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Перелік умовних скорочень 

 

АК ВУАН – Археографічна Комісія Всеукраїнської Академії наук. 

ВУАН – Всеукраїнська Академія наук. 

ВІНО – Вищий інститут народної освіти. 

ВУКОПИС – Всеукраїнський комітет охорони пам`яток мистецтва і старовини. 

ВУКОМПИС – Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва, старовини 

і природи. 

ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет. 

ВПЦР – Всеукраїнська православна церковна рада. 

ВПЦС – Всеукраїнський православний церковний собор. 

ВР ЛНБ – Відділ рукописів Львівської національної бібліотеки України 

ім. В. Стефаника. 

ВР ІМФЕ – Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 

ВР ІЛ – Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України. 

ВР ОБД – Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки 

ім. М. Горького. 

ГПУ – Генеральна прокуратура України. 

Губарх – губернське архівне управління. 

ГУМНК – Головне управління у справах мистецтв та національної культури. 

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби Безпеки України. 

ДАК – Державний архів м. Києва. 

ДАКО – Державний архів Київської області. 

ДАОО – Державний архів Одеської області. 

ДАЛО – Державний архів Львівської області. 

ДАЧеркО – Державний архів Черкаської області. 

ДАЧернО – Державний архів Чернігівської області. 

ДАХО – Державний архів Харківської області. 
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ДАЛВХ – Державний архів у м. Любліні (Відділ у Холмі) (Аrchiwum Państwowe 

w Lublinie. Oddział w Chełmie). 

ЗІФВ ВУАН – Записки Історично-філологічного відділу Всеукраїнської 

Академії наук. 

ЗНТШ – Записки наукового товариства імені Тараса Шевченка. 

ІР НБУ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. 

ІСВТ – Історичний семінар вищого типу. 

КАІ – Київський археологічний інститут. 

КДПУ – Комісія державної прокуратури України. 

КІНО – Київський інститут народної освіти. 

КМПБ – Київська міська публічна бібліотека. 

ЛНВ – Літературно-науковий вісник. 

МНО – Міністерство народної освіти. 

МЖР – Міжнародна жіноча рада. 

Наркомос (НКО) – Народний комісаріат освіти. 

НА ІІУ –Науковий архів Інституту історії України НАН України. 

НДКІУ – Науково-дослідна кафедра історії України. 

НКВС – Наркомат внутрішніх справ. 

НТШ – Наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові. 

Окрарх – окружні архівні управління. 

РНК – Рада Народних Комісарів. 

РСУ – Робітничо-селянський університет. 

ССЄУ – Священний собор єпископів України. 

СВУ – Спілка визволення України. 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік. 

УПЦ – Українська православна церква. 

УАПЦ – Українська автокефальна православна церква. 

УАІ – Український археологічний інститут. 

УАН – Українська академія наук. 



7 

 

УДУ – Український державний університет. 

УРВС – Українсько-руська видавнича спілка. 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка. 

ЦАУ – Центральне архівне управління України. 

УНБ – Українська національна бібліотека. 

УНР – Українська Народна Республіка. 

УНТ – Українське наукове товариство у Києві. 

УНУ – Український народний університет. 

УНЦ – Український національний центр. 

УНП – Українська народна партія. 

Упрнаука – Управління науковими установами при НКО УССР. 

УСІ – Український соціологічний інститут. 

УЦР – Українська Центральна Рада. 

УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія. 

УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів. 

УЖК – Український жіночий комітет. 

УНЖР – Українська національна жіноча рада. 

ЦДАВОВУ України – Центральний державний архів вищих органів влади і 

управління України. 

ЦДАГО – Центральний державний архів громадських об`єднань України. 

ЦДІАУК – Центральний державний історичний архів України, м.Київ. 

ЦДІАУЛ – Центральний державний історичний архів України, м.Львів. 

ЦДАМЛМ – Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв 

України. 

ЦК КП(б)У – Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

України. 
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Вступ 

 

Актуальність теми. Період українського національного відродження 

кінця XVIII – перших десятиліть ХХ століття на сьогодні доволі добре 

вивчений у персональному та інституційному вимірах. Громадськість України 

назагал поінформована про внесок найвидатніших вітчизняних діячів і 

створених ними установ у культурно-освітнє та громадсько-політичне життя 

поділених між двома імперіями українських земель. Це актуалізує звернення 

дослідницької уваги до колективного чинника поступу українського руху. В 

цьому аспекті дедалі більшої популярності набуває вивчення видатних 

українських родин – козацько-старшинських, священницьких та 

інтелігентських, вихідці з яких солідарною працею уможливили тяглість і 

збереження незалежницьких традицій від козацької України до доби 

Визвольних змагань. У такий спосіб постали сімейні портрети Білозерських-

Кулішів, Драгоманових-Косачів, Марковичів-Маркевичів, Скаржинських, 

Терещенків, Туманських тощо [184; 227; 287; 291; 292; 525; 534; 546]. 

З-поміж видатних українських родин, які здійснили вагомий внесок у 

культурно-громадське і політичне життя України, помітне місце належить і 

давній – козацькій за походженням, а священницькій за традицією – родині 

Грушевських. Їх піднесення припадає на етапи динамічного розвитку 

українського національного дискурсу в другій половині ХІХ – в першій третині 

ХХ ст. Утім, до сьогодні постать «наукового патріарха» роду Михайла 

Грушевського фактично залишала в «тіні» інших видатних представників цієї 

сімейної спільноти. Натомість уважне вивчення теми показує, що саме сімейні 

цінності багато в чому сформували творчу особистість автора «Історії України-

Руси», а родинне оточення своєю підтримкою значною мірою уможливило 

видатні успіхи його різнопланової діяльності.  

Отже, зважаючи на викладене вище, обрана нами для вивчення тема має 

науково-практичне та суспільно-політичне значення. Цим і зумовлено її 

актуальність. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до держбюджетної теми кафедри 

інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького «Українське селянство 

за умов суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій першої 

третини ХХ ст.» (номер державної реєстрації 0115U000636). 

Об’єктом дослідження є рід Грушевських як соціокультурний феномен 

на тлі українського національного руху другої половини ХІХ – першої третини 

ХХ ст. 

Предметом дослідження є діяльність представників четвертого, п’ятого 

та шостого поколінь роду Грушевських у різних сферах громадсько-

політичного, культурного та наукового життя українських земель у другій 

половині ХІХ – першій третині ХХ ст. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХІХ – 

першу третину ХХ ст. Це час динамічного розвитку українського 

національного руху, що характеризується піднесенням культурної, наукової та 

громадсько-політичної діяльності Грушевських. Визначений період охоплює 

активну діяльність представників четвертого, п’ятого та шостого поколінь роду 

Грушевських. 

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані автором матеріали 

стосуються території України, зокрема, тих міст, у яких тривала громадсько-

політична, культурна та наукова діяльність представників роду Грушевських. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу залучених до 

дисертації джерел, здобутків історіографії, сучасної методології дослідити рід 

Грушевських як соціокультурну спільноту, представники якої відіграли 

помітну роль у суспільно-політичних та культурно-наукових процесах на 

українських землях у другій половині ХІХ – у першій третині ХХ ст. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 
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 проаналізувати ступінь опрацювання теми в історіографії, визначити 

рівень її теоретичного осмислення та виявити перспективи подальшого 

дослідження; 

 охарактеризувати інформативні можливості основних видів джерел і 

визначити методику їх осмислення; 

 випрацювати придатну методологічну модель для реконструкції 

різнопланової діяльності представників роду Грушевських; 

 дослідити особливості педагогічно-просвітницької праці Грушевських 

у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

 охарактеризувати культурно-громадську активність представників роду 

на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

 відтворити різнопланову діяльність Грушевських у добу Визвольних 

змагань; 

 показати внесок представників роду Грушевських в українську 

культуру та науку в 1920 – 1930-х рр.; 

 реконструювати перебіг нищення роду Грушевських радянською 

репресивною системою. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у тому, 

що:  

- уперше здійснено спробу реконструкції та комплексного аналізу 

різнопланової діяльності представників роду Грушевських на тлі 

українського культурного, наукового та суспільно-політичного руху 

другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.;  

- проаналізовано різнопланову працю Грушевських в умовах 

асиміляційного тиску імперської влади;  
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- вивчено культурну та громадсько-політичну працю Грушевських у 

добу Визвольних змагань;  

- відтворено внесок Грушевських в український культурний ренесанс 

1920-х – початку 1930-х рр.;  

- розширено відомості про репресії стосовно представників роду 

Грушевських протягом 1930-х рр.  

- визначено місце та роль Грушевських в історії українського 

національного відродження; 

- до наукового обігу введено матеріали центральних і регіональних 

архівів України з інтелектуальної та соціокультурної історії роду: 

родинний епістолярій, щоденники та творчі матеріали багатьох 

представників роду тощо. 

Практичне значення отриманих результатів дисертації полягає в тому, 

що її фактичний матеріал, результати, узагальнення й висновки можуть бути у 

нагоді для подальшої наукової розробки теми. У навчально-педагогічній 

практиці результати дослідження можна застосувати під час написання 

підручників і методичних посібників, а також у викладанні курсів із 

грушевськознавства, історії України, історії української культури, української 

історіографії, історії політичної думки, регіональної історії. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки 

дисертації обговорено на розширених засіданнях кафедри інтелектуальної 

власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного 

університету ім. Богдана Хмельницького. Загальну концепцію дослідження 

відображено у доповідях і повідомленнях автора на таких наукових форумах: 

Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель» (Харків, 2012 р., 

2013 р., 2014 р., 2015 р.), Міжнародна наукова конференція «Наука і сучасність: 

виклики глобалізації» (Київ, 2013 р.), Міжнародна наукова конференція 
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«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (Дніпропетровськ, 2013 

р.), 118-й Міжнародний молодіжний науковий форум «Радіоелектроніка і 

молодь у ХХІ ст.» (Харків, 2014 р.), V-а Міжнародна наукова конференція 

«Одеські читання – 2013» (Одеса, 2013 р.), ІV-а Міжнародна наукова 

конференція «Аркасівські читання» (Миколаїв, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 14 наукових 

працях автора, 6 із яких – у фахових виданнях України, 1 – у міжнародному 

науковому виданні. Загальний обсяг публікацій становить 7 друкованих 

аркушів. 

Обсяг і структура роботи відповідає поставленій меті та завданням 

дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, розподілених на 

підрозділи, висновків, списку використаних джерел та літератури (578 позиції), 

додатків (42 сторінки). Загальний обсяг роботи становить 287 сторінок, з них 

основна частина – 184 сторінки. 
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Розділ 1. 

Історіографія, джерельна база та методологія дослідження 

 

Культурно-освітня та громадська діяльність представників роду 

Грушевських на українських землях в другій половині ХІХ – першій третині 

ХХ ст. до сьогодні не була артикульована як об’єкт самостійної та всебічної 

наукової рефлексії. Разом із тим, постановці нашої проблеми передував період 

попереднього накопичення відповідної інформації та розробки окремих її 

сюжетів у літературі. Тож першим кроком до реалізації визначених нами 

дослідницьких завдань повинно стати ґрунтовне узагальнення наявної 

грушевськіани, а також виявлення й опрацювання всієї сукупності 

різнопланових джерел і створення придатної для реалізації поставлених завдань 

методологічної моделі. Вирішенню цих історіографічно-джерелознавчих і 

теоретичних проблем присвячено перший розділ. 

 

1.1. Стан наукової розробки теми 

В історіографії окресленої проблеми умовно виокремлюємо три періоди, 

що в основному збігаються із загальною періодизацією грушевськознавчих 

досліджень [206; 207]. Перший охоплює другу половину ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ 

ст. Він характеризується формуванням історіографічної бази. Згаданий період 

пов’язаний із оцінкою сучасниками діяльності представників роду 

Грушевських в культурно-освітньому, науково-публіцистичному та 

громадсько-політичному житті українського суспільства. Недоліком 

грушевськіани згаданого періоду є те, що більшість авторів розвідок були добре 

знайомі з Грушевськими, тому в їхніх працях помітним був емоційний 

компонент, котрий впливав чи то на ідеалізацію, чи то на профанацію 

діяльності представників роду. Значення ж її полягає у накопиченні фактичного 

матеріалу про представників роду Грушевських, а також у передачі загальних 

рис соціокультурного середовища того часу через зв’язки з іншими особами та 

інституціями (наукові товариства, навчальні заклади, громадські об’єднання 
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тощо). Все це тепер дозволяє відтворити не лише історію конкретної постаті 

роду, а й вписати її діяльність у контекст епохи. 

Наступний період охоплює 40-ві – 80-ті рр. минулого століття. У той час 

з’являються перші праці, де життя та діяльність Грушевських розглядається як 

цілісний історіографічний феномен – post factum. Представниками родини 

Грушевських у згаданий період цікавляться винятково дослідники з діаспорних 

українознавчих центрів. На Батьківщині ж Грушевські були затавровані 

«ворогами народу» та викреслені з наукового та публічного дискурсів. 

Загаданий окрес позначений становленням і стрімким розвитком 

грушевськознавчих студій, що набули систематичності із запровадженням 

нової українознавчої дисципліни – грушевськознавства – та заснуванням у 

США Українського історичного товариства і його друкованого органу – 

журналу «Український історик». Власне на його сторінках Грушевські 

«поверталися» до широкого українського загалу. Провідною рисою другого 

періоду була неможливість доступу діаспорних учених до архівних матеріалів, 

а нерідко й підставової історіографічної літератури. 

Останній період – сучасний – 90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст. На зорі 

незалежності дослідження життя та діяльності представників роду Грушевських 

набули особливої популярності й актуальності у зв’язку із загальним 

зростанням громадського та наукового інтересу до феномену доби 

національного відродження та його чільних діячів. Безумовною перевагою 

сучасного етапу грушевськознавства є стрімке розширення джерельної бази та 

застосування нових дослідницьких практик. Це уможливило як створення 

низки біоісторіографічних нарисів, так і спроби узагальнюючого погляду на 

значення різнопланової спадщини представників роду Грушевських для 

української культури. 

Історія вивчення роду Грушевських починається ще за життя його 

представників наприкінці ХІХ – в першій третині ХХ ст. і за їх безпосередньої 

участі. Початок історіографічної традиції вивчення роду Грушевських та 

діяльності його окремих представників був пов’язаний, по-перше, з участю 
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членів родинного кола Грушевських у національних та політичних рухах; по-

друге – з літературною, публіцистичною та науковою діяльністю представників 

роду. На цьому етапі вражає різнобічність напрямків дослідження, а відтак і 

форми публікацій, присвячених внеску представників роду в культурне і 

громадське життя українських земель доби національного відродження. 

Відзначимо подвійну евристичну функцію цих публікацій: в залежності від 

специфіки нашого дослідницького зацікавлення, вони постають водночас і 

першими історіографічними опрацюваннями, і джерелами для пізнання як 

досліджуваної епохи, так і самої історії роду та його чолових представників. 

Найчисельнішою групою джерел першого етапу історіографії роду 

Грушевських є критичні огляди літературних і наукових творів його видатних 

представників. Тут у першу чергу згадаємо відгуки сучасників на праці Сергія 

Грушевського, Марії Грушевської (Вояковської), Олександра Грушевського, 

Катерини Грушевської, Ганни Грушевської (Шамрай), Марка Грушевського, 

Григорія Грушевського та Сергія Шамрая [220; 276; 289; 290; 293; 315; 316; 

318; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 332; 398; 538; 545; 551; 552; 553; 

554]. Згадані критичні огляди писалися визначними україністами досліджуваної 

доби – Іваном Франком, Степаном Томашівським, Миколою Залізняком, 

Володимиром Дорошенком, Василем Доманицьким, Осипом Гермайзе, 

Філаретом Колессою та багатьма іншими. Тож їх оцінки не втратили своєї 

актуальності і до сьогодні. Важливою рисою згаданих оглядів є відзначення їх 

авторами приналежності рецензованих осіб до роду Грушевських, наголошення 

на їх пов’язаності з «патріархом» роду Михайлом Сергійовичем. 

Перший етап історіографії роду Грушевських містить також поважну 

публіцистичну складову: про значущість внеску представників роду в 

громадське і культурне життя доби свідчать нариси, присвячені осмисленню 

завдань і викликів тогочасного українського життя. Внесок Грушевських у 

розбудову українського публічного простору у своїх нарисах відзначали, 

приміром, такі знані вітчизняні публіцисти як Сергій Єфремов [313] та 

Володимир Дорошенко [294; 295]. Матеріали публіцистики цінні з огляду на їх 
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безпосередність та невідрефлектованість: у них обговорювалися актуальні 

проблеми поступу українства, створювалися нові моделі та концепції, що 

значною мірою впливали на суто історіографічні дискусії. 

Деяку увагу науковій діяльності представників роду Грушевських 

присвячено також у перших нарисах української історіографії, що належать 

Д. Багалію та Д. Дорошенкові. Видатний учень В. Антоновича у своєму 

узагальнюючому «Нарисі історії України на соціально-економічному ґрунті» 

подав, наприклад, стислу характеристику наукового доробку О. Грушевського 

як представника Київської документальної школи. Д. Багалій характеризує 

О. Грушевського як знавця й авторитетного дослідника княжої доби, історії 

Великого князівства Литовського, Гетьманщини, а також української історії й 

культури XIX ст. Дослідник підкреслює цінність досліджень вченого про 

початки української історіографії, «Історію Русів», М. Максимовича, 

М. Маркевича, М. Костомарова, діяльність НТШ і УНТ [182]. Оцінюючи 

здобутки представників української дореволюційної історіографії, він називає 

О. Грушевського серед тих українських істориків, які зробили вагомий внесок у 

дослідження соціально-економічних проблем історії України. В контексті 

досягнень української історичної науки в 1917–1927 рр. серед цінних 

джерелознавчих видань Д. Багалій згадує перший том «Історично-

географічного збірника», що був підготовлений очолюваною О. Грушевським 

Постійною комісією для складання історично-географічного словника 

української землі і виданим за його редакцією [183]. Серед цікавих праць з 

історії України, підготовлених співробітниками Історичних установ 

М. Грушевського, в яких розроблявся «дорогоцінний статистично-економічний 

матеріал», вчений називає і студії його брата з історії господарства України 

XVI – XVII ст. [183, с. 300]. Містяться в історіографічних працях Д. Багалія 

також короткі згадки про діяльність в структурах історичних установ ВУАН 

К. Грушевської та С. Шамрая [182; 183]. 

Визначним постатям родинного кола Грушевських присвячені й сторінки 

наукових праць представника державницької школи в українській історіографії 
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Д. Дорошенка. В «Огляді української історіографії» автор, поряд зі 

скрупульозним аналізом спадщини «наукового патріарха» роду 

М. Грушевського, згадує й внесок до скарбниці національної науки його 

доньки, племінника та брата. При цьому особливо докладно автор зупиняється 

на характеристиці наукової та організаційної праці О. Грушевського [297].  

До історії роду Грушевських на початку ХХ ст. звертається й сам 

Михайло Сергійович [277; 278]. У його «Автобіографії», написаній з нагоди 

сорокаліття, віднаходимо перші рефлексії з приводу власного родоводу [236; 

237]. Найбільш важливою для нас є згадка автора про впливовість батька на 

формування власного світосприйняття. Це викликало значну зацікавленість 

пізніших дослідників постаттю Сергія Федоровича. На жаль, М. Грушевський 

не продовжив дослідження свого родоводу і в наступних автобіографічних 

текстах обмежився передруком наведеної раніше інформації. 

Міжвоєнний час в українській культурі позначений розквітом мемуарної 

літератури, поштовх якій дали бурхливі перипетії доби Визвольних змагань. У 

розрізі нашої проблеми, певне історіографічне значення мають спогади 

знайомих Грушевських, серед яких особливо вартісними для нас є мемуари та 

щоденники Є. Чикаленка [565; 566], Ю. Тищенка [ 437; 438; 439; 440; 441], 

С. Єфремова [314], В. Вернадського [358] та ін. 

Наприкінці 1930-х рр. відбувається штучний розподіл українського 

наукового простору на радянську та діаспорну історичну науку. У цей час 

відбувається зрозуміле згасання дослідницького інтересу до представників роду 

Грушевських, окрім хіба що постаті М. Грушевського. У радянській 

історіографії це було зумовлено ідеологічними мотивами, в діаспорній – 

відсутністю доступу до джерел. 

У радянському суспільствознавстві на проблематику української 

національної інтелігенції було накладене табу, а праці її представників 

опинилися у спецхранах. Зрозуміло, що така доля не оминула й представників 

роду Грушевських. Їх різнопланову спадщину було викреслено з контексту 

української науки; внесок Грушевських до скарбниці національної культури 
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десятиліттями замовчувався або піддавався нищівній критиці. Лише у часи 

«хрущовської відлиги» з’являються поодинокі та суто інформативні свідчення 

про творчий доробок видатних представників роду. Так, в своїй праці 

«Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.)» М. Марченко, 

звертаючись до питання про авторство «Історії Русів», згадав відповідні праці 

О. Грушевського [421]. 

Інформацію про наукову творчість О. Грушевського, О. Грушевської, 

Г. Грушевського та К. Грушевської було також представлено в першому томі 

«Української літературної енциклопедії», яка створювалася в останні роки 

існування радянської влади, що позначилося на об’єктивності її змісту. У 

невеличких статтях фактично уперше подавалася стисла інформація щодо 

творчого доробку згаданих діячів [547]. 

Історична наука діаспори, певною мірою, компенсувала відсутність 

постатей Грушевських на сторінках радянської історіографії. Але з огляду на 

неможливість доступу до архівних джерел та рідкісних друкованих матеріалів, 

українознавці у вільному світі зверталися до життя та діяльності лише 

найбільш помітних у науковому житті України представників роду 

Грушевських. Таке звернення відбувалося, як правило, при висвітленні більш 

загальних проблем культурно-наукового та суспільно-політичного життя 

українських земель. Так, Наталя Полонська-Василенко, котра була добре 

знайомою з багатьма Грушевськими та безпосереднім свідком їхньої діяльності, 

у працях «Українська Академія Наук. Нарис історії» та «Історична наука в 

Україні за совєтської доби та доля істориків» наводить стислі характеристики й 

оцінки творчого доробку тих представників роду, котрі були заангажовані в 

діяльність структур ВУАН: О. Грушевського, К. Грушевської, Г. Шамрай та 

С. Шамрая [500; 501; 502]. Документальним характером позначені сторінки 

праці, на яких авторка змальовує комунізацію ВУАН та розгорнуті стосовно 

Грушевських репресії. 

Діяльності Грушевських у ВУАН посвячена й праця Бориса 

Крупницького «Українська історична наука під Совєтами (1920–1950)».            
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У загальному контексті аналізу розвитку української історичної науки автор 

цілком слушно вказує на провідну роль М. Грушевського. Змальовуючи 

особливості функціонування його науково-дослідних установ, Б. Крупницький 

відзначає вагомість внеску до скарбниці національної культури 

О. Грушевського, К. Грушевської та С. Шамрая [376]. 

Інший очевидець плідної діяльності Грушевських у ВУАН Олександр 

Оглоблин також присвятив декілька аналітичних публікацій українській 

історичній науці 20–30-х рр. У його головній історіографічній праці 

«Українська історіографія 1917–1956» відтворено широку палітру наукового 

життя на Наддніпрянщині, де доволі багато уваги приділено внеску 

Грушевських у розвиток вітчизняної науки. Дослідник також наводить стислі 

дані про наукову, педагогічну та науково-організаційну діяльність пов’язаних зі 

структурами ВУАН Грушевських, змальовуючи репресії радянської влади 

проти академічної спільноти в 1930-х рр. [578]. 

Розгляд проблематики української наддніпрянської історіографії 20-х рр. 

О. Оглоблин продовжив у праці «Думки про сучасну українську совєтську 

історіографію». У ній дослідник вкотре високо оцінив організацію та 

функціонування історичних установ М. Грушевського, відзначивши вагомість 

внеску в науку його учнів та колег, зокрема, О. Грушевського, С. Шамрая та 

К. Грушевської [453]. 

Окремо до постаті О. Грушевського О. Оглоблин звернувся у статті 

«Володимир Антонович та його історична школа». Серед видатних 

представників київської школи документалістів дослідник називає звісно і 

братів Грушевських. У згаданій статті О. Оглоблин пропонує власну схему, чи 

як він пише, «генеалогію» учнів В. Антоновича, чиї дослідження були 

присвячені українській історії. При цьому постать О. Грушевського знайшла 

місце у розділі «Професори університетів» [454; 455]. 

Якісний злам у діаспорному українознавстві відбувся на початку 1960-х 

рр., коли ініціативна група на чолі Любомиром Винаром та Олександром 

Оглоблиним створили Українське історичне товариство та заснували його 
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друкований орган журнал «Український історик». У 1966 р. члени УІТ своїми 

публікаціями започаткували новий міждисциплінарний напрямок – 

грушевськознавство. З того часу і до сьогодні на сторінках «Українського 

історика» регулярно з’являються грушевськознавчі дослідження, а томи за 

1966, 1984, 1991, 1996, 2002, 2004, 2006 роки були цілковито присвячені 

згаданій тематиці [181; 221; 329; 330; 529; 530]. Прикметно, що поступово 

розбудовуючи структуру та обґрунтовуючи теоретико-методологічні засади 

нової дисципліни, її засновник Л. Винар серед важливих завдань, які стоять 

перед грушевськознавцями, визначив також дослідження творчої спадщини 

представників роду Грушевських [205; 206; 209]. 

У численних працях, присвячених реконструкції життя та діяльності 

М. Грушевського, Л. Винар неодноразово також згадує інших представників 

роду Грушевських. Так, уперше в історіографії української діаспори він 

наголошує на впливах батька видатного історика Сергія Грушевського на 

формування світоглядних орієнтирів його сина [210]. Також засновник 

грушевськознавства неодноразово згадує про впливовість ідей 

М. Грушевського на фахове становлення його молодшого брата Олександра 

[211; 214]. Фактично уперше у працях Л. Винара бачимо й спробу повернути на 

сторінки наукових студій постаті Марії та Катерини Грушевських, показавши їх 

не тільки в контексті сімейного оточення великого дослідника, але й як 

самобутніх інтелектуалок. 

На окрему увагу заслуговує єдина спеціальна праця в діаспорному 

українознавстві, присвячена представнику роду Грушевських, звісно, не беручи 

до уваги студій про автора «Історії України-Руси». Йдеться про статтю знаного 

українського літературознавця Леоніда Рудницького, присвячену 

літературознавчому дискурсу О. Грушевського. Знаний дослідник уперше 

звернув увагу українознавців на літературознавчі зацікавлення брата видатного 

вченого, показавши його самобутнім інтерпретатором спадщини майстрів 

рідного слова. На тлі творчої біографії свого героя, Л. Рудницький докладно 

зупиняється на студії «З сучасної української літератури. Начерки й 
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характеристики». Дослідник показує прагнення О. Грушевського відтворити 

провідні напрями розвитку українського літературного процесу XIX ст., 

визначити місце в ньому знакових письменників і поетів, розкрити суть їхніх 

творів та показати самобутність таланту [526]. Відзначимо, що саме 

Л. Рудницький звернув увагу дослідників на той прикрий факт, що Олександр 

Сергійович тривалий час перебував «у тіні великого брата». 

Значно менше в історіографії української діаспори йшлося про інших 

представників роду Грушевських, що було зумовлено недоступністю до 

архівних джерел і практичною відсутністю необхідних історіографічних 

матеріалів. Про Катерину Грушевську дещо йшлося при характеристиці 

діяльності наукових установ, створених М. Грушевським після повернення до 

Києва в 1924 р. [502; 503; 504; 505]. У подібному ключі згадувалося й ім’я 

Сергія Шамрая. Декілька коротеньких згадок меморіального характеру про 

дружину та доньку М. Грушевського з’явилося після повідомлення з іншого 

боку «залізної завіси» про смерть Марії Грушевської [295; 506]. 

Знакові діячі доби національного відродження, котрі встигли залишити 

рідні землі й цим уникли фізичного знищення, у повоєнний час поділилися із 

сучасниками своїми спогадами про ту буремну епоху. Таким чином постала 

розлога мемуарна література, в якій неодноразово наводилися й історіографічні 

оцінки творчої спадщини представників роду Грушевських. Серед найбільш 

інформативних для нашої теми у першу чергу назвемо мемуари Н. Полонської-

Василенко [505] та Д. Дорошенка [298; 299]. 

Певну інформацію щодо життя та діяльності родинного кола 

Грушевських містять у собі енциклопедичні видання, що були підготовлені 

науковцями української діаспори. Тут у першу чергу, звісно, згадаємо 

«Енциклопедію українознавства». На її сторінках фактично уперше було 

наведено підставову, щоправда не без зрозумілих фактологічних огріхів, 

інформацію про найбільш знаних представників роду Грушевських – Сергія, 

Михайла, Марію, Катерину, Олександра, Ольгу [310], а також Ганну та Сергія 

Шамраєвих [311]. 
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Своєрідним підсумком діаспорного періоду грушевськознавства стала 

наукова конференція «Михайло Грушевський в історії України», що відбулася в 

жовтні 1991 р. у Нью-Йорку. Тогочасний стан грушевськознавих студій 

уможливив те, що в одному з перших пунктів рішень цього наукового форуму 

було записано: «З’ясувати долю родини академіка М. Грушевського, зокрема 

його дочки Катерини (відомої дослідниці), дружини Марії, брата Олександра та 

ін.» [212; 213]. Забігаючи наперед відзначимо, що це завдання вже 

реалізовували спільними зусиллями грушевськознавці діаспори та материкової 

України. 

Новітній етап дослідження роду Грушевських пов’язаний із суспільно-

політичними змінами, розбудовою незалежної української держави. На початку 

90-х рр. XX ст. особливу увагу вітчизняних дослідників було спрямовано на 

трагічні 1920–30-ті рр. Саме в контексті осмислення тієї важливої для 

української культури доби відбувалося відкриття архівної грушевськіани, 

опанування українською наукою досягнень діаспорної історіографії, синтез 

досвіду і підходів західних колег на вітчизняному ґрунті. Одним із нових 

підходів в історичній науці стала сімейна історія. Попри недовгу ще історію 

сімейно-історичних студій в Україні, можна відзначити її чітку орієнтацію на 

дослідження саме культурної сімейної спадковості. Свідченням актуальності 

цих досліджень, суспільної значущості даної проблематики, співзвучної з 

патріотичним піднесенням доби, вважаємо також появу багатьох науково-

популярних публікацій, присвячених представникам роду Грушевських у 

періодиці. 

Серед персоналій представників роду Грушевських, поза, ясна річ, 

постаттю Михайла Сергійовича, за добу незалежності найбільше написано про 

його брата Олександра. У багатьох працях, присвячених долі української 

інтелігенції у міжвоєнний час, О. Грушевський незмінно виступає як 

самобутній вчений та організатор науки, громадський діяч з чіткою 

проукраїнською позицією, а ще, звісно, як найближчий помічник свого 

видатного брата, його довірена у всіх справах особа. Уперше критично 
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перевірені головні біографічні дані О. Грушевського було наведено у виданнях 

«Репресоване краєзнавство» [520], «Київ: жертви репресій» [357] і «Нариси 

історії української інтелігенції. (Перша половина XX ст.)» [447]. Як активного 

представника національного та культурно-наукового руху першої третини XX 

ст. показує О. Грушевського у своїй монографії Г. Касьянов [354]. 

Багато про Олександра Сергійовича йдеться також у монографіях, 

присвячених розвитку української науки доби національного відродження. Для 

прикладу назвемо синтетичні праці О. Коновця [361], В. Онопрієнка [458; 459], 

В. Качкана [351], І. Колесник [362], В. Масненка [428], Я. Верменич [202], 

В. Вернадського [203], В. Верстюк [204], О. Юркової [573], колективні 

монографії про Українське історичне товариство у Києві [459] та історичні 

установи ВУАН [536]. 

Сучасні дослідники життя та діяльності О. Грушевського врешті вивели 

цього талановитого дослідника та громадського діяча з «тіні великого брата». 

Різні аспекти його дослідницького таланту знайшли висвітлення в спеціальних 

студіях І. Матяш «Олександр Грушевський як діяч архівної справи» та 

«Літературознавець, історик, архівіст Олександр Грушевський», І. Костюк 

«Олександр Грушевський та становлення національної науки і вищої школи на 

початку XX ст.», Т. Ківшар «О. Грушевський – фундатор бібліотечно-

бібліографічної справи Української держави в 1917–1918 рр.», Р. Пирога 

«Рідний брат Михайла Грушевського» та ін. Доволі докладно на сьогодні 

реконструйовано трагічний епілог долі О. Грушевського [490; 491; 497; 498]. 

Врешті, єдиний серед досліджуваних нами представників роду Грушевських, 

Олександр Сергійович став об’єктом дослідницького зацікавлення на 

дисертаційному рівні [371; 372; 517; 518; 519]. 

Не меншу популярність за О. Грушевського у середовищі сучасних 

дослідників має постать його племінниці Катерини. Як і у випадку з рештою 

представників роду Грушевських, пов’язаних з київськими академічними 

установами, що функціонували під керівництвом М. Грушевського в другій 

половині 20-х – на початку 30-х рр., про діяльність К. Грушевської багато 
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йдеться у згаданих вище численних дослідженнях, присвячених останньому 

періоду розквіту української науки. При цьому К. Грушевська характеризується 

як талановита дослідниця, представниця київської історичної школи, помічниця 

свого геніального батька. Цілком слушно історики науки особливий акцент 

роблять на внеску молодої вченої у розробку проблематики первісної культури 

та українського фольклору [235; 355; 417; 418; 419; 420; 435; 436]. Доволі 

докладно також у наш час – на підставі віднайдених документів з архівів 

спецслужб – відтворено проблему репресій стосовно К. Грушевської [ 492; 493; 

497; 498]. 

Видання різнопланового документального матеріалу, а також наближення 

творчої спадщини К. Грушевської до сучасників уможливили появу перших 

узагальнюючих студій про цю визначну представницю української науки. 

Відзначимо, що К. Грушевська – єдина з досліджуваних нами Грушевських, 

чий життєвий та творчий шлях опрацьовано на монографічному рівні 

зусиллями І. Матяш, В. Гориня, Я. Малика [229; 231; 232; 417; 419; 429; 430; 

431; 432; 433; 434; 435; 436] 

Інші персоналії представників роду Грушевських, котрі цікавлять нас у 

розрізі обраної теми дослідження, до сьогодні вивчені надзвичайно скромно. 

Маємо фактично лише поодинокі публікації статейного формату, нерідко 

створених у науково-популярному жанрі. Серед найбільш ґрунтовних назвемо 

праці Р. Пирога, С. Панькової, Я. Федорука, О. Брайченка та С. Білоконя про 

Сергія Шамрая [185; 191; 466; 467; 494; 495; 496; 497; 552]; М. Дядюк та 

Р. Дзюбана про Марію Грушевську [302; 303; 304; 305; 308; 309]; М. Кучеренка 

про Сергія [378; 392] Григорія [395; 396] та Марка [381; 382] Грушевських; 

Н. Казакової про Ольгу Грушевську [352] та ін. 

Необхідно відзначити, що аж до початку 90-х рр. науковці вивчали життя 

та діяльність переважно «знакових» постатей роду Грушевських, майже не 

приділяючи увагу родинному оточенню, яке значною мірою вплинуло на 

формування їх творчих особистостей. Однак згадані вище персоналістичні 

студії уможливили появу нової якості у сучасній грушевськіані – зосередження 
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уваги на феномені роду Грушевських і його внеску в українську історію. 

Актуальність цієї проблеми засвідчує поява кількох розвідок, де об’єктом 

наукового аналізу виступає збірний образ Грушевських. 

Чи не вперше згадана дослідницька перспектива була реалізована у студії 

І. Верби «Родина Грушевських в українській історичній науці». У ній київський 

дослідник реконструює малознану спробу М. Грушевського створити в 

історичній науці родинний осередок. При цьому автор доводить, що 

М. Грушевський цілеспрямовано проводив сімейну політику в галузі 

історичних студій, керуючись при цьому інтересами справи, а не особистими 

вигодами, як це іноді подавали його опоненти з академічного середовища. 

Родинне згуртування, сила авторитету оточення автора «Історії України-Руси» 

уможливили йому реалізувати величний план модернізації української 

гуманітаристики і, водночас, протистояти насильницькій комунізації своїх 

дослідних структур з боку влади [197]. 

Власний погляд на феномен роду Грушевських запропонував 

М. Кучеренко. Знаний київський грушевськознавець схематично 

реконструював рід Грушевських по батьковій лінії від кінця XVIII ст., слушно 

відзначивши: «Вивчення історії роду Грушевських показує, що Михайло 

Грушевський на його тлі є найяскравішою постаттю, та аж ніяк не винятком. 

Просвітницький, патріотичний світогляд був характерним для широкого кола 

його представників» [383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 400; 401; 406; 407; 

408]. На підтвердження цих слів, М. Кучеренко стисло відтворює культурно-

освітню та громадсько-політичну працю Грушевських наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. У підсумку, автор наголошує, що Грушевські «заслуговують на 

добру пам’ять нащадків, а їх творча та наукова спадщина ще потребує 

старанного вивчення» [388, с. 170]. 

Важливою рисою сучасного історіографічного періоду є активна 

археографічна праця багатьох українських наукових інституцій та, як наслідок, 

стрімке розширення джерельної бази грушевськіани. У розрізі нашого 

дослідницького зацікавлення назвемо видання епістолярії, мемуарної та 



26 

 

щоденникої літератури, неопублікованих творів та багатьох інших джерел, 

котрі докладніше будуть проаналізовані у наступному підрозділі. 

Своєрідним підсумком сучасного стану джерельного забезпечення та 

історіографічного осмислення нашої теми можна назвати появу 

фундаментальної колективної монографії «Я був їх старший син», виконаної 

співробітниками Історико-меморіального музею Михайла Грушевського у 

Києві під керівництвом його директора С. Панькової. У своєму «Передньому 

слові» знана дослідниця родоводу Грушевських слушно вказала, що саме 

тривале у часі зацікавлення проблемою предків Великого Українця 

уможливило появу цієї першої синтетичної праці, котра водночас є поштовхом 

для подальших генеалогічних студій [468]. 

За своєю архітектонікою, згаданий науково-видавничий проект 

складається з двох великих розділів («Грушевські» та «Оппокови»), кожен з 

яких містить добірку нарисів про представників родів батька та матері Михайла 

Грушевського, генеалогічні схеми та біографічні покажчики до них (з 

відомостями про кожну особу, внесену до схем, архівними та бібліографічними 

посиланнями). Така структура видання, слушно наголошують автори проекту, є 

певним підґрунтям для краєзнавчих досліджень, адже дозволяє продовжити чи 

розпочати власні генеалогічні студії нащадкам усіх споріднених родів 

Грушевських і Оппокових, яких вдалося виявити до цього часу. Відзначимо, що 

монографія «Я був їх старший син», завдяки своєму інформативно-довідковому 

характеру, є на сьогодні своєрідною енциклопедією роду Грушевських, що 

робить її настільною книгою для кожного дослідника. 

Насамкінець відзначимо, що зібраний джерельний матеріал про родину 

Грушевських уможливив появу біограм їх представників у багатьох сучасних 

енциклопедичних та довідкових виданнях. Серед найбільш реномованих 

назвемо «Енциклопедію історії України», «Видатні діячі науки і культури 

Києва в історико-краєзнавчому русі України. Біографічний довідник», «Київ. 

Історична енциклопедія», «Енциклопедія Львова», «Народжені Україною. 

Меморіальний альманах» та ін. 
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Підсумовуючи наші спостереження над сучасними студіями родоводу 

Грушевських, відзначимо значну зацікавленість дослідників цією сторінкою 

нашого минулого. Історіографічним аналізом у наш час охоплено як поодинокі 

постаті Грушевських, так і феномен роду як соціокультурної спільноти. Разом 

із тим, з огляду на загальний високий рівень сучасних грушевськознавчих 

студій, окреслені в названих публікаціях аспекти вивчення визначних 

представників роду Грушевських вимагають подальшого докладнішого 

доопрацювання та верифікації з урахуванням постійно зростаючої джерельної 

бази. Наприклад, докладнішого осмислення вимагають проблеми участі 

Грушевських у культурних і громадських акціях другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. Цікавим науковим завданням видається й вивчення 

світоглядних та ідейних взаємовпливів у родинному колі Грушевських. Також 

вартісною проблемою є гендерний аспект нашої теми – виведення 

представниць роду Грушевських з «тіні» їхніх чоловіків і показ як самобутніх 

інтелектуалок. Врешті, досі не реалізовано комплексний підхід (аналіз) та 

синтез усієї сукупності різнопланової спадщини видатних представників роду 

Грушевських в контексті суспільно-політичних та культурно-освітніх процесів 

на українських землях в другій половині ХІХ – в першій третині ХХ ст., що не 

дозволяє аргументовано визначити його місце в українській науці та культурі. 

Все це у підсумку актуалізує наше завдання створення синтетичної праці, 

присвяченої вивченню цієї родинної спільноти як цілісного соціокультурного 

організму та визначенню персонального місця представників роду Грушевських 

в історії України доби національного відродження, з урахуванням сучасних 

досягнень історичної науки та оновленої джерельної бази. 

 

1.2. Джерельна база проблеми 

Реалізація визначених нами у вступі до роботи дослідницьких завдань 

передбачає залучення значного джерельного комплексу. Як слушно зауважила 

Г. Сварник, на сьогодні джерельно-документальна база грушевськознавства 

«загалом неоднорідна і включає великий діапазон джерел різних рівнів» [530]. 
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Сучасні активні архівні пошуки та публікаторська діяльність значно розширили 

джерельну базу грушевськознавства, уможлививши більш глибоке та 

масштабне тлумачення проблематики внеску Грушевських до скарбниці 

національної культури [279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 288; 331; 487; 488; 

489]. 

Залучену сукупність писемних джерел до історії роду та соціокультурної 

діяльності його представників поділяємо на опубліковані й архівні, значна 

кількість яких уперше введена до наукового обігу. До архівних джерел 

відносяться документи, які зберігаються в багатьох архівосховищах та 

наукових інститутах України та Польщі: Центральному державному 

історичному архіві України у м. Києві (далі – ЦДІАУК), Центральному 

державному історичному архіві України у м. Львові (далі – ЦДІАУЛ), 

Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України 

(далі – ЦДАВОВУ), Державному архіві м. Києва (далі – ДАК), Інституті 

рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР 

НБУ), Відділі рукописів Львівської національної бібліотеки України ім. 

В. Стефаника (далі – ВР ЛНБ), Відділі рукописів Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – ВР 

ІМФЕ), Відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України (далі – ВР ІЛ), Центральному державному архіві-музеї літератури і 

мистецтв України (далі – ЦДАМЛМ), Відділі рідкісних видань і рукописів 

Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького (далі – ВР ОБД), Науковому 

архіві Інституту історії України НАН України (далі – НА ІІУ), Центральному 

державному архіві громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО), 

Державному архіві Київської області (далі – ДАКО), Державному архіві 

Одеської області (далі – ДАОО), Державному архіві Львівської області (далі – 

ДАЛО), Державному архіві Черкаської області (далі – ДАЧеркО), Державному 

архіві Чернігівської області (далі – ДАЧернО), Державному архіві Харківської 

області (далі – ДАХО), Галузевому державному архіві СБУ (далі – ГДА СБУ), 

Державному архіві у м. Любліні (Відділ у Холмі) (далі – ДАЛВХ). При цьому 
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відзначимо особливу інформативність для нас матеріалів родинного фонду 

Грушевських № 1235, котрий зберігається у ЦДІАУК. 

За формально-змістовим принципом комплекс  джерел доречно поділити 

на такі групи: актові та діловодні документи; джерела особистого походження; 

наукові, публіцистичні та літературні твори; речові джерела, а також 

зображувальні матеріали [194; 195; 218; 233; 234; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 

244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 255; 296; 300; 301; 349; 350]. 

Актові та діловодні документи, в свою чергу, поділяються на приватно-

правові акти, публічно-правові акти та судово-слідчі документи. Приватно-

правові акти – це, у першу чергу купчі, арендні договори, заповіти та ін. 

Особливо багато матеріалів такого характеру відклалося в родинному фонді 

Грушевських в ЦДІАУК. Відзначимо, що деякі приватно-правові акти на 

сьогодні опубліковано. Для прикладу назвемо публікацію заповіту 

С. Грушевського [391; 393; 394], а також документи, пов’язані з будовою 

М. Грушевським вілли у Львові [469] та побудовою дітьми Сергія Федоровича 

«фамільного» будинку в Києві [388; 389; 390; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 

477]. 

Вивчені нами публічно-правові акти – це формулярні списки, офіційні 

звернення Грушевських в різні установи, рапорти державних службовців, 

метричні книги та ін. Згадані матеріали відклалися у фондах ЦДІАУК (фонди: 

127 «Київська духовна консисторія», 295 «Київський тимчасовий комітет у 

справах друку», 712 «Київська духовна семінарія», 1235 «Грушевські – 

історики та філологи» та ін.); ЦДІАУЛ (фонди: 309 «Наукове товариство ім. 

Т. Шевченка», 349 «Студентське товариство «Ватра»», 401 «Редакція журналу 

«Літературно-науковий вістник»», 774 «Товариство «Просвіта»»); ЦДАВОВУ 

(фонди: 166 «Міністерство освіти УРСР», 2201 «Міністерство освіти 

української держави, головного управління мистецтв та національної культури 

Української держави», 3984 «Українська автокефальна православна церква» та 

ін.); ДАК (фонди: 16 «Київський університет», 77 «Київська 8-а чоловіча 

гімназія», Р-346 «Вищий Інститут Народної Освіти» та ін.), ДАЛВХ (фонд 
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чоловічої гімназії у м. Холмі), ІР НБУ (фонди: Х «Всеукраїнська Академія 

наук» та 246 «Літературно-науковий вісник); ЦДАГО (фонд 263 «Колекція 

позасудових справ реабілітованих»), ДАКО (фонд 1447 «Товариство 

«Просвіта» в м. Києві»), ДАОО (фонд 45 «Правління імператорского Одеського 

(Новоросійского) Университета»), ДАЛО (фонд 28 «Товариство прихильників 

української літератури, науки і мистецтва у Львові»). Деякі матеріали цієї 

джерельної групи на сьогодні опубліковані у збірках документів [242; 340; 341; 

342; 347; 348], а також у вигляді документальних додатків до праць, 

присвячених українському суспільно-політичному та культурно-науковому 

життю досліджуваної доби. Назвемо для прикладу важливі для нас джерельні 

додатки в колективних монографіях про Українське наукове товариство у Києві 

[459] чи історичні установи Всеукраїнської Академії наук [343; 344; 345; 346]. 

Значним також є обсяг судово-слідчих документів, які містять 

інформацію про репресії стосовно представників роду Грушевських. З метою 

з’ясування долі досліджуваних нами постатей, ми опрацювали матеріали, котрі 

зберігаються в ГДА СБУ (кримінальні справи К. Грушевської) [173; 174], 

ДАЧернО (архівно-слідча справа С. В. Шамраєва) [170], ЦДІАУК (справа 

Г. С. Шамраєвої) [3]. За роки української незалежності багато документів цієї 

групи були опубліковані – чи то у тематичних збірках документів [236; 245; 

555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563] чи то у вигляді додатків до 

монографічних студій [511; 512; 514; 515; 516]. 

До групи джерел особистого походження (інша їх назва – ego-документи) 

відносимо автобіографії, мемуари, щоденники та епістолярій. Ці джерела 

дозволяють поглянути на досліджувану епоху очима героїв нашої студії. 

Автобіографії досліджуваних нами представників роду Грушевських до 

сьогодні, за поодинокими випадками, неопубліковані. Вони зберігаються серед 

документів навчальних закладів та науково-освітніх і громадських товариств, в 

яких перебували Грушевські. Для прикладу назвемо фонд Наукового 

товариства імені Т. Шевченка у ЦДІАУЛ, де відклалися автобіографії 

О. Грушевського та К. Грушевської, фонд Холмської чоловічої гімназії у 
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ДАЛВХ, де міститься автобіографія С. Грушевського чи фонд Товариства 

прихильників української літератури, науки і мистецтва у Львові в ДАЛО, де 

знаходиться автобіографія М. Грушевської. Як приклад публікації документів 

цієї групи, назвемо біографію С. Грушевського, написану його сином [463]. 

Не менш важливими для нас є мемуари та щоденники. Важливість 

мемуаристичних матеріалів полягає в тому, що вони допомагають з’ясувати 

ступінь відповідності публічних (друкованих) висловлювань дійсним поглядам 

діяча, виявити, чи не є вони наслідком політичної кон’юнктури, бажання 

захистити себе тощо. Так, завдяки щоденникам та мемуарам М. Грушевської 

можемо простежити наукові та громадські контакти її чоловіка та інших членів 

родини, з’ясувати непублічні конфлікти з сучасниками, виявити ступінь 

впливовості оточення на їх діяльність. Наявність щоденникових записів та 

мемуарів дозволяє провести зіставлення спонтанної реакції Грушевських на 

події з їхньою пізнішою рефлексією – це сприяє кращому розумінню перипетій 

життя та творчості. Дещо з цієї групи джерел на сьогодні опубліковано. Так, 

спогадами про свого батька С. Шамрая поділилася на схилі віку його донька 

Вікторія Слупська [471]. Галицькі сюжети життя Грушевських привідкрив для 

нас Т. Зінько [412]. Змістовними є й спогади Тамари Грушевської [396]. Про 

Марка Грушевського є цікаві спогади його онуки [399]. Найбільший внесок в 

українську мемуаристику зробив Михайло Сергійович, чиї «Спомини» є 

першорядним джерелом для пізнання процесів українського громадського та 

культурного життя [237]. Поряд із проблемами загальноукраїнського виміру, на 

сторінках спогадів М. Грушевського нерідко згадуються й представники його 

родинного кола – батьки, брат і сестра, члени сім’ї. 

Поряд із мемуарами самих Грушевських, важливим джерелом для нас є 

спогади активних діячів доби національного відродження, котрі були свідками 

різнопланової діяльності представників роду. Серед найцікавіших назвемо 

мемуари Д. Дорошенка, А. Маршинського, О. Лотоцького, М. Мочульського, 

О. Оглоблина та багатьох інших представників української інтелігенції [298; 

299; 410; 427; 446; 455; 456; 565; 567]. Разом із тим відзначимо потребу 
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врахування зрозумілого нашарування суб’єктивізму в мемуарних свідченнях, 

нерідко посилених значною часовою дистанцією. Як приклад, наведемо уривок 

зі спогадів Н. Полонської-Василенко: «[…] Донька Катерина – зірка першої 

величини. Сестра – Ганна Шамрай – зеро. Племінник С. Шамрай – найкращий 

за всіх. Савченко – чоловік племінниці Марії Сильвестрівни, нездара. Брат 

Олександр Сергійович, його дружина Ольга Грушевська – нездара» [506]. 

Не меншу цінність для нас мають щоденники, оскільки фіксація подій та 

вражень «по гарячих слідах» дає можливість спостерігати актуальний 

психологічний стан автора, а відвертість Грушевських перед собою та 

безкомпромісність самооцінки збільшують цінність цього виду джерел. 

Щоденники Грушевських-істориків – це якоюсь мірою також їх наукова 

лабораторія, що дозволяє зафіксувати етапи створення та еволюції багатьох 

творчих ідей. У щоденниках нерідко відображено реакцію Грушевських на 

сприйняття сучасниками їх наукових пошуків, осмислюються творчі плани 

тощо. Надзвичайну інформативність, наприклад, для нас мають щоденникові 

записи М. Грушевської, в яких відображене щоденне життя чоловіка та доньки, 

а нерідко й інших представників роду [26]. Унікальними для пізнання світу 

Грушевських є для нас щоденники Михайла Сергійовича [238; 239; 240], в яких 

практично на кожній сторінці згадуються батьки, дружина, донька, рідний брат, 

а також більш віддалені родичі [222; 333; 334; 335]. 

Цінним джерелом для нас є щоденники сучасників Грушевських – 

очевидців їхньої різнопланової праці. Зауважимо, що так чи інакше постаті 

представників роду Грушевських присутні на сторінках щоденників багатьох 

чолових представників українського культурного життя того часу. Серед 

найбільш інформативних назвемо щоденники С. Єфремова, Є. Чикаленка, 

В. Винниченка [215; 314; 565; 566]. 

Найчисленнішим видом групи джерел особистого походження є 

епістолярій – унікальне історичне першоджерело для висвітлення 

багатовимірного історичного процесу найновішої доби історії України та 

вивчення обставин життя та діяльності Грушевських. Кореспонденція, як і 
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попередній вид джерел, дозволяє реконструювати приватний вимір ставлення 

до багатьох проблем особистого, культурного та громадського життя. 

Особливістю епістолярію є притаманна йому швидкість реакції, фіксація уваги 

на таких соціально-психологічних проявах і процесах, які в інших джерелах 

особистого походження відображені в неповній мірі. Як слушно звернув увагу 

Л. Винар, листи Грушевських також є інтегральною частиною їх творчості, що 

є незамінним джерелом у всебічному вивченні родинного і побутового життя, у 

дослідженні академічної, наукової, суспільно-політичної та культурно-освітньої 

діяльності представників роду [213]. 

До цього джерельного комплексу належить значна кількість листів 

Грушевських, а також листування їх сучасників, що містить інформацію про 

представників цієї родини. З опублікованої епістолярії Грушевських нами 

використано листування Михайла та Олександра Грушевських [223; 224; 225; 

226]; листування Михайла, Марії та Катерини Грушевських [408]; листи 

Катерини Грушевської до Олександра та Ольги Грушевських [432], підбірка 

родинного листування [464; 465] та ін. 

Попри свою чисельність, опублікований епістолярій значно поступається 

за кількістю листуванню, котре надалі очікує на оприлюдення в багатьох 

архівах, у першу чергу, у родинному фонді Грушевських у ЦДІАУК. Нами були 

опрацьовані листи від Г. З. Грушевської до дітей та чоловіка [11; 12; 50; 68], 

невидані частини листування Олександра та Михайла Грушевських [13]; листи 

С. В. Шамраєва до родини [15; 55]; листи Григорія Грушевського до Михайла 

Сергійовича [16]; листи Марка Грушевського до Михайла Грушевського [17]; 

листи К. М. Грушевської [52]; листи Г. С. Грушевської (Шамраєвої) до братів 

[53], листи Ольги Грушевської до чоловіка [57]; листування К. М. Грушевської 

та С. В. Шамрая [61]; листи Марії та Михайла Грушевських до київської 

родини [69] та багато інших. 

Доволі інформативними є для нас листування Грушевських з третіми 

особами. З опублікованих джерел цієї групи на особливу увагу заслуговує 

листування К. М. Грушевської і Василя Кравченка [570], листи Марії 
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Грушевської до Володимира Дорошенка [406], листи Соломії Крушельницької 

до М. С. Грушевської [230] та ін. В архівах нами були віднайдені й опрацьовані 

цікаві листи М. С. Грушевської до К. Студинського [83], листи 

К. М. Грушевської до О. Сластьона [149], листи Г. С. Грушевської до 

К. Студинського [83] тощо. 

Наступна велика група джерел охоплює наукові, публіцистичні та 

літературні твори представників роду Грушевських. Відзначимо, що 

Грушевські всіх досліджуваних нами трьох поколінь відзначилися помітним 

внеском у писемну культуру свого часу. Так, серед представників четвертого 

покоління роду найбільш помітним у літературному дискурсі Російської імперії 

був Сергій Федорович. Він став відомим як автор численних педагогічних 

праць і просвітницьких публікацій. Останні переважно друкувалися в церковній 

(«Руководство для сельских пастырей») і провінційній кавказькій («Терские 

ведомости», «Северный Кавказ») періодиці та були спрямовані на найширші 

читацькі кола. Серед педагогічних творів С. Ф. Грушевського, звісно, слід 

назвати його підручник «Первая учебная книга церковно-славянскаго языка», 

феноменальна популярність якої – тридцять перевидань станом на 1901 р., коли 

помер автор, і сотні тисяч примірників (!) – закарбувала ім’я автора в анналах 

шкільної дидактики і стала підставою для фінансової стабільності не тільки 

його сім’ї, але й всієї численної родини. 

Найбільший внесок до скарбниці національної культури зробили 

представники наступного п’ятого покоління роду Грушевських. Окрім Михайла 

Сергійовича, згадаємо у першу чергу його брата Олександра – видатного 

історика, публіциста й організатора наукового життя. Характеризуючи 

різнопланову спадщину О. Грушевського, вкажемо на солідність його 

наукового доробку – це понад півтори сотні статей, рецензій і монографічних 

праць. До найважливіших здобутків його історичної творчості слід віднести 

вивчення українського середньовіччя, зокрема, економічних підвалин 

феодального суспільства та його соціальної структури, накопичення значного 

масиву фактичного матеріалу, що характеризує особливості адміністративно-
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правових інституцій, систему землеволодіння, розвиток ремісничого 

виробництва, торгівлі, промислів, українських міст. 

Поважним можна вважати і творчий доробок Марії Сильвестрівни 

Грушевської. Дружина видатного історика, інспірована ідеями свого чоловіка, 

виступила як вдумливий оглядач тогочасної літератури. Також значним був 

доробок М. С. Грушевської в галузі художнього перекладу. Найбільш відомими 

були її переклади класиків французької, російської, німецької, норвезької та 

англійської літератури, котрі з’явилися на сторінках редагованого її чоловіком 

«Літературно-наукового вістника». 

До п’ятого покоління Грушевських відносимо й Марка Грушевського – 

педагога, богослова, етнографа та краєзнавця. Цей чотириюрідний брат 

видатного історика залишив цікаву творчу спадщину, серед якої найбільш 

знаною є ґрунтовна етнографічна студія «Дитина в звичаях і віруваннях 

українського народу», видана у співпраці з представником львівської 

історичної школи М. Грушевського Зеноном Кузелею. Про наукову цінність 

цієї праці свідчить її перевидання в наш час [266]. 

Доволі близьким до Михайла Сергійовича був і його двоюрідний брат 

Григорій Грушевський – педагог, фольклорист і письменник. Саме останнє зі 

згаданих амплуа найбільше припало до смаку читаючій українській громаді. 

Його оповідання, драми та поетичні твори («На святім вечорі», «Нехрист», 

«Божий попуст», «Панна Фося», «Через своє серце», «На святім вечорі» та ін.), 

видані під псевдонімом Грицько Чулай, були доволі популярними у середовищі 

сучасників, про що свідчить їх кількаразове перевидання у різних літературних 

збірках. 

Не менш плідними в науці та літературі виявилися й діти згаданих вище 

представників Грушевських, котрі представляють наступне, шосте покоління 

роду. Тут у першу чергу слід згадати «зірку першої величини» української 

соціології та етнології 20-х рр. Катерину Грушевську. Свій літературний шлях 

донька видатного вченого розпочала в бурхливі часи української революції, 

дописуючи публіцистичні та рецензійні статті до багатьох тогочасних 
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періодичних видань. Після переїзду в 1919 р. батьків за кордон, К. Грушевська 

почала наукову спеціалізацію з проблематики первісної культури та 

українського фольклору. Її відомі праці «Примітивні оповідання, казки і байки 

Африки та Америки» та «Українські народні думи» й досі визнаються 

неперевершеними за майстерністю історико-соціологічного аналізу. 

Багатообіцяючими для української культури були й перші кроки в 

українській науці Сергія Шамрая. Рідний племінник М. Грушевського під 

вмілим керівництвом Олександра Сергійовича в короткому часі став 

талановитим дослідником-києвознавцем [185; 186; 187; 188; 189; 190], чиї праці 

й по сьогодні використовують краєзнавці. Згодом, після повернення 

М. Грушевського до Києва, він стає глибоким дослідником доби українського 

ХІХ століття. Найбільш вагомим внеском в українську науку небожа 

М. Грушевського стала його дисертаційна праця «Київська козаччина 1855 р.: 

(До історії селянських рухів на Київщині)». 

До групи речових джерел відносимо архітектурні пам’ятки (будинки, в 

яких жили Грушевські – у першу чергу, львівська вілла та київський будинок на 

Паньківській, 9), одяг (наприклад, вбрання Грушевських, що представлене в 

київській та львівській музейних експозиціях), меблі, посуд, збережені 

фрагменти бібліотек та ін., які збереглися до нашого часу та надають, певним 

чином, допомогу у відновленні колориту епохи, в якій жили і працювали 

Грушевські. 

До зображувального типу джерел відносимо портретні зображення та 

фотокартки представників роду та сучасників, які мали товарисько-сусідські та 

творчі відносини з членами родинного кола Грушевських. До нашого часу, 

завдяки подвижницькій праці співробітників львівського та київського 

меморіального музеїв М. Грушевського вдалося зібрати солідну колекцію 

зображувальної грушевськіани. Що важливо, музейники розуміють 

необхідність наближення цих скарбів до наших сучасників і на сьогодні маємо 

ошатно видані репринти численних портретів і фото Грушевських, нерідко 
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об’єднаних у тематичні збірки [363; 364; 365; 366; 367; 368; 413;  477; 478; 479; 

480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 553]. 

Отже, джерельна база дисертації характеризується видовою 

різноманітністю матеріалів та всебічністю охоплення ними предмету 

дослідження. Загалом, вона є достатньо репрезентативною і може забезпечити 

досягнення мети даного дослідження та вирішення поставлених завдань. 

Широке використання опублікованих та архівних документів дало змогу 

розкрити поставлені в дисертаційному дослідженні проблеми, створити цілісну 

картину діяльності представників роду Грушевських у культурно-освітньому і 

громадському житті українських земель у другій половині ХІХ – першій 

третині ХХ ст., а також зробити відповідні висновки й узагальнення, які 

виносяться на захист. 

 

1.3. Методологія наукового пошуку 

Специфіка досліджень у галузі сімейної історії визначає їх 

міждисциплінарний характер. У даній роботі це виражається у застосуванні 

теоретичних пропозицій і методологічного інструментарію «нової сімейної» та 

«нової інтелектуальної» історії, що були викладені та практично апробовані у 

працях вітчизняних науковців В. Андрєєва, Н. Барабаш, Г. Голубчик, 

А. Руденко та В. Тельвака [180; 184; 228; 525; 540; 541; 542]. 

«Нова сімейна історія» відокремилася як нова субдисципліна 

антропологічно-орієнтованої нової соціальної історії у результаті поглиблення 

дослідницьких інтересів, розширення предметного поля, урізноманітнення 

способів збирання й обробки джерельних відомостей і синтезування результатів 

досліджень [233; 548]. «Нова сімейна історія» відіграє важливу роль при 

створенні новітньої концепції історії України, адже багатовікова історія 

українського народу обумовлювалась поділом його території між Дунайською 

та Російською імперіями, де українці не належали до «домінуючої народності» 

[535; 537]. За цих умов саме інтелігентські та священницькі родини були 

носіями історичної пам’яті, забезпечували зберігання та передачу культурно-
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інтелектуального багажу народу. Яскравим прикладом тут слугують саме 

Грушевські – давня священницька родина козацького походження, талановитий 

представник якої Сергій Федорович вирішив обрати світський шлях реалізації 

покликання бути корисним своєму народу і цим вибором багато в чому 

визначив долю дітей та онуків – визначних представників української 

інтелігенції. 

Теоретичні настанови «нової сімейної історії» орієнтують дослідника на 

визначення впливу сім’ї на долі наступних поколінь шляхом передачі так 

званого соціального капіталу, який може мати як матеріальний, так і не 

матеріальний (наприклад, соціальний статус) еквівалент. Особливістю 

наслідування соціального капіталу є визначна роль впливу зовнішніх 

(позасімейних) та особистісних (у першу чергу, сімейні цінності) чинників, 

оскільки вони визначають ступінь ймовірності використання соціального 

капіталу нащадками роду. Родина розглядається як транслятор національних 

традицій та носій історичної пам’яті, який впроваджує конкретно-історичну 

систему соціальної спадковості, впливає на формування особистості. Для 

прикладу, саме інструментарій «нової сімейної історії» дозволяє нам пояснити 

той факт, що представники четвертої гілки роду Грушевських (Сергій 

Федорович та його брати), не пов’язуючи себе з тогочасним політичним 

українством і в душі будучи людьми малоросійської орієнтації, виховали дітей 

в правдивому українському дусі. Їхнє «стихійне українство» було вірно оцінене 

нащадками і стало підставою діяльної української позиції представників 

п’ятого та шостого поколінь Грушевських наприкінці ХІХ – в першій третині 

ХХ ст. 

Не менш придатною для нас є й модель «нової інтелектуальної історії», 

теоретично розроблена в багатьох працях російської дослідниці Л. Рєпіної. На 

відміну від традиційної історії історіографії, цей напрямок, як і «нова сімейна 

історія», тяжіє до методологічного плюралізму, міждисциплінарності, орієнтує 

дослідника передусім на вивчення інтелектуальної діяльності та процесів у 

сфері гуманітарного, соціального та природничонаукового знання в їх 
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конкретно-історичному соціокультурному контексті. Це спонукає 

інтерпретатора вітчизняної інтелектуальної думки постійно враховувати 

широке історико-культурне тло становлення суспільно-політичних парадигм та 

історіографічних моделей. Обґрунтовуючи плідність цього напрямку для 

осмислення проблем з царини інтелектуальної історії, російська дослідниця 

Л. Рєпіна зазначає: «У наш час принциповим стає процес врахування взаємодії, 

яка існує між рухом ідей та їх зовсім не абстрактним історичним «середовищем 

існування», тими соціальними, політичними, релігійними, культурними 

контекстами, де ідеї народжуються, поширюються, спотворюються, 

модифікуються, розвиваються» [521]. 

Такий підхід, наприклад, орієнтує нас приділяти увагу проблемам впливу 

складного комплексу численних ідейних, соціальних і психологічних чинників 

на продуктивність творчої праці Грушевських та еволюції їхніх світоглядних 

позицій. Наприклад, відомо, що саме через вплив зовнішніх обставин – 

вимушений виїзд батьків на еміграцію – Катерина Грушевська вирішила обрати 

для себе не творчий шлях історика, що було цілком очікувано, а зосередитися 

на соціологічній та етнологічній проблематиці, котра не вимагала роботи в 

архівах. 

Модель культурно-інтелектуальної історії також вимагає аналізу 

історіографічного феномену творчої спадщини Грушевських у широкому 

інтелектуальному контексті. Йдеться про сприйняття та оцінки їхньої 

літературної, наукової, публіцистичної та науково-організаційної праці 

сучасниками та подальшими поколіннями дослідників. При цьому, що важливо, 

обрана методологічна модель орієнтує нас на вивчення й не публічних проявів 

рецепції – виявлення широкого спектру оцінок, висловленого у приватний 

спосіб. З огляду на цю обставину, ми особливу увагу приділили пошуку та 

вивченню такого виду джерел як епістолярій. 

Сучасна інтелектуальна історія, як й історична наука загалом, усе більше 

тяжіє до методологічного плюралізму, що вимагає від дослідника не лише 

використовувати якомога ширший спектр теоретичних і практичних досягнень 
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усіх гуманітарних і соціальних наук, але й орієнтує його на системне вивчення 

джерел, звернення до всього обсягу корисних для реконструкції поставленого 

завдання пам’яток минулого – від літературних текстів до речових і 

зображувальних джерел [509; 510]. Відтак ми не стали виокремлювати суто 

історіографічну складову творчості більшості представників роду Грушевських, 

вважаючи за доцільне звернутися до всієї їхньої інтелектуальної спадщини. 

Тож ми опрацювали, поряд з науковими, тексти літературні і публіцистичні, а 

також рецензійні матеріали, епістолярій та щоденники. 

Важливе місце в сучасній інтелектуальній історії посідає інтенсивний 

мікроаналіз – чи то аналіз конкретного тексту, чи ситуації, окремої творчої 

особистості або міжособистісних взаємин в інтелектуальному середовищі. 

Біографічний підхід є традиційно пріоритетним в історії думки та науки, з 

урахуванням ролі особистісного начала в цих галузях людської активності [522; 

523]. Зрозуміти історичне значення видатних істориків неможливо без 

знайомства з їхнім інтелектуальним оточенням і загальними моральними та 

естетичними цінностями епохи, а сам характер цього оточення повинен бути 

встановлений у результаті історичного дослідження природи та взаємозв’язків 

тих ідей, які в ті часи переважали в суспільстві. Тому в поле нашої уваги 

потрапила не лише різнопланова діяльність самих Грушевських, але і членів 

їхніх сімей (дружин і дітей) і родини загалом, а також приятелів і 

співробітників, котрі так чи інакше впливали на хід та інтенсивність їхнього 

творчого життя. 

Певне методологічне навантаження в роботі має термінологічний апарат, 

що дозволяє організувати емпіричний історіографічний матеріал. У 

дослідженні використані гносеологічні можливості ряду генеалогічних і 

наукознавчих термінів – «рід», «традиція», «творча спадщина», «історіографія», 

«історична думка», «історіографічний процес» тощо. 

Ключовим поняттям для нас є «рід», яке характеризуємо як сукупність 

осіб, кровно пов’язаних між собою, що виводять своє походження від одного 

предка. Практично тотожним роду можна назвати поняття «фамільний клан», 
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«фамілія» – об’єднання людей, пов’язаних спільністю походження і кровними 

зв’язками. На даний час існує велика кількість дефініцій сім’ї. Під термінами 

«родина» та «сім’я» ми розуміємо в першу чергу соціокультурну систему, малу 

соціальну групу, яка концентрує у собі всю сукупність відносин суспільства, 

члени якої мають подібні ментальні установки. Також вважаємо за потрібне 

враховувати, що сім’ю можна сприймати як «одиницю», яка ділиться та 

відновлюється в кожному поколінні, не порушуючи спадкоємності, надаючи їй 

більш складний та цікавий характер. 

Поряд зі згаданими, в роботі ми використовуємо такі традиційні для 

генеалогії терміни: «гілка» (включає у себе частину представників роду, які 

походять від спільного предка), «лінія» (коло родичів, які є прямими 

нащадками певної особи), «покоління» (група нащадків рівновіддалених від 

спільного предка, соціалізація котрих відбувається приблизно у один час у 

певному суспільному середовищі) [184]. 

Під терміном «традиція» у «новій сімейній історії» визначається 

специфічний вид соціального наслідування, такий спосіб фіксації інформації, 

який орієнтований на точне відтворення попередніх зразків соціальності. 

Традиційний спосіб наслідування матеріальної та духовної культури 

передбачає копіювання цієї діяльності, засвоєння накопиченого попередніми 

поколіннями досвіду у всій його повноті та конкретності. Традиція спирається 

на сам факт соціалізації індивідів, на приналежність їх до певної спільноти. В 

нашому дослідженні спільнотами, які формують соціалізаційні механізми, 

розглядаються такі соціальні інститути, як сім’я, рід, соціально значимі та 

референтні групи. 

Оскільки досліджувані нами Грушевські найбільший внесок зробили у 

розвиток української історичної науки, важливим для нас є поняття 

«історіографія», котре розглядається в широкому значенні та охоплює всю 

історичну літературу досліджуваного періоду, де є спроба вивчення чи 

інтерпретації минулого. Значення такого розширеного тлумачення предмета 

історіографії подвійне. По-перше, воно допомагає глибше з’ясувати соціальну 
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значущість історичного пізнання, що пояснює звернення до його проблем 

широкого кола «непрофесіоналів». По-друге, воно вельми важливе саме для 

вивчення історії історичної думки, оскільки в досліджуваний період поширені 

історичні уявлення безпосередньо чи опосередковано суттєво впливали на 

професійну історіографію. 

Важливими для нашого дослідження є поняття «історична думка» та 

«історіографічний процес». «Історія історичної думки, – як вважає 

Б. Могильницький, – це історія взаємовідносин історичної науки та сучасності. 

Вона вивчає поступальний розвиток історичних напрямків та шкіл, зміну 

панівних концепцій та поглядів, переважно, під кутом зору соціальної 

значущості історичної науки. Її увагу привертає широке коло питань, 

пов’язаних із визначенням місця історії в суспільстві, її соціальних функцій, її 

значення як одної з форм суспільної свідомості» [445]. Дослідження історії 

історичної думки дозволяє особливо рельєфно розкрити соціальну природу 

історичної науки, продемонструвати справжній характер взаємовідносин між 

розвитком історичних уявлень та суспільно-політичною практикою. Ці 

взаємовідносини, як відомо, мають подвійний характер. Історичні погляди та 

уявлення, поширені в суспільстві, не тільки відбивають панівні соціально-

політичні відносини, а й через суспільну свідомість – більш чи менш суттєво – 

впливають на них. Вивчаючи взаємовплив історії та сучасності, історія 

історичної думки, як жоден інший аспект історіографічного дослідження, 

розкриває проблему соціальної значущості історичної науки. 

Аналіз поняття «історіографічний процес», на думку сучасної дослідниці 

Т. Попової, зумовлює три рівні дослідження. Перший рівень – 

соціокогнітивний, що передбачає вивчення внутрішніх і зовнішніх впливів на 

перебіг історіографічного процесу. Другий рівень – це вивчення 

інфраструктури історичної науки, що містить висвітлення матеріально-

виробничих і персональних аспектів, з одного боку, і соціально-інституційних – 

з іншого. Третій рівень – соціокультурна система, що передбачає врахування 

специфіки типу суспільства, системи суспільної свідомості, менталітету, 
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культурних і наукових традицій тощо [509]. Загалом, категорія 

«історіографічний процес» виступає як дослідницький засіб, за допомогою 

якого можна здійснювати історіографічний аналіз. 

 

*   *   * 

Таким чином, обґрунтована концептуальна модель дослідження й 

обраний методологічний інструментарій, а також узагальнена історіографічна 

література і залучений джерельний матеріал уможливлюють вирішення 

сформульованої у роботі мети та поставлених завдань. Це сприятиме, на нашу 

думку, не лише розширенню проблематики грушевськознавчих досліджень, але 

й дозволить інтегрувати солідну творчу спадщину Грушевських в сучасну 

українську історіографію. 
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Розділ 2.  

Грушевські у культурно-освітніх та громадських процесах на українських 

землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Особливість розвитку української культури та громадського життя другої 

половини XIX ст. полягала в тому, що з середини століття у культуротворчих та 

громадських процесах вимальовуються певні закономірності, властиві багатьом 

народам Європи, котрі перебували під імперською владою й торували шлях до 

незалежності. Якщо в першій половині XIX ст. пошук шляхів еволюції 

національної культури спирався насамперед на національну минувшину, її 

ідеалізацію (особливо козацько-гетьманської доби), то в другій половині XIX 

ст. відбулася трансформація суто культурницького руху в національно-

визвольний, завданням якого стало вирішення широкого спектру соціально-

економічних і політичних проблем – від повалення самодержавства та 

скасування кріпацтва до створення інфраструктури української культури. 

У другій половині XIX ст. зрілішою та згуртованішою стає інтелігенція, 

яка висуває новий принцип національного визволення – «повернення обличчям 

до народу», що передбачав духовне, а згодом і політичне самовизначення. 

Важливим було й те, що впровадження саме цієї ідеології актуалізувало мовну 

та етнічну єдність усіх українських земель як передумови культурного, а 

згодом і політичного об´єднання українців. 

Формування національної еліти відбувалося в умовах жорсткого тиску 

цензури, заборон та утисків. Особливо це відчувалося на Лівобережжі, де 

асиміляторські заходи царського уряду протягом 60–90-х років XIX ст. 

регламентували національно-культурне життя (серед 11 наказів царського 

уряду, що забороняли користуватися українською мовою, найжорсткішими 

були Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський акт 1876 p.). В умовах 

тотального тиску влади представники національної духовної еліти розгорнули 

широкий просвітницький рух. 
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Проявом нової хвилі просвітництва в Україні стало заснування в 

Петербурзі журналу «Основа», який видавався у 1861–1862 pp. (протягом 22 

місяців) не лише російською, а й українською мовами. На його сторінках 

друкувались етнографічні, фольклорні, літературно-художні та критичні праці 

В. Білозерського, П. Куліша, М. Костомарова, М. Максимовича. Там же, в 

Петербурзі, коштом В. Тарновського та Г. Галагана відкрилася друкарня, де 

видавались українські твори Г. Квітки-Основ’яненка, І. Котляревського, 

Т. Шевченка, П. Куліша, вперше друкувалися твори Марка Вовчка. Саме в 

«Основі» М. Костомаров видав ряд статей, присвячених основним проблемам 

українського світогляду. Він відзначав в українцях «сильно розвинений 

індивідуалізм, нахил до ідеалізму, глибоку внутрішню релігійність і 

демократизм, замилування до свободи, нехіть до сильної влади [375, с. 267].  

У народному середовищі будителями національної свідомості виступила 

молода генерація українських інтелектуалів – студенти Київського університету 

св. Володимира (В. Антонович, П. Житецький, П. Чубинський, Т. Рильський та 

ін.), які утворили кістяк першої громадсько-просвітницької організації 

«Київська Громада» (1859–1863). Згодом вона стала основним культурно-

просвітницьким осередком, що згуртував навколо себе українофільську 

інтелігенцію Києва. 

Плідною була робота інтелігенції й на галицькій Україні, де 

просвітницький рух збудив народ до бажання здобувати знання, виховував 

патріотичні почуття, естетичні смаки. Тут, у Галичині, засновувались 

українські школи, незважаючи на спротив польських чиновників та уряду. 

Галичани організували також власні гімназії, а також прагнули заснувати 

осібний від спольщеного та понімеченого у Львові університет. 

Галичани, які в другій половині ХІХ ст. відчували справжній культурний 

ренесанс, своєю натхненною працею вагомо впливали на діячів культури з 

наддніпрянської України, допомагаючи обходити заборону українського слова. 

Усвідомлення національного об´єднання, принаймні на духовному рівні, було 

вістрям усього просвітницького руху досліджуваного часу. Нова генерація 
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української інтелігенції не закликала народ до збройних повстань. Це була в 

основі своїй ліберальна інтелектуальна еліта, що засновувала недільні школи 

(П. Куліш, О. Кониський), працювала в університетах (М. Драгоманов, 

М. Костомаров, М. Грушевський), займалася меценатством (родини Ханенків, 

Терещенків, Бродських), у літературних та публіцистичних творах розвінчувала 

вади політичного устрою і вишукувала шляхи національного самовизначення, 

орієнтуючись на органічну працю. 

Таким чином у другій половині XIX ст. народилася нова генерація 

української інтелігенції, що вийшла з народу. У цьому середовищі формувалася 

національно-духовна еліта, яка висунула ідеологію нерозривного зв´язку зі 

своїм народом, консолідації в єдине національне ціле і засобами широкого 

просвітницького руху вела українців до соціально-політичного, національного 

та духовного визволення. Яскравими представниками цієї еліти були 

Грушевські. 

 

2.1. Педагогічно-просвітницька діяльність 

В середині XIX ст. значно активізувалася демократично налаштована 

інтелігенція. Передчуття відміни кріпацтва, а невдовзі – його скасування, 

проведення реформ 1861 р., пошук нових легальних форм боротьби за 

громадські свободи – усе це сприяло пожвавленню культурно-освітнього 

життя, надавало оптимізму та запалювало новими ідеями національну 

свідомість кращих представників українського народу. Об’єднання, гуртування 

молодих людей – освічених, ерудованих, сповнених бажання ширити освіту в 

народі, піднести його культуру, зробити її надбанням широкого загалу – для 

того часу цілком нове суспільне явище. Безкорисливо віддана ідеям спільної 

праці задля просвіти трудового люду, інтелігенція акумулювала й водночас 

поширювала нові погляди на навчання й освіту, шукала й утверджувала 

ефективні форми просвітницької роботи серед різних верств і груп населення. 

Освітяни-вихователі наближали знання до простих людей [422, с. 26;   426, с. 

599 ]. 

http://ua-referat.com/Демократія
http://ua-referat.com/Реформа
http://ua-referat.com/Знання
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Становлення представників четвертого-шостого поколінь Грушевських як 

особистостей, формування їх науково-просвітницьких та політичних поглядів 

припало саме на другу половину ХІХ – початок ХХ ст. [394, с. 87]. Першим 

серед Грушевських, хто виявив себе як освітянин і громадський діяч, був 

Сергій Федорович – батько Михайла Грушевського. Сергій Федорович 

народився 7 жовтня 1830 р. в Чигирині. Його батько Федір Васильович на той 

час служив дияконом у місцевому Хрестовоздвиженському соборі, а пізніше 

став священиком того ж храму. Мати – Марія Кирилівна – була донькою 

священика відомої церкви св. Іллі в Суботові. 1844 р. Сергій Грушевський 

почав навчання у Києво-Подільському духовному училищі. На жаль, про той 

період його життя відомостей не виявлено. Та все ж значно пізніше він 

опублікує розповідь про побут бурсаків із бідних родин, яку цілком можна 

сприймати, як ілюстрацію побаченого Грушевським-підлітком: «Нам 

доводилось бачити деякі з цих жалюгідних халуп, які існували при духовних 

училищах під назвою бурс, де у двох невеликих кімнатках живуть по тридцять, 

по сорок хлопчиків. Порядній людині туди зайти соромно» [256, с. 442]. 

Початок педагогічної діяльності С. Ф. Грушевського припадає на кінець 

1850-х рр. Спершу він працював на Полтавщині (зовсім нетривалий час), потім 

викладав у Київській духовній семінарії. У середині ХІХ ст. розпочалася робота 

над проектом освітньої реформи, у реалізації якої великого значення надавали 

педагогічній складовій, а кадри вчителів набирали в тому числі і в Україні. 

Серед таких учителів-подвижників був Сергій Федорович Грушевський, який 

погодився їхати на викладацьку роботу до Королівства Польського. 

На час переїзду до Царства Польського припадає початок дидактичної 

діяльності Сергія Федоровича: у своїх перших статтях він, з урахуванням 

отриманого під час навчання та педагогічної роботи досвіду, ділився своїми 

спостереженнями про шляхи покращення освітньої системи. Так, у статті «К 

вопросу об изыскании способов к улучшению материального быта духовных 

училищ» Сергій Федорович визначає головне призначення духовних училищ, 

розмірковує над тим, як поліпшити функціонування цих закладів, щоб 
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навчальний процес був більш раціональним. Говорячи про проблеми, Сергій 

Федорович відзначив: «Бруд, задуха, темрява. Хлопчики не мають навіть 

постілей, ні окремих ліжок, і сплять у своїх халатиках покотом, на дерев’яних 

підмостках, облаштованих у кімнатах від однієї стіни до іншої. На все це 

хлопчики дивляться байдуже, більш за все їм допікає голод. І дійсно, їх 

годують злиденно» [256, с. 443].  

Загалом, Сергій Федорович у згаданих статтях, розкриваючи проблеми 

духовних навчальних закладів, бачив своє призначення в їх докорінній 

перебудові. Причому усвідомлення цього виникає в нього в юнацькому віці у 

роки навчання в Києво-Подільському духовному училищі. І, на нашу думку, 

саме в цей період у нього зародилося розуміння необхідності змін у цьому 

сегменті освітнього життя. Отже, головним поштовхом вибору життєвого 

шляху С. Ф. Грушевського стали особисті враження, адже зі спогадів 

М. С. Грушевського знаємо, що Сергій Федорович пройшов усі «кола пекла» 

освітньої системи імперської держави – від початкової до вищої школи. Так, 

після закінчення Києво-Подільського духовного училища в 1855 р., Сергій 

Федорович Грушевський вступив до Київської духовної академії. «Для 

тодішніх часів, для того убогого осередку, з якого батько вийшов, се був успіх 

незвичайний, несказанний, тріумфальний. Батько мусив уважати себе пестієм 

долі», – писав згодом М. С. Грушевський у «Споминах» [237, с. 118]. 1859 р. 

С. Ф. Грушевський успішно закінчив цей заклад і, захистивши магістерську 

дисертацію на тему «Історія християнської проповіді в Китаї» [142, арк. 3], 

здобув ступінь магістра богослов’я і був розподілений до Полтавської духовної 

семінарії на посаду професора, де перебував від 1859 до 1860 р., а потім, 

протягом 1860–1865 рр., працював професором з класу Святого Письма в 

Київській духовній семінарії. Одночасно займався етнографічними та 

історичними дослідженнями, частину з яких опублікував у тижневику 

«Руководство для сельских пастырей» [7, арк. 14 зв.]. 

20 вересня 1865 р. С. Ф. Грушевський був «звільнений зі служби в 

[Київській духовній – авт.] семінарії для вступу на службу в Царстві 
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Польському» [7, арк. 15 зв.]. То був чи не найбільш вирішальний момент його 

долі. Адже Сергій Федорович, як через багато років напише його дружина, 

«коли надумав залишати Батьківщину, то відразу подумав і про одруження, 

щоб не їхати самому». Тож його життя на чужині й загалом подальшу долю 

розділила молода дружина – 17-річна Глафіра Захаріївна Оппокова (1847–1918 

рр.), дочка священика села Сестринівка Бердичівського повіту на Київщині 

[571, с. 82]. Подружжя спочатку прибуло до Варшави, а 23 жовтня 1865 року 

С. Ф. Грушевського «на прохання призначили учителем російської мови та 

словесності до Холмської російсько-греко-уніатської гімназії» [377, с. 247]. 

Варта уваги думка відомого історика І.Б.Гирича, що «українську інтелігенцію, 

котра виїхала до Царства Польського, об´єднувало бажання обмежити 

польський культурний вплив на західноукраїнському етнічному кордоні. 

Вважалося, що послаблення Польщі, тоді ще достатньо сильної у суспільному 

житті цих земель, об´єктивно сприятиме відродженню українського елементу 

не лише в «Привіслянському краї», а й на всьому Правобережжі». Згадане 

спостереження дозволяє по-новому поглянути на причини переїзду до м. Холм 

[535, c. 48] Сергія Федоровича та Глафіри Захаріївни. 

На новому місці Сергій Федорович одразу виявив свій педагогічний хист, 

про що свідчить його послужний список. Першу згадку про Сергія 

Грушевського як учителя Холмської чоловічої гімназії знаходимо в протоколах 

від 10 листопада 1865 р. [175, арк. 17], з яких дізнаємося, що він отримав перше 

завдання – «скласти правила, що визначають права, обов’язки та ставлення до 

учнів господарів квартир, доручених гімназійним начальством їх нагляду». 

Згодом його було призначено на посаду секретаря педагогічної ради гімназії 

[175, арк. 19 зв.]. С. Ф. Грушевський швидко здобував авторитет, свідченням 

чого можна вважати ще одне важливе доручення йому – скласти промову для 

урочистого акту з приводу закінчення навчального 1866 р. Цього ж 1866 р. 

йому запропонували роботу в Холмському жіночому греко-уніатському 

шестикласному училищі. 
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5 січня 1866 р. (усього після двох місяців роботи) він за вибором 

педагогічної ради додатково був призначений її секретарем і виконував цей 

обов’язок до 29 серпня 1867 р. Від 13 жовтня 1866 р. й до 13 грудня 1867 р. 

працював викладачем слов’янської мови в Холмському жіночому греко-

уніатському шестикласному училищі [243, с. 134]. У тому ж училищі від 6 

січня 1867 р. до 1 січня 1868 р. був членом господарського комітету. У період 

від 1 жовтня 1866 р. до 23 січня 1867 р. та з 4 до 29 серпня 1867 р. Сергій 

Федорович працював «на посаді інспектора-керівника Холмських російських 

педагогічних курсів» [7, арк. 16 зв.]. Основне завдання інспекторів полягало у 

здійсненні ревізійних оглядів навчальних закладів, наданні педагогічному 

складу шкіл методичної допомоги, веденні діловодства, управлінні навчальним 

закладом. Необхідно підкреслити, що окремим чинником мотивації діяльності 

чиновників тих округів, які відрізнялися «дефіцитом» політично благонадійних 

управлінських кадрів російського походження, була матеріальна винагорода. 

Поряд із роботою в навчальних закладах протягом 1867 р. Сергій Федорович 

був інспектором Холмських російських педагогічних курсів, зокрема, готував 

теми творів на медальні праці [175, арк. 42]. 

У цей час у родині Сергія і Глафіри Грушевських народився первісток – 

син Михайло. У церковній метриці, датованій згідно із обов’язковим у 

Російській імперії юліанським календарем, записано, що Михайло 

Грушевський народився 17 (отже, 29) вересня 1866 р.; натомість хрещення 

відбулося місяцем пізніше – 16 (28) жовтня. Здавалося б, що найкращим місцем 

для охрещення майбутнього корифея української історіографії був 

кафедральний Пречистенський собор у Холмі [377, с. 248], зведений на 

фундаментах храму із часів короля Данила. Але собор до 1875 р. залишався 

уніатським, отже, чин хрещення здійснив настоятель православної церкви св. 

Іоана Богослова, яку побудовано у 1840-х рр. для російського військового 

гарнізону, а пізніше створено при ній цивільну парафію. Хресними батьками 

були дружина Феофана Лебединцева Юлія (з відомого київського роду 
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Григоровичів-Барських) та Федір Кокошкін, комісар комісії селянських справ у 

Красноставі.  

Пізніше після двох років перебування у Холмі [240, с. 34] 1 листопада 

1868 р. Сергій Федорович разом з первістком та молодою дружиною переїхали 

до м. Ломжа. Офіційною підставою, щоб залишити м.Холм, було переведення 

до іншого навчального закладу, де він не прослужив і двох місяців і посеред 

навчального року звільнився [7, арк. 17 зв.]. Що змусило його несподівано 

залишити під час навчального року вже обжите місце, щоб перевестись на 

скромну вчительску посаду до непримітного суто польського містечка Ломжі, 

розташованого на півдорозі між Сувалками і Варшавою, щоб починати все 

спочатку, а через сім тижнів взагалі залишити «королівство»? Чітких пояснень 

з цього приводу Михайло Сергійович не чув, оскільки «батько не дуже оповідав 

про се – мабуть, не дуже було приємне се життя» [247, с. 122]. Тому можемо 

лише гадати про справжні причини таких різких змін. Деякі з них назвав 

Михайло Грушевський: інтриги серед обивателів російської колонії – 

кар´єристів без гідності і «неприхильна до сих пришельців-обрусителів 

людність» [247, с. 122]. Саме у Ломжинській чоловічій класичній гімназії йому 

доручили викладання церковно-слов’янської мови й теорії словесності. З того 

часу Сергій Федорович зосередився на проблемах теорії та методики 

викладання цього провідного в навчальних закладах Російської імперії 

предмету. 

У період 1868–1869 рр. доля С. Ф. Грушевського вкотре змінюється, 

внаслідок чого він змушений був переїхати на Північний Кавказ. Таке 

несподіване рішення, напевне, пояснюється погіршенням стану здоров’я Сергія 

Федоровича. Документальних підтверджень цього ми не знайшли, але зі 

спогадів Михайла Грушевського маємо відомості про батькову хворобу горла й 

пораду лікарів: «Коли хоче зістатись при житті, покинути сей вогкий і 

болотистий край та шукати десь прожитку на полудні». Отже, 19 грудня 1868 

року С. Ф. Грушевський був «згідно з проханням через хворобу звільнений зі 

служби по навчальному відомству в Царстві Польському» [247, с. 122]. 
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Нещасливо закінчилась його коротка служба на західних теренах, нового 

наказу з приводу служби не було затверджено, тож не залишалось нічого 

іншого, як везти родину до тестя в с.Сестринівку. 

Займаючись пошуками праці, Сергій Федорович 6 серпня 1869 р. був 

викликаний на службу в Закавказький край. Тут Сергій Федорович служив 

учителем Кутаїської класичної гімназії (1869–1870 рр.), інспектором (1870–

1876 рр.) і директором (1876–1878 рр.) народних училищ Ставропільської 

губернії. То був час, коли відразу по закінченні довгої і жорстокої кавказької 

війни імперія почала активну колонізацію на збезлюднілих землях. Заохочені 

царськими пільгами, колоністи – вихідці як з російських, так і з українських 

губерній – освоювали нові землі, вирубували ліси. Так писав пізніше Михайло 

Грушевський у своїх спогадах про перші враження батька від Кавказу: «Я 

приїхав на Кавказ в кілька літ після закінчення останнього акту сеї епопеї – 

облоги Гунібу і капітуляції Шаміля, великого «імама» Дагестану. Усе навколо 

мене було повно споминів про сю героїчну боротьбу кавказьких гірняків. 

Симпатії були на стороні їх, в самім таборі переможців» [247, c. 128]. 

С. Ф. Грушевський зі своїм легким характером полюбив цю далеку від 

Батьківщини землю та її людей і «виздоровівши трохи, зістався одначе на 

Кавказі, зайнявшися ділом, в якім знайшов своє правдиве покликаннє – 

організацією народної школи» [7, арк. 26]. 

Як і весь Північний Кавказ, Ставропільська губернія на той час була, за 

словами Михайла Грушевського, «у стадії сильної колонізації». «Приходили 

переселенці з губерній українських і великоросійських, – писав 

М.С.Грушевський, – і осідали на цілині колишніх калмицьких і туркменських 

степів». У своєму звіті про стан народних училищ Ставропільської губернії за 

1872 р. С. Ф. Грушевський, зокрема, зазначав: «Тим часом школа була тільки в 

селах старого заселення, бувших «державних» селян. Було таких, здається, 

тридцять з чимось шкіл, але школи ці існували тільки на папері. Ними ніхто не 

займавсь, платня учителям від селянських громад асигнувалась неможливо 

мала, шкільних будинків дуже часто не було зовсім – учителя і школу садили 



53 

 

до кого-небудь із селян, через те й учителями числились різні люди без усякого 

педагогічного цензу, ледве письменні одставні солдати, церковники тощо, які 

вчили як Бог дав або й зовсім не вчили» [379, с. 260]. Головна мета педагогічно-

просвітницької діяльності Сергія Федоровича на тлі організації недільних шкіл 

для дорослих полягала в тому, щоб створена система була розповсюджена по 

всій імперії, а не тільки на Ставропільщині, адже, на його переконання, «поява і 

порівняно швидкий розвиток у нас народних училищ для дорослих належить до 

кількості всеохоплюючих, благотворних явищ нашого суспільного життя» [257, 

с. 4].  

Отже, перед Сергієм Федоровичем Грушевським стояло завдання зі 

створення розгалуженої системи недільних шкіл на Ставропільщині. Дякуючи 

йому, протягом 1872 і 1873 рр. кількість недільних шкіл для дорослих виросла в 

губернії до п’яти. У листопаді 1874 р. кількість шкіл збільшилась до 13. 

Наприкінці 1875 року кількість шкіл для дорослих укотре збільшилась у 

Ставропільській губернії, з 103 селами та 16 хуторами, при 260 тис. сільського 

населення, до 24 [257, с. 4]. 

Сергій Грушевський став відомим також як просвітитель та громадський 

діяч. Про небайдужість батька до книг, згадував син Михайло Грушевський, 

свідчив той факт, що 1882 р. під час гостювання у діда Захарія Оппокова було 

виявлено «останки колишньої татової бібліотеки, що лишилася тут, мабуть, іще 

з того часу, як він їхав до Холма: вона була зложена у величезній скрині в 

якійсь коморі і тепер виглянула на світ. Склад її дуже різноманітний: 

фрагменти якоїсь старої бібліотеки XVIII ст., російські журнали 1860-х рр. 

(найбільше «Русского слова», радикального місячника) і рукописний збірник 

«Священного ієрея Даниїла Гирмана» з Богушкової слобідки коло Золотоноші 

першої четвертини XVIII віку» [247, с. 119]. Вихований на повазі до книг, 

Михайло Грушевський, звичайно, прийшов у захват від знахідки, а тому 

«розуміється, упрохав батька, щоб усі ці дорогоцінності забрати до м. 

Владикавказ; їх спаковано до скрині і відправлено» [247, с. 119]. 
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На освітянській ниві якнайповніше проявилася вдача Сергія 

Грушевського – «тип українського робітника, у котрого в крові культ роботи – 

не для збагачення, не для кар´єри, а для роботи самої. Щоб він не робив, він 

робив з любов´ю, зі смаком, основно, систематично, доводячи кожну роботу до 

кінця» [378, с. 265]. За умов побєдоносцевської реакції він підтримував 

ліберальний напрям і світський характер народної освіти, через що 

неодноразово мав конфлікти як з духовними, так і зі світськими властями. 

Стрижнем світогляду молодого освітянина була любов до всього 

українського. А поскільки він був із роду священиків, отже й духовність та 

любов до людей посідали провідне місце в ієрархії його світоглядних 

цінностей. Як один із важливих напрямів науково-педагогічної та культурно-

просвітницької роботи Сергія Федоровича відзначимо створення навчальних 

посібників. Так, ставши директором народних училищ на Ставропільщині, він 

1876 р. випускає у світ посібник для вчителів початкових училищ під назвою 

«Про недільні та вечірні школи для дорослих». У вступній частині до згаданої 

роботи висвітлено питання, пов’язані з відкриттям першої недільної школи для 

дорослих на Ставропільщині. Будучи інспектором народних училищ, Сергій 

Грушевський наголошував: «На час створення у Ставропільській губернії 

Інспекції народних училищ (1870 рік) тут не було жодної школи для дорослих. 

1871 року відкрита була в губернії недільна школа для дорослих у селі 

Праскаве Ново-Григорівського повіту при тутешньому двокласному народному 

училищі» [257, c. 3]. 

Варто окремо зупинитись на методичному доробку С. Ф. Грушевського. 

Зокрема, з погляду тогочасної дидактичної науки важливе значення мали 

виокремлення освітніх орієнтирів навчального процесу, яких потребували 

учителі та учні; створення методики викладання церковно-слов’янської мови як 

базового напряму в навчанні майбутніх учителів і священиків; розробка 

методики навчання вчителів. Особливо актуальною була остання складова, 

адже вона містила важливі положення про те, скільки годин має бути вичитано 
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із певних дисциплін, скільки часу учень повинен приділяти своєму навчанню, 

аби зростати як майбутній педагог. 

Рівень шкільної освіти в Російській імперії в другій половині ХІХ ст. 

помітно зростав, закладається нова правова основа діяльності шкільних 

навчальних закладів. У цей час С. Ф. Грушевський, будучи директором 

народних училищ Терської губернії (Ставропільщина), усвідомлює, що 

потрібно провадити реформи з урахуванням регіональної специфіки. Виходячи 

зі своїх переконань, він продовжує плідно працювати в царині освіти: заохочує 

сільські та козацькі громади до будівництва шкіл та утримання вчителів, 

проводить учительські з’їзди й організує педагогічні курси. 

З метою практичної реалізації методики викладання церковно-

слов’янської мови С. Ф. Грушевський створює концептуально новий посібник – 

«Перша учбова книга церковно-слов’янської мови» (1886 р.). Головні переваги 

цього підручника полягали в зрозумілій мові та простоті й легкості для 

опанування. Крім того, в офіційній і педагогічній частинах було викладено 

загальні положення діяльності педагогічного колективу з вказівками, як 

навчати читанню, письму, арифметиці, закону Божому. У посібнику послідовно 

розповідалось, як починати вивчення курсу церковно-слов’янської мови з 

урахуванням того, що учень повинен знати на достатньому рівні державну 

мову. Окремо було наведено святці на кожен місяць, причому в порівняльній 

формі, де було зазначено рік, місяць та назву свята, що стало авторською 

розробкою С. Ф. Грушевського. Важливо, що книга мала поділ на розділи: 

церковно-слов’янська азбука, початок християнського знання, молитви та 

псалми [258, с. 4]. Написаний С. Ф. Грушевським посібник давав можливість 

учням з різним рівнем підготовки вивчити церковно-слов’янську мову. Після 

засвоєння матеріалу цієї книги більша частина випускників вищих духовних 

училищ – дячки, священики – вільно володіли церковно-слов’янською мовою. 

Цей підручник став найвагомішою працею Сергія Федоровича.  

Відомо також, що С. Ф. Грушевський виступав із численними 

публікаціями просвітницького характеру в провінційних кавказьких газетах. 
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Його статті було присвячено переважно враженням від відвідання поселень і 

місцевих шкіл у Терській області, проблемам навчання школярів навичкам 

сільського господарства, питанням адміністративного характеру [378, с. 103].  

За час роботи на Кавказі Сергій Федорович виявив великі організаторські 

здібності в розбудові системи народної освіти й підготовці педагогічних кадрів. 

За спогадами М.С. Грушевського, «першим завданням батька було добитись від 

сільських громад, щоб вони побудували шкільні будинки, призначили учителям 

можливу платню – такою тоді рахувалося 240 – 300 рублів, визначили суми на 

удержання школи, шкільні знаряддя і т. ін. Батько їздив від села до села, збирав 

на сходи сільські громади, переконував їх в користі освіти, заводив зносини з 

впливовими і грошовитими громадянами – найчастіше різними торговцями, 

використовував їх впливи в громаді, нахиляв до жертв на будову й удержання 

школи, заохочуючи їх медалями, котрі випрошував для них в уряду, та різними 

іншими почесними відзнаками. Заразом також підготовляв і в школі 

учительський персонал. Учительських семінарій тоді ще було дуже мало, і 

учителів чи учительок з семінарською підготовкою не можна було дістати. 

Батько відбирав більш цінних з тих учителів-самоучок, які йшли на посади, 

давав їм педагогічні вказівки під час своїх об´їздів шкіл і від часу до часу 

збирав їх на з´їзди – свого роду педагогічні курси. Але головним ресурсом для 

нього скоро стали учениці місцевої жіночої гімназії, для котрих він на спілку з 

кількома іншими педагогами й не педагогами організував педагогічний клас 

при гімназії – з сього педагогічного класу потім багато йшло до його шкіл, із 

них зложивсь найкращий осередок учительства» [247, с. 128]. 

Як директор народних училищ Терської губернії, Сергій Федорович не 

сидів у Владикавказі «при дирекції», а об’їжджав школи, був у курсі їх справ [8, 

арк. 2]. У родині Грушевських багато уваги приділялось роботі Сергія 

Федоровича, його поїздкам. Діти з нетерпінням чекали на батька, тривожились, 

коли він не повертався вчасно. С. Ф. Грушевському доводилось опікуватися 

величезною корпорацією учителів, склад яких був досить різноманітним за 

віком, суспільним становищем, рівнем освітньої підготовки та професійної 
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майстерності і навіть за родом занять. Підбір кандидатів на посади вчителів 

проводили засновники або утримувачі недільних шкіл, зокрема, це робив і 

Сергій Федорович з дозволу інспектора народних училищ (у випадку нестачі 

учителів до викладання тимчасово допускалися особи, які не мали свідоцтва на 

звання учителя); викладання Закону Божого здійснювали особи священничого 

сану та ті, хто закінчив повний курс духовної семінарії за умови визнання 

їхньої здібності та благонадійності. Тож, із метою забезпечення місцевих 

навчальних закладів педагогічними кадрами, при дирекції народних училищ 

було організовано педагогічні курси, завдяки чому поступово зростали фаховий 

рівень учителів і відповідно вимоги до їх професійної підготовки. 

У процесі своєї культурно-освітньої діяльності С. Ф. Грушевський 

реалізовував не лише організаторські та просвітницькі завдання, а й 

громадсько-соціальні, оскільки в умовах проведення реформ у різних сферах 

життя значно зростає соціальна роль освіти та культури. Назагал, у середовищі 

тогочасної прогресивної інтелігенції Російської імперії переважали 

реформаторські настрої. На теренах Північного Кавказу представником такої 

інтелігенції власне й був Сергій Грушевський, який розумів нагальну потребу в 

удосконаленні чи навіть докорінній перебудові існуючої системи освіти. 

Приміром, він відчував життєву необхідність створення мережі позашкільних 

освітніх закладів для народу, подібних до тих, що на той час уже 

функціонували в найбільш розвинених країнах світу. Так, перша світська 

недільна школа була заснована ще 1756 р. в м. Базель (Швейцарія). Згодом такі 

освітні заклади з’явилися та успішно працювали в Англії, Шотландії, 

Німеччині, Сполучених Штатах Америки та в інших країнах. Що стосується 

Російської імперії, то за відомчим підпорядкуванням чинне законодавство 

передбачало два основних типи недільних шкіл: 1) відомства Міністерства 

народної освіти, що діяли відповідно до «Положення про початкові народні 

училища» від 14 липня 1864 р. та 25 травня 1874 р., «Правил про уроки для 

дорослих» від 22 серпня 1902 р., «Правил про уроки і курси для дорослих» від 

20 березня 1907 р. та «Положення про вищі початкові училища» від 25 червня 
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1912 р.; 2) духовні відомства православного віросповідання при Св. Синоді, що 

діяли відповідно до «Правил про церковно-парафіяльні школи» від 13 червня 

1884 р., «Правил про повітові відділення єпархіальних училищних рад» від 28 

травня 1888 р., «Положення про управління школами церковно-парафіяльними 

і грамоти» від 26 лютого 1896 р. та «Положення про церковні школи відомства 

Православного Сповідання» від 1 квітня 1902 р. 

Відзначимо, що педагогічна та просвітницька праця С. Ф. Грушевського 

припадає на період від 1860-х до початку 1890-х рр., а отже, частина наведених 

документів була впроваджена вже після завершення Сергієм Федоровичем 

професійної діяльності, тож можна припустити, що в деяких «Положеннях» та 

«Правилах» ураховано його окремі пропозиції щодо організації навчально-

виховного процесу в недільних школах для дорослих. 

Найбільшою соціально-економічною проблемою в Російській імперії й, 

зокрема, на території Ставропільської губернії в середині ХІХ ст., була суцільна 

безграмотність народних мас. Тож не випадково С. Ф. Грушевський опікується 

у той час створенням системи недільних шкіл на Ставропільщині (див. Додаток 

А). Варто зазначити, що недільні школи – це відкриті народно-просвітницькі 

заклади, принципи, завдання та зміст навчання й виховання яких були 

спрямовані, насамперед, на задоволення освітніх потреб та запитів народу. У 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. їх діяльність базувалася на таких 

організаційних засадах, як відсутність суворих внутрішніх регламентацій, 

громадський підхід до управління та планування педагогічного процесу, 

дотримання основного принципу діяльності – «школа для учнів», створення 

особливих попечительств з метою турботи про учнів, особлива атмосфера 

взаємин між членами шкільного колективу, гуманне ставлення до вихованців, 

спільність інтересів учителя й учня тощо [7, арк. 27]. Взагалі, перші недільні 

школи, які відкривав Сергій Федорович, були приватно-громадськими 

установами, що зароджувалися та розвивалися за доби своєрідної «волі». 

Показовим є той факт, що вчителі недільних шкіл, як правило, працювали без 

будь-якої винагороди. 
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Спершу до ініціатив Сергія Грушевського офіційні кола ставилися досить 

прихильно. Про це, зокрема, свідчить офіційне запрошення С. Ф. Грушевського 

відвідати Владикавказько-Осетинську школу 1 червня 1889 р. [8, арк. 1]. 

Принагідно зауважимо, що в той час на Кавказі, на відміну від України, 

політика царизму щодо національних шкіл була дещо поблажливішою, 

принаймні не заперечувалось їх право на існування, і тому функціонували 

школи з викладанням мовами кавказьких народів [353, с. 5].  

Отже, просвітницька й культурно-освітня діяльність С. Ф. Грушевського 

щодо створення недільних шкіл, збіглася у часі з виникненням та подальшим 

розвитком такого типу навчальних закладів у світі, а також відповідала 

динаміці європейських та вітчизняних національно-культурних, соціально-

економічних та суспільно-політичних процесів й узгоджувалася з готовністю 

української та російської інтелігенції до поширення знань, потребу в яких 

відчував сам народ. 

Присвятивши народній освіті значну частину свого життя, Сергій 

Федорович Грушевський протягом 30 років працював у Ставропольській та 

Терській губерніях, а результатом його багаторічної діяльності стало 

розширення мережі освітніх закладів на території Північного Кавказу через 

відкриття початкових шкіл у селах і станицях, підвищення загального рівня 

освіти, поліпшення методичного забезпечення навчального процесу, зокрема, 

викладання церковнослов’янської мови у школах та народних училищах. 

Наприкінці 1880-х рр. на території Терської губернії виникали українські 

села, а разом із ними з’являлися селянські громади, в яких плекали українську 

культуру, створювали школи, хати-читальні та різноманітні гуртки, на 

відкриття яких запрошували Сергія Федоровича як почесного гостя та одного з 

головних освітян краю [378, с. 97]. Михайло Грушевський, згадував, що селяни 

знали прив’язаність його батька до української культури і намагалися гарним 

виконанням рідної пісні заслужити його симпатію [8, арк. 1]. 

Досліджуючи життя і діяльність Сергія Грушевського, варто також 

згадати про його дружину – Глафіру Захаріївну. На жаль, інформації про неї 
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збереглося дуже мало. Відомо, що це була вправна, міцна, набожна і гордовита 

жінка. Вона була вірною супутницею свого чоловіка, підтримувала його 

освітянську діяльність. Приміром, коли за активної участі С. Ф. Грушевського 

було засноване «Товариство взаємодопомоги теперішнім і минулим учням в 

Терській області», його членом в 1901 р. стає Глафіра Захарівна [9, арк. 1]. 

Головна мета згаданого товариства полягала в тому, аби надати методичну та 

практичну допомогу в працевлаштуванні випускників навчальних закладів і, 

таким чином, забезпечити їх соціальний захист. Але насамперед Глафіра 

Захаріївна була берегинею своєї родини, віддавала все своє тепло й турботу 

чоловікові та дітям. Збереглося понад 2000 листів Глафіри Захаріївни [11, 

арк. 481] до дітей Михайла [12, арк. 185], Олександра [50, арк. 295 ] і Ганни [68, 

арк. 25 арк]. Зі сторінок цих листів постає образ Матері, яка вболіває за своїх 

дітей, сприяє їх фаховій кар’єрі, радіє творчим успіхам, турбується про онуків 

та долучається до вирішення кожної родинної проблеми [10, арк 13]. На 

підставі аналізу епістолярної спадщини Глафіри Захаріївни Грушевської 

(Оппокової) можна скласти досить повне уявлення про життя кожного з її 

дітей.  

Помер С. Ф. Грушевський 1901 р. в м. Владикавказ, де був похований на 

Першому міському кладовищі (могила не збереглася) [378, с. 88]. Згідно із 

заповітом Сергія Федоровича, складеним ще 1892 р., доволі значна частина 

спадщини призначалася на заснування стипендій його імені в Києво-

Подільському духовному училищі та в Київській духовній семінарії, а також на 

будівництво й утримання народного училища в Києві або Владикавказі (на 

вибір спадкоємців). Нащадки С. Ф. Грушевського для виконання заповіту 

обрали київську околицю Куренівку, де 1911 р. було споруджено триповерхову 

будівлю, у якій на першому поверсі облаштували дитячий садок, а на другому 

та третьому поверхах було відкрито парафіяльне училище на 465 учнів. Від 

заснування 1911 р. та до початку 1914 р. і від 1915 року та до встановлення 

радянської влади цей навчальний заклад носив ім’я С. Ф. Грушевського [18, 

арк. 78 – 80]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Отже, Сергій Федорович Грушевський – освітній діяч, організатор 

народної освіти, автор відомого підручника «Перша навчальна книга церковно-

слов’янської мови», інших підручників та методичних посібників для шкіл, 

етнографічних досліджень, виявив великі організаторські здібності у 

становленні системи народної освіти на Північному Кавказі. 

На педагогічній ниві проявили себе також представники наступного 

п’ятого покоління роду Грушевських. Найстарший – Марко Федорович 

Грушевський – чотириюрідний брат Михайла Сергійовича Грушевського. 

Народився Марко Грушевський 15 квітня (7 травня) 1865 р. [1, арк. 1445 зв.] в 

с. Худоліївці Чигиринського повіту Київської губернії (нині село 

Чигиринського району Черкаської області). Після отримання початкової освіти 

в 1876 р. Марко Федорович почав навчання в цьому ж році у Черкаському 

духовному училищі [380, с. 64]. 

Наука давалась Маркові легко, і він за перший рік пройшов дворічний 

курс. Коли хлопцеві було 14 років, помер його батько. Закінчивши Черкаське 

духовне училище 1883 р., Марко вступив до Київської духовної семінарії, де як 

сирота був на казенному утриманні [6, арк. 40 зв.]. Тут він знайшов однодумців 

і надійних товаришів. Це були Олександр Кониський, Володимир Антонович, 

Микола Лисенко та два чотириюрідні брати – Григорій Іванович Грушевський з 

Пирогова під Києвом [443, с. 105], та Григорій Миколайович Грушевський з 

Шабельника Чигиринського повіту. Марко Федорович поділяв ідеї народництва 

своїх побратимів [456, c. 1]. Після закінчення Київської духовної семінарії він 

став священиком Михайлівської церкви с. Суботова, історія якої тісно 

пов’язана з іменем Богдана Хмельницького. Однак у Суботові було дві церкви – 

Іллінська та Михайлівська. Попри наявність двох храмів у селі протягом 

багатьох десятиліть була одна парафія. З появою Марка Федоровича виникло 

питання її поділу, який призвів до конфлікту між священиками обох церков 

[382, с. 88]. Деякий час Марко Федорович був законовчителем у місцевому 

однокласному міністерському училищі, а також спостерігачем за 

сектантськими парафіями та благочинним місіонером [73, арк. 2].  
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Педагогічно-просвітницьку діяльність Марко Федорович зосередив на 

поліпшенні освіти сільських дітей, зокрема він був одним із ініціаторів 

реорганізації навчальних закладів. Він, зокрема, мав намір змінити статус 

однокласного міністерського училища, яке належало до початкових навчальних 

закладів у с. Суботові. Проте із зростанням популярності початкової шкільної 

освіти, а відповідно і зі збільшенням кількості учнів, проблема забезпечення 

шкіл викладачами ще більше загострилася, і спроба Марка Федоровича 

провести згадану реорганізацію наштовхнулася на нездоланні перешкоди. 

Зрозуміло, що можливості священнослужителів як учителів були скромними й, 

окрім навчання школярів, на них покладалося чимало обов’язків, виконання 

яких потребувало суттєвих витрат часу і докладання зусиль. Через це до 

викладання досить часто залучалися випадкові люди, назвати яких освіченими 

можна доволі умовно. Так, із «Відомостей про церковно-приходські училища 

Київської єпархії Чигиринського повіту по першому благочинному округу» за 

перше півріччя 1883 р. дізнаємося, що в першій міській гімназії викладає 38-

річний солдатський син М. Горшков, в другій – 19-річний дворянин 

В. Вірський, який закінчив курси трикласного училища у м. Кобеляки 

Полтавської губернії. Серед учителів сільських шкіл округу були унтер-офіцер, 

син священика та колишній солдат, звільнений у запас [378, с. 14].  

Із документальних джерел відомо, що суботівських школярів навчали 

здебільшого священики та їх помічники, про яких у записах духовного 

відомства знаходимо лише позитивні відгуки. Проте з поширенням 

міністерських шкіл згадана негативна тенденція (залучення до викладацької 

роботи «випадкових» осіб) не оминула с. Суботова. Цікаву інформацію 

знаходимо в епістолярній спадщині Марка Грушевського. Зокрема, в одному з 

його недатованих листів суботівського періоду йдеться: «Прізвиська «рудий», 

«червоний», «курносий» та інші, якими вчителі іменують учнів замість їхніх 

справжніх прізвищ, примушує засумніватися в солідності тих, хто навчає... Як 

ілюстрацію наводжу той факт, що минулого року майже щодня на уроках були 

присутні то волосний старшина, то староста для втихомирення учнів». Отець 
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Марко Грушевський також зазначав, що місцеві селяни були «обурені таким 

веденням шкільної справи, і що, безперечно, така справа знищує в них будь-яку 

енергію до подальшого просвітницького руху» [378, с. 141]. 

Однією з найбільших проблем селянства Чигиринського повіту було 

малоземелля. Не маючи змоги прогодувати сім’ю, переважна більшість 

дорослого чоловічого населення була змушена шукати заробітків здебільшого в 

південних губерніях Російської імперії. Не було винятком і старе козацьке с. 

Суботів. За словами Марка Грушевського, з посиланням на офіційні джерела, 

щорічно суботівські селяни отримували близько 900 відпускних квитків, тобто 

практично стільки ж, скільки нараховувалося в селі працездатних чоловіків 

[378, с. 142]. Найкращим виходом із ситуації, що склалася, отець Марко вважав 

запровадження професійної освіти в краї, де разом із початковою освітою 

селянські діти могли б опановувати основи ремесел, щоб знайти в майбутньому 

практичне застосування здобутим знанням і навичкам. Самі селяни розуміли 

неефективність навчання, яке отримували їх діти: «Що ж, що нас навчать 

читати, з того ми хліба не їстимемо; що з того, що я грамотний. Все одно я 

повинен іти на заробітки, так же, як і неграмотний, а, повернувшись додому, 

лежати цілу зиму на боку так, як бик у загороді» [378, с. 142]. З цього приводу 

М. Ф. Грушевський зазначав: «Селяни не проти школи, що доводять існуючі в 

них таємні приватні, домашні школи. Мали б, здається, багато чим 

пожертвували на неї, якби школа задовольняла їх нескладні потреби. Якої 

школи, власне, вони хочуть? Навряд чи вони в змозі дати пряму відповідь на це 

питання, але, вочевидь, вони хочуть якоїсь серйозної справи» [378, с. 143]. 

Відчуваючи, що початкові школи, які на той час діяли в с.Суботові, не 

могли задовольнити нагальні потреби селян, Марко Федорович активно працює 

над організацією так званих професійних шкіл. Приміром, відомо, що він 

звертався до М. С. Грушевського з проханням допомогти «…у справi заведення 

доброї школи у Суботовi: міністерська школа в Суботові, де я законовчителем, 

селянами і міністерством підведена під справу на преобразованіє її у 

професіональну школу». Таким чином, зусиллями Грушевських – Марка 
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Федоровича та Михайла Сергійовича – 1907 року однокласне міністерське 

училище (професійна школа) набуло статусу двокласного зі збереженням права 

носити ім’я Богдана Хмельницького. Прикметно, що ім’я Богдана 

Хмельницького Суботівська загальноосвітня школа І–ІІІ рівнів носить по 

сьогодні [382, с. 91].  

Слід сказати, що миряни цінували наміри Марка Грушевського щодо 

поліпшення освіти їх дітей. З листа селян до консисторії, в якому вони 

намагаються відстояти свого священика, довідуємося про окремі деталі його 

освітянської діяльності: «Запропонував він нам дати рішення і кошти на дві 

церковно-приходські школи, ми дали і те, й інше. Запропонував він 

міністерську школу перетворити на двокласну, погодились ми й на це. Усе 

вимагало від нас значних витрат, а ми люди бідні, але тяглись… Та й священик 

сотнями не від свого багатства, а від свого сумління давав на ті ж самі 

школи…» [382, с. 91]. Зауважимо, що річна платня настоятеля Свято-

Михайлівського храму на той час становила 300 крб., а в сім’ї 

М. Ф. Грушевського підростало четверо дітей [17, арк. 117]. Для того щоб свою 

працю з забезпечення початкової та професійної освіти селян с. Суботова 

повести продуктивніше, Марко Грушевський брав безпосередню участь у 

пошуку вчителів для шкіл і, зокрема, залучав до викладання виховані ним 

кадри [150, арк. 7]. Отже, Марко Федорович Грушевський відіграв значну роль 

у становленні освіти на селі, але не останнє місце в цій справі належало й 

сільській громаді. 

Таким чином, завдяки спільним зусиллям інтелігентів-сподвижників та 

сільських громад у Київській губернії успішно функціонувала досить 

розгалужена мережа навчальних закладів. Практично в усіх селах було відкрито 

так звані «сільські училища» Міністерства народної освіти – 

церковнопарафіяльні школи [460, с. 3]. Циркуляром 1906 р. парафiяльнi школи, 

що становили 80 % навчальних закладiв, було передано у вiдомство земств. 

Головною метою міністерських однокласних училищ було виховання молоді в 

освітньо-релігійному дусі [460, с. 1]. Курс занять у міністерських сільських 



65 

 

училищах тривав приблизно 5 місяців – до Великодня. До курсу входило 

вивчення таких предметів: закону Божого, елементарної грамоти, арифметики, 

читання й церковного спiву, було запроваджено вивчення iсторiї та географiї. 

Після свята навчатися продовжували лише ті учні, які закінчували третій рік 

занять, щоб отримати документ про завершення початкової освіти [460, с. 48]. 

Відомо, що під час учителювання у с. Мордви М. Ф. Грушевський узяв на 

своє ім’я дозвіл на розповсюдження літератури й розвозив книжки по 

Київщині, Херсонщині та Полтавщині. Помічником учителя був селянин цього 

села Юхим Солонченко. Справу було організовано в такий спосіб: 

В. Б. Антонович через руки Марка Федоровича передавав кошти й книжки 

авансом Солонченку, а Солонченко щомісяця через Марка Федоровича давав 

В. Б. Антоновичу звіти про свою роботу. Цікаво, що на популярні видання ціна 

була визначена невисока й зі знижкою, а на книжки казенного змісту ціна була 

встановлена висока, а тому й поширювання бажаної книжки йшло успішніше, і 

голод на книжку, потрібну народові, задовольнявся. 

1905–1907 рр. у Російській імперії відбулася буржуазно-демократична 

революція, завданням якої було вирішення аграрного питання та поліпшення 

становища робітників. А після поразки революції почався період жорстокої 

реакції, що супроводжувалася посиленням адміністративного тиску, 

скасуванням свобод, згортанням демократичного руху. Православна церква, 

служителем якої був М. Ф. Грушевський, як відомо, завжди була основною 

опорою царату. І, таким чином, Марко Федорович опинився в складній 

ситуації: з одного боку, він був громадським діячем, людиною прогресивних 

поглядів, а з іншого – священиком. Так, в одному з листів до Михайла 

Грушевського він розмірковує над своїм майбутнім: «Я гаразд і не знаю чи 

краще ждати поки самі звільнять зі служби, чи самому попередити їх, чи хоч би 

обійшлось і без слідства – чого трудно сподіватись, і мене, як святого, нічим не 

зачіпатимуть, поки шукатиму свого шляху. Реформатор з мене був би в 

попівстві, по суті, самої Біблії, не останній би вплив на сьому становищі я 

зробив би й настрій «гражданський» та не тут і не всі часи… Педагог з мене 
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теж родимий, тільки не в фальшивих обставинах. Мені шкодить, що я сам-

один» [17, арк. 91].  

Завдяки статусу місіонера, що був наданий М. Ф. Грушевському від 

духовного уряду як дуже популярному серед народу діячеві, протягом 1905–

1907 рр. йому вдавалося уникати жорстких переслідувань з боку влади. Проте 

реакція посилювалась, і разом із цим зростав тиск на прогресивного священика 

[2, арк. 5]. 

Особливо важкими для Марка Федоровича стали 1908–1909 рр. Через 

доноси місцевих священиків зі звинувачуваннями в підбурюванні селян проти 

влади та в українській пропаганді, Київське жандармське управління постійно 

стежило за ним. Кілька разів в його оселі вчинялись обшуки, але 

безрезультатно. Духовенство й поліція Чигиринщини офіційно раз за разом 

докучали митрополитові з проханням звільнити Марка Федоровича бодай з 

Чигиринщини, коли не цілком з духовенства. Київська духовна консисторія 

також кілька разів розглядала справу опального священика, звинувачуючи його 

в тому, що він «…радив селянам виписувати для читання в місцевій споживчій 

крамниці газети виключно малоросійською мовою, виявляв невдоволення з 

приводу перебування як завідувача місцевим двокласним училищем та 

вчительки того ж училища осіб, що походили з великоросів…» [2, арк. 92].  

У своєму прагненні служити рідному народу Марко Федорович не був 

самотнім. Він мав у Києві зв’язки з деякими українськими діячами, отримував 

як легальну, так і нелегальну літературу [382, с. 97]. Прикладом може слугувати 

викрита ще 1905 р. царською охоронкою діяльність «поштового урядовця» 

Костянтина Хохлича. Від нього Марко Грушевський отримував «легальну 

галицьку літературу [245, с. 27], а з нею й українську нелегальну всяких 

напрямків, кінчаючи виданням «Спілки» [246, с. 207], і в меншому числі – 

нелегальну російську літературу» [219, с. 198]. 

Уявлення про невпинну просвітницьку працю Марка Федоровича дає й, 

приміром, таке досить характерне повідомлення, яке 27 лютого 1909 р. 

Київське жандармське управління надіслало Флавіану – митрополиту 
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Київському і Галицькому – з приводу діяльності Марка Федоровича 

Грушевського: «1905 р. проведеною Київським Жандармським Управлінням 

перепискою було встановлено, що священик с. Суботова Чигиринського повіту 

о. Марко Грушевський неодноразово збирав у себе вдома селян і підбурював їх 

до непокірності Урядові; крім того, тією ж перепискою було з’ясовано, що 

священик Грушевський надавав для приїжджих до с. Суботова агітаторам свою 

квартиру, в якій вони вели злочинну агітацію серед місцевого населення. 

Переписка ця, як свідчить ухвала Департаменту Поліції від 15 березня 1906 р. 

за № 7676, постановою Особливої Наради, затвердженою п. Міністром 

Внутрішніх Справ, була припинена» [2, арк. 1].  

Згадані вище доноси на Марка Федоровича були непоодинокі, зокрема, 

через його активну громадську позицію багато доносів надходило з боку 

духовенства. Справа М. Ф. Грушевського постійно була на контролі київського 

губернатора, а від 1910 р. ухвалою Київської духовної консисторії, незважаючи 

на звернення селян, Марка Федоровича було переведено на посаду священика 

до Покровської церкви містечка Таганча Канівського повіту, де одночасно він 

був затверджений законовчителем місцевого двокласного міністерського 

училища [168, арк. 94]. З джерел дізнаємося, що під час перебування в 

м. Таганча Марко Грушевський не приховував своєї громадянської позиції, 

завжди демонстрував любов до України, українського народу, української 

культури. Найбільше його обурювала класифікація мов на мужицьку – 

українська – та панські – московська й польська. Тож 1916 р. «за 

українофільство» на нього було вчинено замах з боку російських чорносотенців 

[457, с. 168]. Проте ця «пригода» аж ніяк не вплинула на погляди та активну 

громадянську діяльність Марка Федоровича. Вже наступного 1917 р. з 

початком революційних подій він почав «заводити» в Таганчі різні організації 

відповідно до нових завдань часу. Так, за його безпосередньої участі на 

комунальних засадах було створено дівочу освітню організацію, програму якої 

ухвалили самі дівчата та селяни, а як лектор працював Марко Федорович, його 

дружина та діти – син і дві доньки. Віддавшись цілком революційній справі, 
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1918 р. М.Ф. Грушевський залишає парафіяльну працю і взагалі духовну 

практику, а переходить на світську ниву, що, на його думку, більше відповідало 

завданням часу [150, арк. 8]. 

Таким чином, педагогічно-просвітницька діяльність Марка Грушевського 

на теренах України від кінця ХІХ ст. і до 1917 р. була спрямована на 

формування й розвиток національної свідомості, зокрема, через розбудову 

системи народної освіти. Він прагнув, аби кожен українець – селянин чи 

інтелігент – усвідомлював українську ідентичність, цінував свою мову, був 

причетним до культурного і громадського життя.  

Якщо згадані вище представники роду Грушевських працювали 

переважно в народній школі, то молодший син С.Ф.Грушевського – Олександр 

проявив себе на ниві вищого шкільництва. Грушевський Олександр Сергійович 

(1877–1943?), за словами дослідника С.Михальченка, мав «долю достатньо 

драматичну, він сам був талановитим дослідником, але все життя перебував у 

тіні свого великого брата» [444, с. 193]. Дійсно, ці два видатні представники 

родини Грушевських нерівнозначно репрезентовані в українській історіографії. 

Михайло Грушевський постійно перебував у полі зору дослідників 

українського суспільного та культурного життя кінця ХІХ – початку ХХ ст., а 

ось Олександра Грушевського лише принагідно згадують у контексті 

громадського життя в Україні на початку ХХ ст. 

Народився Олександр Грушевський у м. Ставрополі. Він був останнім з 

дітей, які вижили після народження в сім’ї Сергія Федоровича та Глафіри 

Захаріївни Грушевських. Наймолодшого брата дуже любили в родині, бо 

Сашко мав лагідну вдачу. Його навіть племінники (діти сестри Ганни Сергіївни 

Шамрай (Грушевської) ніжно називали Сашенькою [57, арк. 7]. 

Звичайно ж, вирішальне значення для формування особистості та 

визначення життєвого шляху Олександра Грушевського мала приналежність до 

видатної родини. Особливо цілеспрямованого, послідовного і тривалого впливу 

він зазнавав від старшого брата Михайла. Брати почали листуватись, коли 

Сашкові було лише сім років. Причому українською мовою він володів дуже 
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слабко, тому доводилось писати російською. Саме в листах М. С. Грушевський 

радить братові, які книги слід прочитати. Більше того, з листів дізнаємося, що 

він ще й вимагає від Олександра письмового звіту про прочитане зі зробленими 

висновками. Про ставлення Михайла до молодшого брата дає враження один із 

ранніх недатованих листів: «Це справджуються мої бажання гарячі, дякую 

Богові милосердному і молюся йому, щоб був ти мені братом не тільки по 

плоті, а й по духу, щоб довелося у купі на одній ниві працювати» [51, арк. 26].  

Сім’я, соціокультурне й інтелектуальне оточення, активна самоосвіта, 

усвідомлене бажання служити українському народові визначали процес 

формування світогляду і наукових інтересів О. С. Грушевського. У виборі фаху, 

в реалізації основних наукових проектів і у вирішенні багатьох особистих 

питань для Олександра Сергійовича вирішальним був вплив його старшого 

брата – М. С. Грушевського [13, арк. 264]. 

Після закінчення Владикавказької класичної гімназії О. С. Грушевський 

вступив за прикладом брата до Київського університету, на історико-

філологічний факультет. Олександру Грушевському пощастило бути одним із 

останніх учнів Володимира Антоновича – видатного українського історика, 

співорганізатора Київської «Громади». Згодом бурхливе життя в Києві 

захопило молодого студента і спрямувало його в річище громадського життя 

України. У цей період він познайомився з багатьма видатними представниками 

українського народу, зокрема, О. Я. Кониським, В. Б. Антоновичем, 

Є. М. Тимченком та ін. Олександру Грушевському було легко ввійти в коло 

української інтелігенції Києва, бо тут добре знали бурхливу діяльність його 

брата в Галичині. До того ж, Михайлові Сергійовичу було зручно підтримувати 

стосунки з київськими діячами науки та культури через брата: це була 

абсолютно довірена людина, яка відверто і без упереджень могла детально 

розповісти про стан справ у середовищі київської інтелігенції. 

Професійна діяльність О. С. Грушевського складалася не дуже вдало, 

йому так і не вдалося влаштуватися на викладацьку посаду у м. Києві [36, 

арк. 1]. Тому він займається принагідною педагогічною та науковою роботою, а 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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протягом 1907–1908 рр. у Новоросійському (Одеському) університеті викладає 

історію України та історію української літератури [162, арк. 7]. Невдовзі 

молодий викладач був звинувачений у тому, що почав читати лекції 

українською мовою, одержав догану і через деякий час був за це звільнений 

[162, арк. 18]. З гіркотою він зазначає з цього приводу: «Розуміється, що всі 

українські надії та плани викликали у російських діячів недовіру, ворожнечу 

або глум... Се була велика гама відтінків, і мені прийшлося добре 

познайомитися з сими відтінками, коли я почав перші в Росії університетські 

виклади на українській основі» [259, с. 321]. Знаходимо і відомості про те, що 

лекції О. С. Грушевського у Новоросійському університеті користувались 

неабиякою популярністю, а студентство зустріло викладання українською 

мовою з великим захопленням. «Нема де поставити додаткових стільців, – казав 

смотритель університетського будинку, – а декан фон Штерн висловлював поки 

що задоволення, що студенти так зацікавилися (він ще не передчував, що йому, 

як деканові, через рік буде висловлено за сю справу […] догану від 

Міністерства)» [259, с. 321], – пізніше так згадував Олександр Сергійович про 

ці події. Справді, через рік відомості про таку зухвалість дійшли до 

Міністерства освіти і декану факультету було оголошено сувору догану, а 

викладачеві запропоновано негайно перейти на «единый общегосударственный 

язык». Він писав: «Прийшлося пакувати книжки та посилати портьє готелю 

«Пассаж» за білетом на городську станцію» [259, с. 322]. Як слушно зазначає 

сучасник О.С. Грушевського В. В.Дорошенко, «але й коротке існування 

українських катедр відігравало велику освідомляючу роль: з одного боку, рух 

за ними спричинився до значного поширення національної свідомості серед 

широких верств українського громадянства, з другого – допоміг українському 

студентству об’єднатися й зорганізуватися на загальноукраїнській справі [294, 

с. 73]. Користуючись нагодою перебування О. С. Грушевського в Одесі, 

М. С. Грушевський популяризував українську ідею на теренах Південної 

України, зокрема, клопотався про створення нових українських товариств [162, 

арк. 3]. 
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У 1908 р. в житті Олександра Грушевського сталася важлива подія: він 

переїхав до Москви, де познайомився з Ольгою Парфененко – своєю 

майбутньою дружиною [57,  арк. 76]. Пізніше вона зізнавалася, що 

О. Грушевський «мав великий вплив на моє життя» [58, арк. 3]. Адже саме з 

його допомогою Ольга здобула освіту, під його безпосереднім впливом 

сформувались її наукові захоплення. А їх листи, що писались упродовж усього 

життя, сповнені теплом і ніжністю, розумінням, любов’ю і повагою. 

О. О. Грушевська (Парфененко) була високоосвіченою жінкою: вона закінчила 

гімназію, Вищі жіночі курси в Києві, Вищі жіночі та історико-літературні курси 

в Петербурзі, аспірантуру на кафедрі порівняльного мовознавства; слухала 

лекції І. Бодуена де Куртене, Л. Щерби, В. Перетца, вільно володіла німецькою, 

французькою, сербською і польською мовами, а її науковим керівником був 

відомий учений-філолог О. Шахматов; після захисту дисертації тривалий час 

працювала викладачем. На жаль, у родині Олександра та Ольги Грушевських не 

було дітей, можливо, саме тому все своє життя жінка присвятила допомозі 

чоловікові та його родині [59, арк. 4]. Особисто для О. С. Грушевського 

дружина була найвірнішим товаришем, співробітником, помічником. Вона 

всюди була поряд із чоловіком, намагалась не відставати від нього в науковій 

діяльності [126, арк. 15]. Якщо переглянути тематику її наукових досліджень, 

не можна не помітити, що коло її наукових інтересів збігалось із колом 

дослідницьких інтересів О. С. Грушевського. Крім того, саме Ольга Грушевська 

підтримувала родину Михайла Сергійовича – Марію Сильвестрівну та дочку 

Катерину – у часи переслідувань. 

Протягом 1909 – 1910 рр. О. С. Грушевський працює приват-доцентом у 

Московському університеті, але вчений не пориває зі своїми науковими 

інтересами у сфері української історії. Навпаки, саме у багатих московських 

архівах він розшукує цікаві матеріали для подальших досліджень. Невдовзі, 

коли петербурзька студентська «Громада» довідалась, що О. С. Грушевський 

перебуває у Москві, йому надійшло запрошення переїхати до Петербурга, і, як 

свідчить О. О. Грушевська (Парфененко), у 1910 р. подружжя оселилося у 
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Північній Пальмірі [58, арк. 4]. Від цього часу і аж до 1917 р. Олександр 

Сергійович працював викладачем Петербурзького університету, де був обраний 

дійсним членом Російського географічного товариства [44, арк. 7]. Варто 

зазначити, що петербурзька наукова спільнота прийняла О. С. Грушевського 

досить гостинно. Тут учений нарешті отримав можливість друкувати 

результати своїх досліджень. Його праці знаходимо в «Журнале Министерства 

Народного Просвещения», «Украинской жизни», «Известиях Отделения 

Русского языка и словестности АН» та в інших виданнях. З іншого боку, маючи 

доступ до петербурзької наукової літератури, Олександр Сергійович надсилав 

до львівських «Записок НТШ» огляди таких провідних петербурзьких 

періодичних видань, як «Известия Императорской Археологической 

Комиссии», «Вестник Европы», «Исторический Вестник», «Русская старина», 

«Русский архив», «Русский вестник» та ін. Крім цього, О. С. Грушевський 

пропагував у петербурзьких виданнях українську культуру, виступав з 

літературознавчими розвідками. Поряд з факультетськими викладами, вів 

семінари, організовував український студентський гурток (таку ж роботу він 

проводив у Одесі та Москві). За підтримки петербурзької української громади 

1914 р. О. С. Грушевський підготував і видав збірник літературно-критичних 

праць, присвячений 100-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка – 

«Шевченківський збірник», який повинен був стати періодичним, але через 

вибух війни вийшов лише перший його том (СПб., 1914 р.). Це видання стало 

справді видатним явищем і в житті петербурзької громади, і для всього 

українства, а тому отримало резонанс в українській періодиці того часу [296, 

с. 2]. 

Отже, протягом другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. представники 

четвертого та п’ятого покоління роду Грушевських в активний спосіб 

спричинилися до розбудови просвітницького життя на українських теренах 

Російської імперії. При цьому відзначимо певну відмінність між двома 

поколіннями: якщо Сергій Федорович працював у руслі реформаторської 

педагогіки без акцентування національного характеру своїх вихованців, то вже 
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його син і племінник питомо плекали паростки української освіти, звісно, 

наскільки це дозволяла російська імперська дійсність. Втім, жодного конфлікту 

тут не слід убачати – покоління Сергія Федоровича власне закладало засади 

гуманістичної освіти, зорієнтованої на особу вихованця, до національного 

характеру якого звернуло увагу наступне покоління української інтелігенції. 

 

2.2. Культурно-громадська праця 

Досліджуючи роль і місце родини Грушевських у культурно-

громадському житті України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., 

особливу увагу варто приділити особі дружині Михайла Сергійовича Марії 

Сильвестрівні Вояковській, яка хоча й не походила з роду Грушевських, але, за 

спостереженням сучасників, була «Грушевською духом». Вона була не лише 

другом, помічником, соратником визначного українського вченого і 

громадського діяча, не тільки вихователем, наставником і порадником для 

дочки, а й самобутньою творчою постаттю як культурно-просвітницька діячка, 

перекладач, публіцист, педагог, мистецтвознавець, мовознавець-орфограф, 

критик, літературознавець, фольклорист. 

Марія Сильвестрівна здобула професію вчителя та розпочала культурно-

громадську діяльність ще до одруження з Михайлом Сергійовичем. Втрата 

батьків у ранньому віці, безперечно, позначилася на становленні особистості 

дівчини, але всупереч сімейним проблемам і матеріальній скруті Марія 

отримала гарну освіту. Спочатку дівчинку віддали до початкової школи 

м. Тернополя, де вона з відмінними успіхами навчалася протягом двох з 

половиною років. Потім вона ходила до школи у с. Підгайчики [304, с. 60]. А 

семирічну школу закінчувала вже у Кракові. Протягом 1885–1887 рр. Марія 

Вояковська навчалася в учительській семінарії у Львові. Звичайно, дівчина-

сирота не могла не відчувати матеріальних нестатків, особливо гостро 

матеріальні проблеми постали перед нею у період навчання в семінарії. Про це, 

зокрема, свідчить її «Свідоцтво про убозтво», видане священиком церкви 

Успіння праведної св. Анни у Львові, в якому зазначалося, що «Марія 
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Вояковська, учениця 11-го р. семінарії учительської, є дуже бідною і навчається 

в школі лише з милосердя» [19, арк. 18]. У фонді родини Грушевських 

зберігається також її заява до Ради управління у справах Народного Будинку у 

Львові про матеріальну допомогу, на яку накладено резолюцію про 

призначення Марії Вояковській річної стипендії 100 кор. У заяві студентка 

обґрунтовувала своє прохання про стипендію від 20 жовтня 1886 р. так: 

«Свідоцтво про убозтво» підтверджує, що я сирота і не маю можливості 

утримуватися в школах без коштів. Вдячна за будь-яку допомогу. Як учениця 

ІV курсу мушу весь час присвячувати навчанню, а тому не можу заробляти на 

своє утримання» [19, арк. 19 – 19 «а» зв.]. 

1 липня 1887 р. Марія-Іванна Сильвестрівна Вояковська отримала 

свідоцтво з відзнакою про закінчення Львівської вчительської семінарії й була 

направлена практиканткою до містечка Скала (нині – Скала-Подільська) [303, 

с. 79]. Відомо, що незадовго до закінчення семінарії дівчина зверталася з 

листами до шкільних рад у Львові, Станіславові та Борщові з проханням про 

надання посади вчительки [20, арк. 5]. Зрештою, швидше за все, вона сама 

попросилася до Скали, адже у цей час отець Костянтин Левицький (чоловік її 

сестри) був призначений парохом місцевої церкви Святого Миколая. Отже, 

протягом шести років (від 1887 до 1893 рр.) Марія вчителювала у Скалі й 

мешкала у родині сестри Олімпії Левицької. 

З погляду завдань нашого дослідження, зосередимося на життєвому 

шляху та громадській і науковій діяльності М. С. Грушевської від 1893 р., коли 

вона приїхала до Львова і почала викладати в школі ім. Королеви Ядвіги (1893–

1896 рр.). Велике місто відкрило для молодої вчительки можливість долучитися 

до національно-культурного життя тогочасної столиці українського П’ємонту. 

Тут Марія знайомиться з багатьма відомими галицькими культурними діячами 

та науковцями [568, 353 с.]. Перебування Марії Сильвестрівни в оточенні 

представників української еліти (Ф. Вовка, В. Дорошенка, М. Коцюбинського, 

М. Мочульського, І. Франка та ін.) впливало на формування її як свідомої 

українки. Це був особливий науково-культурний осередок, у якому 
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обговорювалися теми літератури й мистецтва, новини суспільно-громадського 

життя, проблеми українства. Саме в такому оточенні формувався світогляд, 

кристалізувався характер майбутньої активної громадської діячки, зокрема її 

цілеспрямованість, послідовність, наполегливість [233, с. 142]. 

У Львові Марія Вояковська зустріла і свого майбутнього чоловіка 

Михайла Грушевського [304, c. 58]. Проте, всупереч існуючим на той час 

суспільним звичаям, ставши дружиною професора Львівського університету, 

Марія не припинила своєї активної культурно-освітньої праці. Навпаки, 

отримавши моральну підтримку з боку коханої людини, стала, як ми вже 

відзначали, «Грушевською за духом» – тобто свідомою діячкою на полі 

української культури. 

Важливою цариною діяльності Марії Грушевської протягом львівського 

періоду були літературні переклади. Взагалі, переклад художніх творів як одна 

з форм міжкультурних взаємин відігравав вагому роль у процесі становлення як 

української, так і світової літератури та мови. Завдяки перекладацькій 

діяльності відбувається тематичне, жанрове та художнє оновлення будь-якої 

національної літератури, а отже, і її входження до світової літературної 

системи. І. Я. Франко, оцінюючи значення перекладу для літератури, писав: 

«Переклади чужомовних творів, чи то літературних, чи наукових, для кожного 

народу являються важним культурним чинником, даючи можливість широким 

народним масам знайомитися з творами й працями людського духу, що в інших 

краях, у різних часах причинялися до ширення просвіти та підіймання 

загального рівня культури. Добрі переклади важних і впливових творів чужих 

літератур у кожного культурного народу, починаючи від старинних римлян, 

належали до підвалин власного письменства» [555, с. 76]. 

М. С. Грушевська досконало володіла кількома іноземними мовами й 

перекладала твори англійських, німецьких, російських, норвезьких і 

французьких письменників. Вона була однією з перших, хто усвідомив 

значення перекладу кращих зразків світової літератури як потужного джерела 

духовного збагачення українського народу, його культури, літератури. У 
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літературознавчій діяльності і перекладацькій практиці Марії Грушевської 

найбільш значне місце посідає французька проза – твори класиків французької 

літератури, а також наукові праці, що стосувалися культурологічних проблем та 

історії України. Марія Сильвестрівна нерідко була не лише перекладачем 

окремих французьких авторів, а й ініціатором їх перекладів, залучаючи до цієї 

шляхетної справи своїх однодумців-літераторів. Зразки перекладацької 

спадщини М. С. Грушевської знаходимо на сторінках «Літературно-наукового 

вістника» за 1898–1903 рр. поряд із перекладами, зробленими Пантелеймоном 

Кулішем, Іваном Франком та іншими видатними майстрами слова. Так, 

побачили світ її переклади українською мовою Еміля Золя («Злочинець 

Сальва», «Жаба»), Франсуа Коппе («За столом», «Час спати»), Альфонса Доде 

(«На новім помешканні», «Спомин шефа кабінету»), Гі де Мопассана («Орля», 

«Весняним вечором», «Перший сніг», «Фермер»), Володимира Мікуліча 

(повість «Мімочка заручена»), Антона Чехова (оповідання «Мужики», 

«Плутанина», «Обмова»). А ще були переклади творів Франца Поппе, Івана 

Тургенєва, Артура Шніцлера та ін. [27, арк. 7]. У перекладі М. С. Грушевської 

вийшла окремим виданням збірка оповідань Антона Чехова «Змора» (1901 р.) 

[85, арк. 276]. 

Цікавою є архітектоніка перекладацьких праць Марії Грушевської: вона 

обов’язково супроводжувала свої переклади передмовами, де наводила стислі 

відомості про автора й обґрунтовувала важливість вибораних текстів для 

українського читача. За необхідності, вона також змінювала нумерацію розділів 

та надавала їм свої назви [27, арк. 167]. Подекуди до назви перекладеного твору 

Марія Сильвестрівна долучала точну інформацію про використане для 

перекладу видання твору письменника [85, арк. 129]. 

Чільне місце у видавничих планах М. С. Грушевської завжди було 

відведене творчості Еміля Золя. Звернення до творів цього французького автора 

свідчить про естетичні уподобання самої Марії Сильвестрівни. Масштабність 

мислення Золя, соціальний зміст і реалістична орієнтація його творчості, 

прагнення побачити й оцінити явище мистецтва у світлі філософських, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1901
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політичних, моральних проблем сучасності дозволяють говорити про 

публіцистичність його літературно-критичних робіт [373, с. 252]. Також вона із 

захопленням ставилась до творчості Альфонса Доде. Працюючи над 

перекладами його творів «На новім помешканні» та «Спомин шефа кабінету», 

М. С. Грушевська відзначила дві визначальні риси його творчої манери: перша 

– гумор, іронія і яскравість уяви; друга – натуралістична точність спостережень, 

паралельна реалістичність. 

Наприкінці ХІХ ст. Марія Сильвестрівна зацікавилась творчістю Гі де 

Мопассана [85, арк. 106]. У зроблених нею перекладах новел «Орля», 

«Весняним вечором», «Перший сніг», «Фермер» відчувається вплив нової 

тенденції неоромантизму, яка охопила Європу: оспівування здатності до 

подвигу, душевного благородства, повноти відчуття життя, максималізму 

пристрастей [85, арк. 340]. Перекладаючи оповідання А. П. Чехова («Мужики» 

«Плутанина», «Обмова»), у яких зображувалось життя російського села, Марія 

Грушевська проводила певні паралелі з українським селом [85, арк. 80]. 

Варто підкреслити, що своєю працею Марія Сильвестрівна водночас 

давала приклад жіночої соціальної самореалізації. Адже, наприкінці ХІХ ст. 

українським суспільством підтримувався чіткий рольовий розподіл між 

чоловіками і жінками, який не давав вільно проростати новим гендерним 

відносинам. «Нова жінка», з одного боку, намагалася жити і творити за 

чоловічими стандартам, але, з іншого – вона заявляла про свою самостійність й 

хотіла вийти з рамок традиційного канону. Що ж до Марії Грушевської, то 

найрадикальніші зміни її поглядів на відносини чоловіка та жінки і на власне 

життя відбулися під впливом перекладу повісті «Мімочка заручена» 

Володимира Мікуліча. Відтепер вона відчуває потребу бути своєму чоловікові 

не лише опорою в родині, але й соратником у його нелегкій діяльності на ниві 

науки, культури й освіти [85, арк. 47]. 

Наприкінці ХІХ ст. небагато жінок у Західній Україні розуміли історичну 

неминучість і необхідність організованого жіночого руху [370, с. 123]. На 

відміну від більшості пасивних співвітчизниць, від природи активна та 



78 

 

заповзята Марія Грушевська, починаючи від 1894 р., спрямовує свою енергію і 

свій талант у царину культурно-громадського життя України, зокрема, стає 

учасницею «жіночого комітету», очолюваного Н. І. Кобринською [141, арк. 1]. 

Метою цього товариства був розвиток жіночого руху на західноукраїнських 

землях. Для цього учасниці згаданого комітету вели активну пропаганду 

жіночого питання. Відбувалося це, по-перше, через лекції та відповідні видання 

українською мовою, де з’ясовувалося сучасне становище українського 

громадянства та боротьба жіноцтва. По-друге, піднімали свідомість 

українських жінок й розбуджували серед них рух, аналогічний до руху жінок в 

інших розвинених країнах. Маючи підтримку М. С. Грушевського, І. Я. Франка, 

Н. І. Кобринської, Марія Сильвестрівна чимало часу віддавала листуванню, 

організації різних конгресів, з’їздів, встановленню зв’язків із наддніпрянками 

[533, с. 146], котрі цікавились долею жіноцтва, були переконані в необхідності 

широкого залучення жінок до суспільної праці та культурного життя.  

Крім того, беручи участь у роботі жіночого комітету, М. С. Грушевська 

допомагала у збиранні коштів на купівлю будинку для Івана Франка. Задля цієї 

мети Марія Сильвестрівна особисто доклала багато зусиль, аби активізувати 

діяльність великої кількості галицьких громад, що дозволило зібрати потрібну 

частину коштів.  

Проживаючи з 1893 р. у Львові, Марія Грушевська активно долучалась не 

лише до жіночого руху, а й загалом до суспільного життя Західної України в 

різних його проявах. Так, вона була учасницею різноманітних публічних 

заходів багатьох українських культурно-просвітницьких товариств – Наукового 

товариства імені Т. Г. Шевченка, Академічного товариства «Ватра», 

«Народного дому», «Просвіти» [305, с. 122].  

Докладніше зупинимося на участі М. С. Грушевської у діяльності 

академічного товариства «Ватра», до складу якого входили передусім студенти. 

Його метою було об’єднання українців у боротьбі за свої інтереси. Товариство 

також являло собою осередок наукового й громадського життя, воно надавало 

моральну й матеріальну допомогу своїм членам [82, арк. 1]. Так, окремим 
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напрямом роботи була допомога хворим. Особисто Марія Сильвестрівна 

вбачала своє завдання в тому, щоб активно залучати до «Ватри» українців 

Львова. Крім того, за безпосередньої участі Марії Грушевської було 

організовано друкування літературних та наукових творів. А для того, щоб 

налагодити видавничу справу, проводились наукові читання в окремих гуртках 

товариства, готувались вечірні театралізовані вистави, здійснювались наукові 

та виховні мандрівки, організовувались лекції для широкого кола учасників 

товариства, до читання яких залучали як молодь, так і відомих учених             

[22, арк. 7]. 

Значний вплив на формування світогляду Марії Грушевської у цей період 

мала видатна українська актриса Соломія Крушельницька. Вона була 

надзвичайно талановита й дуже популярна, об’їздила з виставами всю 

Галичину, гастролювала в багатьох країнах Європи. Але Соломія 

Крушельницька – це передусім дивовижного характеру українка, котрою 

оволоділа віра у щасливу велику Україну, що мала б закорінюватися у 

свідомості українців. Спілкуючись із Марією Вояковською, вона усіляко 

підтримувала й заохочувала її громадську діяльність. Так, у листі від 1[18] 

вересня 1894 р. Соломія Крушельницька писала до Марії Сильвестрівни: «Ти 

гадаєш собі, що я вже забула за Тебе, або може й Тобі не заманеться згадати 

про мене. Я не забула за Тебе і не забуду ніколи, бо щось мені здається, що 

Тебе варто любити за твою працю і за добре серце, котре на лиці у Тебе 

вичитати можна» [230, с. 99].  

Отже, маючи підтримку своїй культурно-громадській праці від багатьох 

визначних співвітчизників, у першу чергу від чоловіка, Марія Грушевська 

поринула у роботу різноманітних культурно-освітніх організацій. Серед них не 

можна залишити поза увагою й львівське товариство «Народний Дім» [448, 

с. 164]. «Народні доми» – це установи, при яких працювали бібліотеки й 

читальні, аматорські художні колективи, іноді й духові оркестри. Наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. у багатонаціональній Галичині «Народні доми» [448, 
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с. 99]. були центрами плекання національної ідентичності української культури 

й будувалися вони, як правило, на народні гроші [86, арк. 5].  

1896 р. М. С. Грушевська стає членом «Руського педагогічного 

товариства», яке ставило собі за завдання працювати для задоволення потреб 

українців, створювати народні, середні та вищі школи, підтримувати 

громадське й домашнє виховання на основі рідної мови; надавати моральну та 

матеріальну допомогу членам товариства; активно боротися за національний 

характер школи. Як бачимо, товариство опікувалося не лише народною 

(початковою) школою, а також середніми й вищими навчальними закладами. 

Члени товариства збиралися на конференції, педагогічні наради, допомагали 

вирішувати нагальні потреби у школах, видавали педагогічний часопис для 

українського шкільництва. 1912 р. «Руське педагогічне товариство» було 

перейменоване на «Українське педагогічне товариство» [22, арк. 21]. 

М. С. Грушевська також брала участь у роботі НТШ, де головував її 

чоловік від 1897 р. Метою діяльності цього товариства був розвиток науки, 

української літератури, видання книг українською мовою, а як головне 

завдання, було визначено підготовку досвідчених науковців, які б поширювали 

ідеї української культури і науки. Крім того, вони брали участь у допоміжних 

заходах, у проведенні всякого роду з’їздів та урочистостей [22, арк. 28]. 

Взагалі, М. С. Грушевська була інтелектуалкою, для якої пізнання 

становило важливий компонент життя й дозвілля [26, арк. 6 – 6 зв.]. Зокрема, 

ми маємо відомості, що вона тривалий час (починаючи від 1906 р.) 

поглиблювала свою освіту як слухачка товариства «Основа» Львівської 

політехніки [22, арк. 38]. Створена 1897 р. як наукове товариство, «Основа» 

сприяла розвитку наукових зацікавлень своїх членів. «Бути осередком 

наукового й товариського життя українських студентів Львівської політехніки», 

– так визначав мету товариства його статут [359, с. 182]. Відповідно до 

спеціалізації відділень політехніки, «Основа» мала шість наукових підрозділів 

(секцій). М. С. Грушевська була слухачкою мистецької секції, яка об’єднувала 

студентів відділів архітектури й рисувальної групи.  
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Що стосується безпосередньої роботи Марії Сильвестрівни Грушевської в 

НТШ [308, с. 129], то відомо, що вона стала членом товариства в 1899 р. Марія 

Сильвестрівна була ініціатором і доклала багато зусиль для створення музею, 

бібліотеки та архіву НТШ, а також брала участь у формуванні родинної збірки 

українських старожитностей, робила переклади для «Літературно-наукового 

вістника» та перекладала п’єси для українських труп, зокрема, на безпосереднє 

замовлення її приятельки – Марії Заньковецької [309, с. 254]. М. С. Грушевська 

готувала до друку численні серійні та монографічні видання, серед яких варто 

назвати серію праць І. Франка, В. Гнатюка, О. Кониського, що були вперше 

опубліковані саме в збірниках НТШ [147, арк. 1]. Вона також працювала над 

низкою студій про тих учасників товариства, які зробили значний внесок у 

розбудову системи українознавчих знань у царині історії, мови, 

літературознавства, етнографії, фольклористики, географії, антропології та 

інших дисциплін [85, арк. 300]. 

Помітною була праця Марії Сильвестрівни в «ЛНВ». Особлива специфiка 

видання часопису у Львовi та Києвi дозволяла бiльш детально, через 

обговорення заборонених національних проблем, об´єднувати роздiлених 

Австро-Угорською та Росiйською iмперiями українцiв [27, арк. 112]. В журналі 

йшлося про проблеми як Захiдної України, так і нацiонально-визвольного руху 

на Надднiпрянськiй Українi [4, арк. 22]. Цьому була відведена спецiальна 

рубрика «З українського життя», активним дописувачем якої була 

М. С. Грушевська [399, с. 163]. 

У контексті загальної уваги НТШ до бібліографії і бібліографічних праць, 

М. С. Грушевська активно співпрацює з рецензійним відділом «Запискок 

НТШ». На їх сторінках вона дала багато критичних оглядів тогочасних новинок 

художньої літератури, проявивши себе в рецензіях глибоким знавцем 

психології літературної творчості [415, с. 627]. 

Приймає Марія Грушевська активну участь і в інших культурних і 

видавничих проектах свого чоловіка [22, арк. 8]. Так, у грудні 1898 р. [414, с. 

43]. вона стала членом Українсько-Руської видавничої спілки (УРВС). Ідея 
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створення такої видавничої структури, яка б підтримувала українських 

письменників, була виплекана М. С. Грушевським [22, арк. 4].  

Проте важливо підкреслити, що діяльність УРВС не обмежувалась лише 

сприянням творчій реалізації окремих митців. Метою спілки було об’єднати 

зусилля досить різних за політичними поглядами й літературним спрямуванням 

авторів з усієї України, вивести українське книговидання з тісних рамок 

фрагментарності й систематизувати тематику творів, зокрема, шляхом 

підготовки й друку серійних видань. Отож, працюючи в УРВС, Марія 

Сильвестрівна разом із чоловіком зосередила свої зусилля на вирішенні 

конкретних завдань: сприяти культурному розвитку та інтенсифікації 

літературного процесу; підтримувати (через разову допомогу та авторські 

гонорари) українських письменників; продукувати найкращі оригінальні та 

перекладні зразки белетристики і творів наукового спрямування; засвідчувати 

наявність національно налаштованої творчої генерації, здатної 

самоорганізуватися; сприяти розбудові української літературної мови [193, 

с. 9]. 

На початку 1900-х рр. М. С. Грушевська бере участь у діяльності 

численних культурно-просвітницьких організацій, зокрема, «Клубу русинок». 

Учасниці цього клубу передусім уважали за потрібне поширити права на 

українську мову у вищих навчальних закладах – Львівському та Чернівецькому 

університетах; вони також проводили маніфестації за права галицьких 

«русинів» у межах Австро-Угорщини [22, арк. 22]. 

Від 1903 р. М. С. Грушевська долучається до роботи жіночої спілки 

«Труд», завданням якої було облаштування кравецьких майстерень і навчання 

кравецтву. Вона також допомагала утримувати бурсу, яка була на балансі 

«Труда» [22, арк. 31]. Цей напрям роботи у товаристві в свою чергу спонукав 

жінок реалізовувати свої задумки, які вони прагнули втілити в життя, також 

допомагаючи багатьом знедоленим знайти прихисток, опанувати новий фах. 

Беручи участь у громадських товариствах «Руська Захоронка»,    

«Медична допомога», Українсько-руському драматичному товаристві 
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ім. І. П. Котляревського, Марія Грушевська разом з однодумцями вирішувала 

низку культурно-освітніх та громадських проблем, сприяла становленню 

суспільної наукової думки. Разом із тим, згадані товариства творили відповідне 

соціокультурне середовище, яке впливало на інтелектуальну і творчу еволюцію 

членів родини Грушевських. Адже взаємодія з іншими учасниками 

різноманітних наукових і культурно-просвітницьких організацій, спілкування, 

обмін досвідом, спільні проекти, наукові публікації, безперечно, відображались 

на світогляді представників роду та їх здобутках. 

Надзвичайно важливим документом досліджуваної епохи є щоденник 

Марії Сильвестрівни. З його сторінок вона постає надзвичайно спостережливим 

і виваженим літописцем громадської, культурної та наукової діяльності 

тогочасної української еліти. Інколи на його сторінках міститься незнана з 

інших джерел інформація. Наприклад, у щоденнику знайшов відображення 

конфлікт, що розгорівся у грудні 1906 р. в газеті «Рада», якою на той час 

опікувався М. С. Грушевський [26, арк. 4 зв.]. 

Досить плідним став для М. С. Грушевської 1905 р. На цей час припадає 

клопітка праця Марії Сильвестрівни та Михайла Сергійовича з реформування 

«Літературно-наукового вістника», який наприкінці 1905 р. був переданий до 

«Українсько-руської видавничої спілки». Фактично часопис починає 

виконувати дещо інші завдання та концентрується більше на відображенні 

суспільно-політичних проблем у контексті об’єднання українців по різні боки 

Збруча [363, с. 38]. Від січня 1907 р. журнал почав друкуватися в Києві, що 

зумовило часткову зміну його редколегії, до складу якої ввійшла Марія 

Сильвестрівна. На думку Ю. Шаповала, переведення «Літературно-наукового 

вістника» до Києва мало на меті «сконцентрувати культурні та літературні сили 

з усієї України [488, с. 17], сконсолідувати та інтенсифікувати визвольний рух 

активнішим впливом на читачів» [569, с. 84]. 

Взагалі, Марія Грушевська дуже активно допомагала чоловікові у справах 

«Літературно-наукового вістника» [406, c. 489]. Нерідко, як про це свідчить її 

щоденник, саме вона була першим читачем його статей [26, арк. 6 зв.]. Про 
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складнощі роботи М. С. Грушевського як редактора «Літературно-наукового 

вістника» неодноразово і з помітним хвилюванням пише Марія Сильвестрівна у 

щоденнику [26, арк. 5]. Приміром, у записі від 25 грудня 1906 р. читаємо: 

«Литвиненко відправив меблі до редакції, взагалі, упорядкування цієї редакції 

потребувало багато коштів, дивно, що тільки один Линів допомагав усім, а всі 

інші, мабуть, вважають редакцію «Вістника» приватним підприємством 

Грушевського, і ніхто пальцем не кивне» [26, арк. 2 зв.].  

Після революційних подій у Російській імперії 1905 р. родина 

Грушевських усе частіше відвідує Київ, де видатний учений намагається 

розбудувати українське культурне життя [5, арк. 5]. Тогочасні події також 

знайшли своє цікаве віддзеркалення у щоденнику Марії Сильвестрівни. Так, ми 

дізнаємося, що в той час родина Грушевських особливо тісно спілкувалася з 

Євгеном Чикаленком, Володимиром Антоновичем та Миколою Лисенком [26, 

арк. 1]. Стосунки, що починалися як ділові, згодом переростали у довготривалу 

дружбу між родинами. Ось як Марія Сильвестрівна згадувала у щоденнику про 

одну з поїздок до Лисенків: «Поїхали ми до Лисенка і повезли дівчину 

[Катерину Грушевську – авт.], вона бідненька кашляла дуже, і між іншим ми на 

другий день затримали її в ліжку. У Лисенка було дуже приємно, ніби тут наше 

місце, якось і додому не хочеться. Але в Лисенка багато роботи» [26, арк. 4 зв.]. 

Із щоденникових записів Марії Сильвестрівни бачимо, що між членами родини 

Грушевських завжди панувала повага і довіра, взаєморозуміння й щирість. У 

щоденнику вона також згадувала й про насичене культурне життя своєї сім’ї. 

Від 1904 р. розпочинається активна робота М. С. Грушевської в 

«Товаристві прихильників української літератури, науки і штуки», яке було 

засноване 1904 р. з ініціативи Михайла Грушевського й Івана Труша задля 

«розвою руської штуки» [165, арк. 2]. Товариство об’єднувало переважно 

науковців, письменників і митців з усіх українських земель та популяризувало 

їхні твори. Головною метою діяльності товариства було зміцнення позицій 

української мови, науки та культури серед населення Галичини [164, арк. 3]. 

Завдання товариства полягало у створенні умов для розвитку української 
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літератури, науки і штуки [140, арк. 2]. На засіданнях товариства відбувалися 

прилюдні читання заявлених тем та вистав [164, арк. 1]. Головою «Товариства 

прихильників української літератури, науки і штуки» був Михайло 

Грушевський, а Марія Грушевська, разом із Іваном Трушем і Михайлом 

Мочульським, була секретарем [165, арк. 3]. Робота секретарів передусім 

полягала в тому, щоб опрацювати найбільш практичний статут Товариства, 

який би давав змогу об’єднати навколо себе ще більше прихильників [163, 

арк. 2]. Також ішлося про те, щоб розробити таку організаційну структуру 

Товариства, за якої його робота була би більш інтенсивною та скоординованою. 

Один із важливих напрямів діяльності Товариства – організація 

університетських викладів, українознавчих курсів за типом «вільного 

університету» [166, арк. 8].  

Починаючи від 1912 р. М. С. Грушевська бере активну участь у 

діяльності Книжкового торгового львівського благодійного товариства. 

Безпосередньо її робота у цьому товаристві полягала в матеріальній допомозі, 

організації видавництва брошур, книг, яких потребувала українська громада, та 

в залученні до співпраці авторів, науковців, літературних критиків [21, арк. 2]. 

Наприкінці 1914 р. життя родини Грушевських різко змінюється:             

11 грудня 1914 р. Михайла Сергійовича було заарештовано й вислано до 

Симбірська. Разом із ним поїхала на заслання й Марія Сильвестрівна. Про 

переїзд до Симбірська у щоденнику жінки знаходимо такий запис: «У тиші 

лютого 1915 р. ми з Михайлом поїхали до Симбірська [26, арк. 15]. Я була ще 

від кору дуже слаба» [26, арк. 16 зв.]. 

Через деякий час Грушевські оселилися в Казані. Про це дізнаємося з 

повідомлення симбірського поліцмейстера: «Професор Львівського 

університету Михайло Сергійович виїхав на проживання до більш вченої 

Казані разом з родиною, приїхавши 2 вересня». Тут М. С. Грушевський, маючи 

вірну допомогу й підтримку від дружини, продовжував свою наукову й 

громадську діяльність: працював над «Всесвітньою історією» (у жовтні 

зазначав, що «у мене є перша половина всесвітньої історії…»), писав статті для 
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газет і журналів, зокрема для «Украинской жизни», опікувався друком першої 

та другої частин VІІІ тому «Історії України-Руси», передруковував третю 

частину цієї праці, дбав про книгарню «Літературно-наукового вістника», вів 

переписку, у тому числі листувався з Сергієм Єфремовим і Максимом Горьким. 

У жовтні 1915 р. Михайло Сергійович писав С. Єфремову: «Хоч я тепер в доста 

трудних матеріальних обставинах, але хотів би випустити бодай сю книгу» 

[314, с. 166]. Наступного 1916 р. М. С. Грушевський отримав дозвіл на 

проживання у Москві разом із родиною (дружиною Марією Сильвестрівною та 

дочкою Катериною Михайлівною), щоправда, під явним наглядом поліції [51, 

арк. 16 зв.]. Отже, реконструкція культурно-освітньої діяльності Марії 

Сильвестрівни переконує, що вона була однією з найбільш активних і 

працьовитих українських діячок свого часу.  

По іншу сторону Збруча, в значно гірших умовах для національного 

життя, культурно-громадську працю ще наприкінці ХІХ ст. провадив Марко 

Грушевський. Вже з дня свого вступу до Київської духовної семінарії він мав 

популярність серед колег, а також повагу в семінарського керівництва як 

казеннокоштний учень. Скориставшись цим, він 1885 р., потай від урядового 

ока, з учнів вищих і нижчих класів семінарії заснував «конспіративний 

кружок». Пізніше до них приєднався і Михайло Грушевський, який від 1886 р. 

навчався в Київському університеті св. Володимира [179, с. 50; 178]. Місцем 

зібрань була прибудівля церковної школи, якою, поза відомом попа, 

розпоряджався учитель цієї школи Павло Якимович Колтоновський. Трохи 

згодом зібрання проводилися коло церкви Іорданської в приміщенні дяка цієї 

церкви Луки Полікарповича Скочковського [151, арк. 4]. Помешкання 

Скочковського звалося «Ельдорадо». Кошти гуртка складалися з членських 

внесків. Праця й прожиток проводились на комунальних засадах.  

Метою «кружківців» було здобуття спільними силами знань, котрих не 

давала офіційна університетська чи семінарська система. Задля виконання 

поставлених завдань «гуртківці» складали власну бібліотеку, читали реферати, 

влаштовували вистави у приватних приміщеннях, проводили літературно-
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вокально-музичні години, організовували вшанування видатних діячів 

культури. Готуючи свої заходи, «кружківці» з духовної семінарії 

«заприятелювали» з представниками університетського гуртка, і завдяки цій 

дружбі до читання лекцій для кружківців-семінаристів запрошувалися 

В. Б. Антонович, М. С. Грушевський, О. Я. Кониський та багато інших 

видатних осіб.  

Зауважимо, що діяльність «кружка», будучи таємною для непосвячених, 

продовжувалась тривалий час і виявилася досить успішною. Після «жовтневих 

свобод» 1906 р. учасники «кружка» перенесли своє майно до Семінарського 

корпусу під доглядом одного учня-гуртківця – Крижанівського. Проте зі 

скасуванням свобод згорнулась і робота гуртка. Кошти й книгарню 

конспіративно було передано революційним партіям. У підсумку зазначимо, що 

семінарський «кружок» виправдав себе цілком хоча б тому, що багато його 

учасників згодом – в роки революції – стали працівниками різних українських 

державних установ. 

Варто підкреслити, що «кружок» у духовній семінарії був заснований за 

ініціативи М. Ф. Грушевського. Тож завдання, які покликаний був виконувати 

цей «кружок», Марко Федорович продовжував реалізовувати і в подальшому. 

Так, працюючи учителем у різних школах, він серед простого селянства, 

духовенства і взагалі серед інтелігенції на селі проводив просвітницьку роботу, 

що апробовувалася ним у семінарії. З метою досягнення реальних практичних 

результатів «кружкової» роботи було організовано, за офіційним дозволом, 

продаж книжок (шляхом розвозки) по ярмарках та селах [150, арк. 5]. 

1897 р. став важливою віхою в житті Марка Грушевського: 20 липня він 

одружився з донькою священика Марією Іванівною Ілліч, яка стала його вірним 

другом і помічником. Того ж року 3 серпня він був рукопокладений на 

священика Михайлівської церкви с. Суботова на Чигиринщині. За роки праці в 

Суботові о. Марко зібрав багато відомостей з етнографії, фольклористики та 

історії краю: перекази місцевих селян про козацько-гайдамацьку минувшину 

Чигиринщини, пісні, приказки, повір’я тощо. До збирання цих матеріалів він 
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залучав багатьох людей, бо знав, що зібрані відомості зацікавлять не лише його, 

аматора, але й професійних дослідників. Проте, на жаль, світ побачила тільки 

менша частина унікального етнографічно-краєзнавчого доробку Марка 

Грушевського [151, арк. 9]. Це пояснюється, в першу чергу, жорстокими 

утисками з боку російської влади щодо видань українською мовою та про 

Україну, обмеженими видавничими можливостями й порівняно невеликим 

періодом (до 1914 р.), протягом якого була хоч якась можливість для подібних 

публікацій [151, арк. 10].  

Передусім варто згадати етнографічну працю М. Ф. Грушевського 

«Дитячі забавки та гри усякі», яку було надруковано в «Київській старині» за 

1904 р. [268, с. 62]. До збірки ввійшов ретельний опис 77 найпоширеніших 

дитячих іграшок з докладнішою термінологією виготовлення та методикою 

застосування. Подекуди автором подано висновки щодо доцільності 

виготовлення тієї чи іншої іграшки, застереження стосовно безпеки її 

використання та популярності серед дітей [397, с. 94]. Досліджуючи світ ігор, 

описаних у збірці, можна зробити певні висновки про рівень матеріального 

достатку та духовних цінностей населення регіону [268, с. 95]. Зауважимо, що 

сам Марко Федорович Грушевський разом із дружиною Марією, проживаючи 

на Чигиринщині, зібрав унікальну колекцію українських ляльок-оберегів і 

вишиванок. Вона збереглася й до сьогодні – у внучки Грушевських, Валерії 

Левчук.  

Взагалі, за час проживання у с. Суботові М. Ф. Грушевський знайшов, 

зафіксував, опрацював надзвичайно багатий матеріал з історії, фольклористики 

та етнографії краю. У листах до Михайла Грушевського Марко Федорович 

розповідає про зібраний матеріал і просить фахової допомоги. З цього приводу 

Михайло Сергійович радиться з Іваном Франком, Володимиром Гнатюком, 

Федором Вовком. Урешті, упорядником першої частини цього дослідження 

стає етнограф і мовознавець Зенон Кузеля – представник львівської історичної 

школи М. Грушевського [306,  с. 3]. Після опрацювання ним рукопису у Львові 

у видавництві Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка (дійсним членом 
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якого був Марко Федорович [81, арк. 27]) протягом 1906–1907 рр. у VІІІ–ІХ 

томах «Матеріалів української етнології» вийшла праця, що містила матеріали з 

українсько-руської етнології під спільною назвою «Дитина у звичаях і 

віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини, зібрав М. 

Гр. Обробив др. Зенон Кузеля» [306, с. 121; 398, c. 135]. Як зауважив упорядник 

видання З. Кузеля, «велика вартість книги полягає насамперед у її 

колективності. Автор пильно реєстрував вислови і погляди інформантів, 

зібравши і систематизувавши їх оповіді, намагаючись нічого не змінювати. 

Звідси мають його матеріали велику свіжість і виглядають, як би вихоплені з 

уст народу. Зі збірки можна дійсно пізнати деякі сторони селянського життя, і 

особливо вона важлива для пізнання психології українського села і українських 

селян. Перед нами розвертають оповідачі свою душу і позволяють нам 

заглянути в неї – в усі її бажання і болі: їх прості слова говорять зрозумілою 

мовою…» [306, с. 8]. 

Марко Грушевський у своїй праці прагнув розкрити природу інтимних 

стосунків, сутність окремих фізіологічних особливостей жіночого організму. 

Дослідник простежив шлях від зачаття нового життя до народження дитини, 

зафіксувавши звичаї, вірування стосовно вагітних жінок та їхнього оточення, 

немовлят. Унікальним є спостереження етнографа щодо застосування методів 

народної медицини при догляді за новонародженими, гігієни дитини, специфіки 

фізичного розвитку, соціального становлення від народження до парубоцтва та 

дівування. Чільне місце в дослідженнях Марка Грушевського посідають основи 

етнопедагогіки. На конкретних прикладах висвітлено місце нового члена 

суспільства в родині та в громаді. Цікавими є вміщені в збірці зразки дитячого 

фольклору, ігри відповідно до вікових та статевих категорій дітей. Отже, праця 

М. Ф. Грушевського «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу» 

стала однією із перших досліджень з етнографії дитинства. З погляду сучасних 

історії, етнографії, народознавства значення цієї збірки неможливо 

переоцінити.  
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Іван Франко у рецензії на згадане видання підкреслював: «Отсе пребагата 

збірка матеріалу про дітей в українському селі: вірування й забобони, гігієна й 

спосіб виховання, забави й щоденні заняття, становище в родині і в громаді – 

все це просліджено від перших об’яв вагітності матері тиждень за тижнем, рік 

за роком аж до парубоцтва й дівочення. Матеріал збирано на досить тісній 

території містечка Суботова і сусідніх слобід, та проте комплекс його завдяки 

уважливості збирача і його щирій прихильності до життя народного вийшов 

такий багатий, що ні в якім письменстві нема подібної книги з таким 

різнородним матеріалом…» [554, с. 91]. Отже, у згаданих рецензіях містилася 

висока оцінка етнографічної діяльності М. Ф. Грушевського. Рецензенти 

наголошували на цінності виданої збірки, оскільки етнограф перший з-поміж 

дослідників спробував не лише зафіксувати основні елементи сімейної 

обрядовості, але й виявив глибинні витоки усталених народних традицій, їх 

трансформацію під впливом змін в укладі життя селянської родини. 

Що ж стосується інших етнографічних праць М. Ф. Грушевського, то 

варто згадати ще про «Гетьманське гніздо» та «Житє селян на Чигиринщині». 

До текстів з етнографії Марко Федорович намагався додавати ілюстративний 

матеріал (за його висловом – «з останків Суботівської пам’яті»). Ці фотографії 

та записи селянських переказів склали окреме фольклорно-історичне видання з 

історії Чигиринщини «Гетьманське гніздо. Урочища і перекази села Суботова, 

зібрані в 1897–1899 рр.», яке за повним підписом автора було вміщено в 

«ЗНТШ» у Львові за 1909 рік [267, c. 11]. На 80–90-ті рр. ХІХ ст. припадає 

становлення М. Ф. Грушевського як громадського діяча (1897 р. 

М. Ф. Грушевський одружився). Він збирає кошти для НТШ, де Михайло 

Грушевський очолював спочатку історико-філософську секцію, а потім і саме 

товариство. В «ЗНТШ» Марко Федорович подає до друку свою наукову студію 

«Гетьманське гніздо. Урочища й перекази с.Суботова» [267, с. 14]. 

На основі розповідей селян з його рідної Худоліївки, в тому числі і його 

матері – Мар’яни Йосипівни Грушевської (уродженої Дишкант), дослідник-

ентузіаст створив оригінальну етнографічну працю «Житє селян на 
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Чигиринщині» (1914 р.) [269, с. 33], присвячену народним звичаям та 

уявленням, пов’язаним із будівництвом житла. Автор вдало дібрав народні 

прислів’я, що стосувалися кожного з етапів зведення нового житла – 

починаючи з вибору місця і закінчуючи входинами; конкретизував окремі 

прислів’я реальними прикладами із життя селян; зафіксував обряди, традиції.  

М. Ф. Грушевський пробував свої сили і як письменник. Щоправда, ці 

спроби належать ще до часів його навчання у Київській духовній семінарії. Так, 

у Львові 1887 р. у «Правді» було надруковано оповідання «Мужицька совість» 

під псевдонімом Грицько Дишкант; цього ж року там же побачило світ 

оповідання «Підслухана розмова», підписане псевдонімом «Чигиринець». 

Нагадаємо, що суботівський священик о. Марко від самого початку своєї 

праці на Чигиринщині насторожував царську владу, а в умовах революції 1905 

р. він почав відверто пропагувати серед селян визвольні ідеї, чим став для неї 

вже просто небезпечним. Через доноси навколишніх священиків, що 

зараховували о. Марка «до числа головних діячів злочинної сільської 

організації в Чигиринському повіті» і звинувачували його в підбурюванні селян 

проти влади та пропаганді українофільських ідей, він перебував під пильною 

увагою Київського губернського жандармського управління. Посилено 

збиралось «досьє» на Марка Федоровича, починаючи з 1907 р. в його оселі 

неодноразово проводились обшуки. Cправа о. Марка тягнулася кілька років і 

дістала вирішення лише після того, як за неї взявся граф Ігнатьєв, який, 

звернувшись до Київської духовної консисторії, пропонував розібратися у 

«шкідливій у політичному відношенні діяльності священика с. Суботова 

Чигиринського повіту о. Марка Грушевського». Наслідком стало переведення 

М. Ф. Грушевського до містечка Таганчі Канівського повіту наприкінці 1910 р. 

Підкреслимо, що Марко Грушевський не був типовим священиком 

Російської православної церкви, ревним слугою царського режиму. Його 

бачення християнства було глибоко народним і не передбачало фальшивого, 

показного догматизму [382, с. 99]. Так, в одному з листів до Михайла 

Грушевського він писав: «Обурення, яке склалося в мені ще здавна щодо 
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російських порядків, які тепер простим народом звуться «старими порядками», 

тепер так забушувало, що гидким стало мені все, а властиво вже підроблювання 

совісті й честі й під той лад…», «…а я підроблюватися сили вже не знайшов, 

скинув і попівство своє хороше і хоч часиночку хочу побути собою. Ніхто так 

не певен, як ти, що брехуном я не родився і мені не легко було фальшувати до 

сього часу. Час 17 жовтня відібрав від мене останні крихти моєї сили. Скинув я 

своє попівство поки що серцем це тільки, але се вже видко, що й до факту 

недалеко. Де ж дітись? Тепер скрізь знову заходить або старий лад або кривава 

ломка його. А я трубою урядових брехень не хочу бути – гидко. Боже, властиве, 

бути або стати з цієї хвилі менш корисним, ніж можу бути. Оцього застерігай, 

будь ласка» [17, арк. 69]. 

Розповіді нащадків Марка Федоровича хоч і не дають чіткого уявлення 

про його релігійний світогляд, та все ж дозволяють зробити висновок, що він 

мав оригінальне світобачення. Його етнографічні праці показують, що він виріс 

у самій гущі народної стихії, де ще з язичницьких часів живими були містичні 

уявлення, прикмети, повір’я, звичаї та фольклор. Ці відголоски прадавнього 

життя дивовижно поєднувалися з християнською вірою, створюючи 

неповторне, самобутнє тло української народної культури, невід’ємною 

частиною якої був він сам. А ще додамо відомі з дитинства перекази про 

недавню козацько-гайдамацьку минувшину, про багатовікову визвольну 

боротьбу, і ми зрозуміємо, на якій основі закладався світогляд Марка 

Грушевського. Йому непросто було поєднати в собі одвічну народну стихію з 

офіційними християнськими догмами, не кажучи вже про великодержавну 

традицію «Третього Риму». Марка Грушевського гнітила важка, казенна 

атмосфера офіційного православ’я Російської імперії [401, с. 357]. Тож, 

переїхавши влітку 1918 р. з родиною до Києва, де в той час саме розгорталися 

головні події Української революції, Марко Федорович зміг присвятити себе 

справі, яка цілком захопила його – відродження Української православної 

церкви. 
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Ще одним видатним представником роду Грушевських, який діяльно 

проявив себе у громадському житті України кінця ХІХ – початку ХХ ст., був 

Григорій Іванович Грушевський. Формування цієї неординарної особистості 

відбулося під впливом Михайла Сергійовича Грушевського (доводився йому 

двоюрідним братом), який допомагав виховувати в собі самостійність, силу 

волі й почуття справедливості. 

Народився Григорій Іванович Грушевський 22 лютого 1865 р. в селі 

Пирогів [16, арк. 74 зв.], розташованому на південних околицях Києва, в родині 

Івана Федоровича Грушевського – диякона місцевої Хрестовоздвиженської 

церкви  та його дружини Марії Олександрівни. Батька Григорій Іванович не 

пам’ятав, бо той помер 10 грудня 1865 р., коли Грицькові не виповнилося й 

року. Від 1889 р. хлопець навчався в Київській духовній семінарії, де, як 

сирота, був на казенному утриманні. Саме під час навчання в семінарії Григорій 

познайомився, а невдовзі й потоваришував зі своїм двоюрідним братом 

Михайлом Грушевським, на той час студентом Університету св. Володимира. 

Що ж до культурно-освітньої діяльності Григорія Івановича, то вона була 

пов’язана передусім з його педагогічною працею. Він любив свою роботу і в 

навчання дітей вкладав усю душу й віддавав багато сил. В одному з листів 

молодий учитель писав Михайлу Грушевському: «Починав учитися в школі з 7 

годин і випускав хлопців, як сонце ховалось. Бувало, читати вже не видно, а ми 

ще в школі сидимо. Тяжко було, але Бог мене не залишив, бо мої учні на 

екзамені на диво гарно відповідали і знали багато, чого вони не повинні знати. 

Сам смотритель Радомишльського 2-класного училища казав, що це перша 

школа, де так гарно знають і відповідають, і дивувався, що я їх так гарно 

навчив. На це потрібні сили, енергія і терпіння» [16, арк. 124]. 

З епістолярної спадщини Григорія Грушевського також дізнаємося, що 

він викладав не лише дозволену в той час російську мову та літературу, але й 

намагався вкласти в дитячі душі зернини знань з української мови та культури. 

Так, у листі до Михайла Грушевського він ділиться своєю радістю учителя: 

його учень із Нової Греблі (Григорій Іванович навчав його три роки назад) 
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надіслав листа, написаного українською мовою. Учень просить у нього «Зірку» 

і вибачається за те, що пише українською мовою. Але вони обоє люблять 

українську мову, бо це мова «нашої Матусі України» [16, арк. 166]. 

На світоглядну еволюцію Григорія Грушевського вплинула його участь у 

роботі київської «Громади». Про це довідуємося з його листів до Михайла 

Сергійовича, написаних у притаманній йому простодушній манері. Ось, 

приміром, у листі від 9 липня 1888 р. читаємо: «До цього часу я нічого доброго 

не писав і ... не читав. Прочитав тільки «Азбуку» Костомарова. Це так я 

називаю «Русскую историю» Костомарова – перші томи; а навчився називати її 

«Азбукою» від Кониського, котрий дав мені її читати. Перечитав ще деякі 

книжки, та один ще якийсь роман без початку. Написав дві байки, їх вже одніс 

до Кониського, а він віддав (чи може ще й ні) для складки якоїсь, що має в 

Чернігові друкуватись, як тільки дозволено буде» [16, арк. 123]. А через 

декілька років Григорій Іванович із вдячністю згадуватиме підпільну бібліотеку 

семінарської «Громади», якою завідував семінарист Лука Скочковський, і 

передасть «до гурту книжок, що були колись у п. Скочковського», одну із своїх 

перших літературних публікацій і ностальгійно запитає: «Чи є тепер той гурт?» 

[16, c. 21 зв. – 22]. 

Не можна не відзначити того факту, що залучення до семінарської 

«Громади» істотно вплинуло на свідомість Григорія Грушевського, виплекало в 

його душі закоханість у рідний край і повагу до національних святинь. Григорій 

виріс у селі, і тому він, за оцінкою Михайла Грушевського, «глибоко відчував 

поезію українського села, запально любив українську пісню, кохався в 

українській поезії, і сам компонував» [247, с. 25]. 

Можливо, Григорій Іванович Грушевський став би добрим 

письменником, якби здобув вищу освіту або хоча б закінчив семінарію. Але, як 

згадував М. С. Грушевський, вчився Григорій погано [247, с. 39], а тому 

семінарії не закінчив (припинив навчання 1889 р.), бо науці перешкоджав 

«роман» «з гарною і солідною швачкою» [247, с. 121] – киянкою Анастасією 

Калениківною Денисовою, з якою Григорій Грушевський одружився 1890 р. в 
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Києві. Зауважимо, що була й інша причина, що перешкоджала й науці, й 

письменству Григорія Івановича: він довго не міг визначитися зі справою свого 

життя. У листі до Михайла він писав, що не хоче бути попом, хоч і шанує 

службу попівську. Ставши попом, він не буде писати, але йому дуже хочеться 

вчителювати [16, арк. 166]. Врешті-решт Григорій Грушевський вирішив 

присвятити себе нелегкій педагогічній праці, не полишаючи при цьому й 

літературної діяльності, і 1889 р. влаштувався працювати вчителем у 

церковнопарафіяльну школу с. Нова Гребля Уманського повіту [547, с. 509; 

549].  

Слід зауважити, що залишивши семінарію, Григорій не припиняв 

займатися самоосвітою. І в цій справі неоціненну допомогу він мав від 

двоюрідного брата Михайла. Вони були не тільки братами по крові, а й по духу. 

Їх об’єднувала справжня багаторічна дружба. Григорій тривалий час листувався 

з Михайлом, ділився своїми думками, запитував у нього порад. Так само він 

продовжував підтримувати спілкування зі своїми товаришами по «Громаді». Як 

бачимо, приміром, із листа до Михайла Грушевського від 2 травня 1890 р., 

приймаючи важливе життєве рішення про свою професійну діяльність, 

Григорій Грушевський звертається за порадою спочатку до «Громади» в особі 

Кониського [443, с. 105], а потім до брата: «Був я у Кониського. Він мені 

порадив спочатку витримати екзамен на вчителя при двокласному 

міністерському училищі, а потім, попрацювавши вчителем при цьому училищі, 

тримати екзамен на міського вчителя. Як ти, Мишо, мені порадиш?» [16, 

арк. 30].  

З аналізу епістолярної спадщини Г. І. Грушевського бачимо, що крім 

двоюрідного брата М. С. Грушевського, особливий вплив на нього мав 

О. Я. Кониський – один із фундаторів київської «Громади». Завдяки 

спілкуванню з О. Я. Кониським, Григорій Грушевський отримував від нього 

неоціненну допомогу у вивченні духовної спадщини українського народу. Так, 

у листі, надісланому до Олександра Яковича 20 липня 1891 р., Григорій 

Іванович пише: «Мені дуже буде треба дитячих пісень, хочу навчити і малих 
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діток співати рідних пісень. Я знаю – діти повиростають, зістаряться, але серце 

їх завше буде прихильне до пісень на тій мові, на якій вони співали колись 

маленькими. Вони і дітей своїх, як будуть їх мати, навчать теж пісень, які вони 

співали змалечку. А се для нас пошана, для дорогої матері України синів, дуже 

велика річ» [148, арк. 470].  

З родинного листування Грушевських дізнаємося, що приблизно в 1889–

1890 рр. Григорій збирався переїхати вчителювати до Кисловодська Терської 

губернії, заручившись підтримкою Сергія Федоровича Грушевського [16, 

арк. 201.], але чомусь передумав і назавжди пов’язав своє життя й працю з 

Україною. З офіційного документа дізнаємося, що Григорій Грушевський 28 

грудня 1891 р. був удостоєний звання учителя сільськоприходського училища 

[16, арк. 66]. Наступного року він перейшов до Стремигородського 

однокласного народного училища, де працював протягом 1892–1897 рр. А від 

1897 до 1922 р. був педагогом у гімназії містечка Златопіль Чигиринського 

повіту [169, арк 55]. 

У родині педагога Григорія Грушевського та його дружини Анастасії 

народилося троє дітей: Марія (1892–1963 рр.), Олександр (1894 – близько 1919 

рр.) і Наталія (1899–1991 рр.). Усі вони були хрещениками Михайла 

Грушевського, про що Григорій Іванович неодноразово згадував у листах до 

нього. Знаємо, що хрещений батько намагався матеріально підтримувати 

родину свого брата, адже надто скромною була учительська платня. В одному з 

листів Григорій Грушевський, дуже зворушений черговим грошовим 

переказом, із вдячністю звертається до брата. Разом із тим, він побоювався 

писати про свої негаразди, щоб не набридати Михайлові [16, арк. 102 зв.]. 

Хоча Григорій Іванович жив небагато, проте він не зосереджувався на 

матеріальних питаннях. Головними для нього завжди залишалися духовність, 

моральність, просвітництво, культура. Так, працюючи у Стремигороді, на 

прохання М. С. Грушевського, він почав записувати польські народні пісні. У 

листі, адресованому у Львів, він надіслав, як просив брат, «ліричну пісню на 

сім куплетів про кохання хлопця та дівчини» [16, арк. 208]. Проте 
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фольклористика виявилася нелегкою і ризикованою справою. На жаль, місцеве 

населення не розуміло вчителя-дивака. Незабаром і місцеве духовенство, 

особливо священик, виявило своє несхвальне ставлення до педагога-

українофіла. Наприклад, в одному з недатованих листів Григорій скаржився, 

що люди до губернатора часто пишуть доноси. Тому «записувати це [зразки 

усної народної творчості – авт.] небезпечно» [16, арк. 202 – 202 зв.]. А від своїх 

учнів молодий педагог навряд чи міг почути багато фольклорних творів. Отож, 

він почав об’їжджати навколишні села, а знайдені пісні класти на ноти. 

Григорій Грушевський просив брата Михайла не турбуватися, що йому важко 

ці пісні збирати, бо «трудитись треба для доброго діла» [319, с. 106].  

У фонді родини Грушевських не знаходимо жодного запису покладених 

на ноти народних пісень, які надсилав Григорій до Михайла. Припускаємо, що 

завдяки Михайлові Грушевському зав’язалися стосунки Григорія Івановича з 

композитором Миколою Лисенком[403, с. 257], який просив його зібрати 

обрядові пісні, записати мотиви, бо хотів видати цикл таких пісень [402, с. 100].  

На підставі аналізу змісту листів Г. І. Грушевського до 

М. С. Грушевського робимо висновок, що вчителю-подвижнику був 

притаманний характерний для роду Грушевських дух патріотизму, любові до 

Батьківщини, велике прагнення служити народові, нести йому освіту. Григорій 

Іванович відчував необхідність розвитку рідної мови, літератури. Відомо, що 

Григорій Грушевський виявив себе і як український письменник. Свої 

літературні твори він почав друкувати під псевдонімом Грицько Чулай. Спершу 

це були поезії (збірник «Зірка». – K., 1894 р.) [16, арк. 15]. У листах Григорія 

Івановича знаходимо відомості про те, що його вірші публікували в «Киевском 

слове», у львівських часописах «Правда» і «Зоря». Як зауважував Михайло 

Грушевський, свої поезії Григорій писав з невеликим успіхом, а тому більше 

приділяв уваги роботі над прозовими та драматичними творами [247, с. 140]. 

Знаємо, що оповідання «П’ятакова сила», «Один рік в монастирі», «Правдивий» 

і «Панна Фося» Г. І. Грушевський надіслав до львівського часопису «Правда»; 

оповідання «За нелюбом», «Герасим» побачили світ у часописі «Зоря»; а 
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оповідання «Дві свічки» і «Влопався» були надруковані в «Киевском слове». 

Приблизно в середині 1890-х рр. Григорій Іванович написав братові Михайлу 

про драму на чотири дії «Через своє серце» і просив переглянути і сказати «по-

братськи, чи можна її до світу посилати» [16, арк. 199 – 199 зв.]. 1901 р. в 

Москві було видано збірку, до якої ввійшли оповідання «Божий попуст» [273, 

с. 72], «Страшна кара» [273, с. 45], «На святім вечорі» [272, с. 16], «Нехрист» 

[275, с. 68], «Як я роя виганяв» [270, с. 36], «П’яниця» [271, с. 45], «Оповідання 

Грицька Чулая» [272, с. 16], «Оповідання» [274, с. 16]. Прозові твори Григорія 

Грушевського (востаннє публікувались 1914 р.) відзначаються симпатією до 

українського села і глибоким знанням його життя, їх провідною ідеєю є 

виховання поваги до споконвічних моральних цінностей.  

Крім того, Григорій Грушевський долучився до етнографічно-краєзнавчої 

справи. Бурхлива історія України залишила багато пам’яток, пошуком і 

збереженням яких займались ентузіасти відродження української культури. На 

свої кошти вони збирали археологічні пам’ятки, документи, різноманітні речі 

побутового призначення, кустарні вироби. Г. І. Грушевський також проводив 

цю роботу, включаючи свої напрацювання під час своєї педагогічної діяльності.  

Про подальшу долю Григорія Івановича Грушевського та його родини 

знаємо, що десь у 1916–1918 рр. розпався його шлюб з Анастасією Денисовою. 

Їхній син Олександр 1913 р. закінчив Златопільську гімназію, навчався в 

Київському університеті св. Володимира, звідки був мобілізований на фронт. 

Пізніше він служив у лавах білогвардійських військ і 1919 р. помер від тифу у 

більшовицькому полоні. Дочка Марія закінчила із золотою медаллю 

Златопільську гімназію та Вищі жіночі Бестужевські курси в Петербурзі, де з 

оплатою допомагав Михайло Грушевський. Дочки Марія і Наталя разом зі 

старою матір’ю зазнали багато поневірянь і нарешті оселилися в Києві.  

Фактично у кожній своїй праці Григорій Іванович висловлював думки 

про генетичну спадковість народної пам’яті, неперервне збереження суспільних 

цінностей та надбань, турбувався про майбутнє наступних поколінь. Отже, ідеї 

та досвід Григорія Івановича Грушевського мали важливе значення для 
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накопичення знань і розвитку української громадської думки наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Не стояв осторонь української культурно-громадської праці і 

О. С. Грушевський. Так, від початку 1900-х рр. він брав участь у діяльності 

НТШ, створеного пізніше Українського наукового товариства (УНТ), 

Історичного Товариства Нестора-літописця, Історико-філологічного товариства 

при Імператорському Новоросійському університеті, друкувався в їх 

періодичних виданнях [35, арк. 90]. Згадані установи об’єднували учених, 

популяризаторів науки, патріотично налаштовану інтелігенцію і, на відміну від 

освітніх закладів, підлягали меншому контролю з боку держави. Принципи 

автономії, самоорганізації та саморозвитку, на яких було побудовано діяльність 

товариств, дозволяли їм протистояти тотальному одержавленню науки, а їх 

організаційна форма сприяла унормуванню наукових відносин [34, арк. 18]. 

Чи не найбільш активно О. С. Грушевський проявив себе на форумі 

очолюваного братом НТШ [263, с. 80]. 1902 р. Олександр Сергійович став 

дійсним членом Історично-філософської секції НТШ. Як член НТШ [49, 

арк. 16], Олександр Грушевський зібрав матеріал і підготував до друку нарис 

«НТШ і його видання 1905–1909 рр.» [49, арк. 17], що містить аналітичний 

огляд основних видань товариства [167, арк. 8]. 

Від 1903 р. О. С. Грушевський був дійсним членом Історичного 

товариства Нестора-літописця, яке мало високий науковий авторитет. Основна 

сфера наукових інтересів членів цього товариства полягала у дослідженні 

історії України, історіографії, джерелознавства, бібліографії. Олександр 

Сергійович публікувався в часописі товариства «Чтения в Историческом 

обществе Нестора-летописца». Учений брав активну участь у наукових і 

просвітницьких заходах, що їх проводило товариство. Зокрема, 1906 р. було 

організовано публічні лекції, присвячені питанням загальної української історії 

та літератури. Для цих заходів О. С. Грушевський розробив програму викладів з 

історії української літератури ХІХ ст., опубліковану в газеті «Громадська 

думка» (1906 р., № 42). Незважаючи на те, що лекції були платними, як 
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підкреслювала редакція газети, до Олександра Грушевського записалася 

найбільша кількість слухачів.  

Від 1907 р. і до 1921 р. Олександр Грушевський був дійсним членом 

Українського наукового товариства. Заснування УНТ збіглося в часі з 

революційними подіями 1905–1907 рр., із періодом переоцінки цінностей, а 

також з інтенсивним суспільно-політичним рухом в Україні. Ці події виразно 

засвідчили, що суспільство потребує радикальних змін не лише в соціально-

економічних відносинах, а й у національному питанні. В інтелектуальних колах 

тогочасної Росії формувалося розуміння необхідності скасування обмежень у 

розвиткові української національної культури [44, с. 149]. 

У 1906–1907 рр. О. С. Грушевський працює над розробкою статуту УНТ в 

Києві. На загальних зборах цього товариства 30 грудня 1907 р., замість 

тимчасової, обрано постійну Раду в такому складі: голова – М. Грушевський, 

товариші голови – В. Щербина, О. Левицький, члени Ради – М. Біляшівський, 

О. Грушевський, М. Лисенко, І. Стешенко, О. Шульгин. Акцент зроблено на 

організацію товариства як наукової установи з трансформацією в майбутньому 

в Українську Академію наук. У перспективі планувалось об’єднання навколо 

УНТ усіх інших наукових товариств, а вимоги до членів УНТ ставились як до 

майбутніх членів Академії наук. Отже, поява наукових товариств на території 

України була явищем корисним та необхідним з огляду на потребу підйому 

української культури та науки, а виникнення в Києві УНТ на чолі з 

М. С. Грушевським стало визначною подією на теренах української історії.  

Робота УНТ розпочалася навесні 1907 р., а у квітні відбулися перші 

загальні збори товариства, на яких головою УНТ було обрано 

М. С. Грушевського. 1 жовтня 1907 р. до складу бюро обрано 

О. С. Грушевського, а 30 грудня 1907 р. бюро було реорганізовано в Раду [557, 

с. 36] і сформовано три наукові секції товариства: історичну, філологічну та 

природничу [253, с. 9]. Олександр Грушевський, звичайно, входив до складу 

Історичної секції, членами якої також були такі видатні громадські діячі та 

вчені-історики: М. С. Грушевський (голова), В. Б.Антонович, 
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М. Ф. Біляшівський, І. М. Джиджора, І. М. Каманін, О. І. Левицький, 

В. П. Науменко, Г. Г. Павлуцький, Я. М. Шульгін, В. І. Щербина. Історична 

секція УНТ займалася передусім видавничою і дослідницькою діяльністю. 

Приміром, як учасник цієї секції 14 листопада 1907 р. О. С. Грушевський 

виступив на науковому засіданні з рефератом «Нові матеріали для біографії 

Костомарова» [317, с. 156]. 

Продовжуючи викладацьку роботу, 1909 р. Олександр Сергійович 

співпрацював з петроградським Українським клубом «Громада». У квітні 1911 

р. Комісія Санкт-Петербурзької Академії наук доручила О. С. Грушевському 

разом із Д. І. Багалієм упорядкувати «малоросійський» відділ для виставки 

«Ломоносов і «Єлисаветинський час». Учений одержав дозвіл на роботу з 

необхідними документами в Державному, Сенатському, Московському архівах, 

а також в архіві Міністерства юстиції [45, арк. 4]. 1913 р. Олександра 

Грушевського обрано дійсним членом Російського географічного товариства. 

Також він брав участь у засіданнях Російського антропологічного та 

Історичного товариств, що діяли при Петроградському університеті, 

Імператорського Російського Воєнно-історичного та Бібліологічного товариств 

[46, арк. 100].  

Тривалий час О. С. Грушевський співпрацював з редакціями журналу 

«Шлях», «Научно-популярного журнала», товариством «Час» та іншими 

інституціями [37, арк. 138; 84, арк. 138]. Олександр Сергійович також 

друкувався в часописах «Журнал Министерства народного просвещения», 

«Украинская жизнь». Метою цих публікацій була популяризація української 

культури. До 100-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка Олександр 

Грушевський підготував збірку літературно-критичних праць – 

«Шевченківський збірник» [44, арк. 110]. 

Загалом же, О. С. Грушевський був істориком доби національного 

відродження, а також його безпосереднім учасником. З огляду на це, свою 

багатогранну наукову діяльність він спрямовував на формування громадської 

думки, збудження національних почуттів і поширення національної свідомості, 
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відстоювання права українців на збереження й розвиток своєї мови, історії, 

літератури. 

До недооцінених постатей української культури та науки належить 

представниця роду Грушевських, рідна сестра Михайла Грушевського – Ганна 

Сергіївна Шамраєва (Грушевська) [62, арк. 1]. Народилася Ганна Сергіївна       

14 квітня 1869 р. в с. Сестринівка Бердичівського повіту Київської губернії. Її 

дитинство та юність пройшли на Кавказі [62, арк. 3]. 1887 р. вона закінчила 

Владикавказьку жіночу гімназію [10, арк. 7].  

Для розуміння активної громадянської позиції Ганни необхідно передусім 

з’ясувати, які чинники впливали на її формування. Варто підкреслити, що 

найбільший вплив на світогляд та подальшу творчу долю Ганни Грушевської 

мала родина. Причому, окрім батька, вирішальну роль у її становленні відіграли 

дід Захарій Оппоков [67, арк. 1] та мати Глафіра Захарівна. Вони своїми 

щирими словами завжди підтримували дівчину, піклувалися про неї, про що 

свідчить епістолярна спадщина родини Грушевських. Так, зокрема, у своїх 

листах до дітей Глафіра Захаріївна писала: «Дякую Вам, мої любі, за Ваші 

листи, які я дуже рада бачити. Якби Бог дав можливість бачити Вас здоровими і 

благополучними» [68, арк. 9]. 

Місце Ганни Грушевської в суспільному житті України кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. визначалось передусім тим, що для своїх видатних братів – 

Михайла та Олександра – вона була помічником і порадником у науковій, 

культурно-освітній і громадській діяльності [53, арк. 35 ]. Так, відомо, що вже 

перше монографічне дослідження Михайла Грушевського – «Очерк истории 

Киевской земли от смерти Ярослава до конца ХІV столетия» (1891 р.) – 

допомагала редагувати Ганна Сергіївна, за що у передмові брат висловив їй 

щиру подяку [250, с. 7]. Г. С. Грушевська допомагала у творчих та наукових 

справах і своєму молодшому брату Олександру Сергійовичу [70, арк. 3]. І де б 

не перебували брати, сестра постійно підтримувала з ними зв’язок. Крім того, 

Ганна Грушевська листувалася з дружиною Олександра Сергійовича – Ольгою 

Олександрівною Грушевською (Парфененко), з родиною Парфененків [71, 
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арк. 9], з Марком Грушевським [73, арк. 4], підтримувала родинні зв’язки з 

численними родичами. Загалом епістолярна спадщина Г. С. Грушевської є 

важливим джерелом дослідження діяльності роду Грушевських [66, арк. 2], 

дозволяючи з’ясувати найменші дрібниці родинного життя [54, арк. 2; 56, арк. 

4]. Найцікавішою частиною епістолярних джерел вивчення роду Грушевських є 

листування Ганни Сергіївни з братом Михайлом Сергійовичем. 

Перші кроки самостійної громадської роботи Ганна почала робити ще в 

той час, коли сім’я жила на Ставропільщині. Так, відомо що від 1900 р. вона 

була членом «Общества Взаимного Вспомоществования учащим и учившимся 

в Терской области на 1900 год», про що свідчить відповідний членський квиток 

[62, арк. 4]. 

У царині української культури та освіти початку ХХ ст. Г. С. Шамраєва 

(Грушевська) виявила себе як перекладач, літературний критик та вчений-

історик. Переїхавши до Києва в 1905 р., вона активно взялася до наукової 

роботи. Як дослідник, Ганна Шамраєва зосередилася на історії та культурному 

житті України ХVІІ–ХVІІІ ст. [63, арк. 27]. Їй, зокрема, належать статті про 

міщанство в лівобережних містах, прилуцькі ратуші, діячів українського 

національного відродження та ін. Усі її роботи надруковано під прізвищем 

Шамраєва. Важливим історичним дослідженням Г. С. Шамраєвої є праця 

«Хуторні плани Куліша в 1870-х рр.», у якій вона слушно зауважила, що 

хутірські плани виглядали «ясною зіркою» серед його складних і суперечливих 

обставин життя навіть у 1870-ті рр. [123, арк. 58].  

Ученого-історика Г. С. Шамраєву також цікавили миколаївські часи [64, 

арк. 22]. Так, у статті «Маршалок Ілляшенко-Кирилович. Полтавська картинка 

миколаївських часів та її автор» Ганна Сергіївна викладає свої міркування про 

оповідання та його автора. Згаданий твір, на нашу думку, становить чималий 

історичний інтерес як ілюстрація життя лівобережного селянства та поміщиків 

в дореформені часи. Сюжет оповідання міг бути авторці добре відомий з 

розповідей батьків: Ілляшенко-Кирилович був їх близьким сусідою, і всі 

описані події відбувалися, так би мовити, на їх очах. Головний зміст статті 
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полягав у тому, що поміщики Лівобережжя, як і багатьох інших регіонів 

Російської імперії, не вели власного господарства на усій землі, що їм 

належала, віддаючи значну її частину в оренду непривілейованим станам 

(селянам). Організація виробництва перебувала у прямій залежності від розміру 

маєтку і виду сільськогосподарських робіт (оранка, збирання зернових та сіна, 

перевезення врожаю і його обмолот). При оранці великі господарства частіше 

користувалися працею найманих робітників, ніж власники середніх маєтків, 

тоді як при збиранні врожаю великі землевласники частіше практикували таку 

систему як відробітки [124, арк. 19]. 

Поміщицьке господарство Лівобережної України протягом усіх 

пореформених років мало тенденцію до занепаду. Лише окремі 

високоорганізовані маєтки змогли успішно конкурувати з господарствами 

непривілейованих станів, з року в рік нарощуючи свій виробничий потенціал 

[64,  арк. 27]. 

Як літературознавець Ганна Шамраєва досліджувала творчість 

М. Велецького – автора низки оповідань та віршів, а також однієї п’єси «Дія із 

ужитків наших українофілів». Він належав до національно свідомого 

полтавського дворянства, побут якого описував [65, арк. 19]. 

На жаль, не все гаразд складалося для Ганни Сергіївни в особистому 

житті. 1901 р. вона вийшла заміж за офіцера Віктора Шамраєва, але, проживши 

в шлюбі чотири роки, подружжя розлучилося [54, арк. 4]. Тож 1905 р. Ганна 

Сергіївна разом зі своєю матір’ю та двома дітьми – сином Сергієм та донькою 

Ольгою – переїжджають до Києва. Спочатку родина мешкала на вулиці 

Маріїнсько–Благовіщенській 74, у брата Глафіри Захарівни – Захарія 

Захарійовича Оппокова, викладача Київського Володимирського кадетського 

корпусу. Пізніше вони знімали помешкання у будинку № 311 по тій самій 

вулиці, а в 1908 р. М. С. Грушевський із дружиною Марією, братом 

Олександром і сестрою Ганною придбали спільно садибу з будинком на вулиці 

Паньківській, 9 [87, арк. 99]. 
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Під впливом різних чинників, зокрема революційних подій, що 

розгортаються в країні протягом 1905–1907 рр., суспільні погляди Ганни 

Сергіївни дещо трансформуються, про що свідчать окремі факти, викладені в 

довідці Київського ГЖУ: «У справах проходить Грушевська (по чоловіку 

Шамраєва) Ганна Сергіївна, дочка сина священика, рідна сестра відомого 

українського діяча, колишнього професора Львівського університету Михайла 

Сергійовича Грушевського. У 1915 р. вона вела переписку з Ольгою 

Володимирівною Зарубіною у справах управління як особа, що мала у 1905 р. 

партійні зв’язки з членами Харківської соціал-демократичної організації, а в 

1912 р. на її ім’я до Києва були надіслані з-за кордону прокламації видання 

Національного Центрального Комітету Російської соціал-демократичної 

республіканської партії» [3, арк. 14]. Як бачимо з документа, у той час Ганні 

Сергіївні були притаманні деякі соціалістичні симпатії. 

Протягом 1909–1912 рр. Г. С. Грушевська була редактором та 

рецензентом у редагованих братом виданнях «Село», «Засів», «Літературно-

науковий вістник» [543, с. 101]. На початку 1913 р. вона брала участь у 

заснуванні товариства «Народна Торговля». Слід зазначити, що «Народна 

Торговля» була пов’язана з галицькою «Просвітою» і також займалася 

просвітницькою діяльністю, зокрема, опікувалася розвитком кооперативного 

руху серед селян. Також «Народна Торговля» закуповувала товари у 

виробників і забезпечувала ними українські крамниці, в першу чергу, при 

читальнях «Просвіти». А для підтримування зв’язків між «Народною 

Торговлею» та крамницями «Просвіти» використовувалися мандрівні вчителі 

Товариства, в обов’язки яких входило також інструктувати крамниці та 

визначати економічну ефективність їхньої роботи [544,  с. 309]. Однією з тих, 

хто виконував згадані функції, була Ганна Сергіївна. Вона проводила аналіз 

економічної діяльності філій і читалень [62, арк. 3].  

Слідами матері та рідних дядьків пішов С.В.Шамраєв. Сергій виростав 

під впливом матері і навіть взяв її псевдонім «Шамрай». На початку XX ст., 

коли прізвище «Грушевський» звучало як символ українства, Сергій деякі свої 
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листи почав підписувати «Грушевський» [61, арк. 5]. На таке прізвище 

зверталися до нього й рідні. Так, в Історико-меморіальному музеї 

М. С. Грушевського зберігається чимало листів та вітальних листівок 1910-х рр. 

[78, арк. 1] із підписом адресатові: «Сергію Грушевському» [77, арк. 1]. Отже, 

Сергій зростав у дружній українській родині, тут формувався його світогляд, 

характер, уподобання. Взірцем невтомної самовідданої наукової та громадської 

праці для нього був Михайло Сергійович. 

Середню освіту С. В. Шамраєв почав здобувати у Київській 7-й чоловічій 

гімназії (1910–1918 рр.). За станом здоров’я він був змушений декілька разів 

змінювати місце навчання. У листопаді 1915 р. вступив до 1-ї чоловічої 

гімназії, від січня до серпня 1916 р. навчався у 8-й гімназії, пізніше знову 

повернувся до 7-ї гімназії [104, арк. 24; 110, арк. 35]. 

У шкільні роки в Сергія почали виявлятися успадковані від рідних 

літературні здібності. У 1916 р. він із захопленням повідомляв дядькові 

Олександру [78, арк. 2] про редагований ним у гімназії журнал [55, арк. 20]. Ще 

в гімназійні роки юнак почав комплектувати власну бібліотеку. Він щотижня 

відвідував книжкові базари на Подолі, книгарні Л. В. Ідзіковського, 

О. Г. Розова. У листі від 1-го березня 1916 р. юнак скаржиться, що мало 

хороших книг у Києві [55, арк. 9]. Сергій 30 грудня 1919 р. [105, арк. 2]. 

закінчив 2-гу українську Кирило-Мефодіївського братства гімназію. 

Отже, культурно-громадська праця Грушевських у досліджуваний період 

мала виразний український національний вектор. Незважаючи на репресивний 

характер імперських режимів, особливо небезпечний у його російському 

варіанті, Грушевські, подібно до інших представників тогочасної нечисленної 

української інтелігенції, діяльно долучилися до розбудови інфраструктури 

вітчизняної науки та творення простору публічного дискурсу. 

 

*   *   * 

Підсумовуючи наші спостереження над культурно-освітньою та 

громадською діяльністю Грушевських протягом другої половини ХІХ –початку 
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ХХ ст., звернемо увагу на кілька моментів. По-перше, у вічі впадає відмінність 

між характером діяльності представників четвертого та п’ятого покоління. У 

першому випадку це була суто культурницька праця без виразного 

національного акценту; у другому – свідома українська акція. Втім, така 

відмінність була радше позірною, адже мета представників старшого та 

середнього покоління Грушевських була єдиною – плекання рідної культури 

всіма можливими засобами. По-друге, вкажемо на різноплановість діяльності 

Грушевських – це й участь у культурних, освітніх, наукових організаціях, і 

літературно-публіцистична творчість, і зрештою науково-організаційна праця. 

По-третє, власне в культурно-громадській сфері українства у досліджуваний 

період поступово «сходить зірка» Михайла Грушевського, тож саме 

представники його родинного оточення стають і першими помічниками, і 

доброзичливими порадниками, що уможливило успіх більшості національних 

проектів Великого Українця. Врешті, сприяючи Михайлу Сергійовичу в 

реалізації його численних культурно-наукових і громадських ініціатив по 

обидва боки Збруча, Грушевські фактично стали єдиною українською родиною, 

представники якої не тільки ідейно, але й фізично втілювали ідею соборності 

наших земель. 
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Розділ 3. 

Рід Грушевських в інтелектуальному та суспільно-політичному житті 

України (1917–1930-ті рр.) 

 

У лютому 1917 p. у Росії перемогла демократична революція, царат було 

повалено. Натомість утворилося двовладдя: Тимчасовий Уряд і ради. Мандат на 

владу уряд отримав до скликання Установчих зборів, які мали затвердити 

форму державного ладу і прийняти Конституцію. Тимчасовий уряд вважав себе 

правонаступником царського і прагнув зберегти контроль над усіма 

територіями імперії, у тому числі й над українськими землями. 

Звістка про лютневі події в Петрограді сколихнула українську 

громадськість. На Наддніпрянщині здомінувала ідея національного визволення. 

Передусім, висувалися вимоги автономії і федеративного устрою Росії. 

Проводилися мітинги, зібрання, з’їзди, на яких дедалі частіше звучали вимоги 

української школи, української преси, українізації війська тощо. Тож виникла 

потреба створити єдиний центр, шо об’єднав би всі українські сили. З цією 

метою в Києві 4 (17) березня 1917 р. Товариство українських поступовців 

(ТУП) заснувало Центральну Раду. Крім членів ТУП, до неї увійшли 

представники різних українських політичних угрупувань та військових, 

робітничих, кооперативних, студентських, релігійних, культурних організацій. 

До Центральної Ради ввійшли також представники всіх національних партій – 

Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП), Української 

партії соціалістів-революціонерів (УПСР), Української народної партії (УНП) 

та ін. Очолив Центральну Раду видатний український історик, активний діяч 

українського національного руху М. Грушевський. 

Як відомо, політика Центральної Ради, а згодом Гетьманату та 

Директорії, зазнали поразки. Історія молодої української держави, внаслідок 

внутрішніх суперечностей і несприятливих зовнішніх обставин, виявилася 

короткотривалою. Кількаразова інтервенція московських військ і соціальний 

популізм більшовиків призвели до розколу українського суспільства на 
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Наддніпрянщині, що на довгі десятиліття втягнуло наші землі в орбіту 

радянської держави. 

Заграючи з національною інтелігенцією, у 20-х рр. в Україні радянською 

владою проводиться політика українізації, що відіграла певну позитивну роль у 

розвитку культури. Головним науковим осередком республіки стала заснована 

у 1918 р. Всеукраїнська академія наук (ВУАН). Академія працювала не в 

Харкові, тодішній столиці, а у Києві, що давало можливість певний час уникати 

політизації. Оманливі, як виявилося згодом, перспективи українізації були 

вирішальним мотивом повернення з еміграції М. С. Грушевського. Саме з його 

діяльністю дослідники пов’язують український культурний «ренесанс» другої 

половини 20-х – першої третини 30-х рр. Найбільш діяльними помічниками 

видатного історика в реалізації його проектів були Грушевські. 

1930-ті рр. стали складним часом випробувань для українського народу. 

У цей час в Радянському Союзі було встановлено сталінський тоталітарний 

режим. Процес відродження української культури, що розгорнувся у 1920-х рр., 

був дуже рано перерваний. Під загрозою репресій у різний час деякі митці та 

вчені виїжджають за кордон (О. Олесь, В. Винниченко, Є. Маланюк, Ю. Клен, 

О. Теліга, О. Ольжич, О. Кошиць, Д. Антонович, Д. Чижевський та ін.). 

Грушевські ж вирішили жити та працювати на Батьківщині. 1930-ті рр. – це час 

масових репресій, що найбільш дошкульно торкнулися середовища української 

творчої інтелігенції, втім, і багатьох представників роду Грушевських. 

Осмисленню особливостей життя та діяльності Грушевських у згаданих 

героїчних і трагічних подіях українського минулого присвячено третій розділ. 

 

3.1. Грушевські у добу Визвольних змагань 

Лютнева революція 1917 р. стала каталізатором радикальних змін в усіх 

сферах життя країни. Падіння самодержавства інтенсифікувало розвиток нових 

політичних, соціально-економічних та культурних процесів [171,  арк 48; 172, 

арк. 397]. Демократизація суспільства, легалізація багатопартійності, діяльність 

великої кількості осередків самоуправління на місцевому рівні – основні 
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характеристики генези революційного процесу в Україні [499, с. 155]. 

Представники вітчизняних політичних рухів виступили ініціаторами загальної 

підтримки проголошених революцією національних, соціально-економічних, 

політичних гасел, унаслідок чого розпочався процес утворення 

загальноукраїнського громадсько-політичного центру [369, с. 88]. 

Лідер тогочасного українства М. С. Грушевський чітко усвідомлював 

головну мету українського руху: забезпечення політичних прав та інтересів 

українського народу. Це стало для нього та його однодумців стрижневою ідеєю, 

навколо якої концептуально узгоджувалися ідеологічні орієнтири партій та 

організацій. Учений переконливо й послідовно доводив думку про необхідність 

об’єднання зусиль свідомих українців задля досягнення результату: «Для сього 

зараз же, як упав старий режим, українці всіх партій і напрямків постановили 

об’єднатися в спільній одностайній і політичній організації на весь час, поки не 

буде осягнена мета: широка національно-територіальна автономія України в 

федеративній демократичній Російській республіці» [251, с. 16]. 

Такою організацією стала Центральна Рада, яка мала виробити й 

реалізувати загальноукраїнський революційний курс. Хоча Центральна Рада в 

першу чергу опікувалася вирішенням політичних питань, проте саме в цей 

період відбувався швидкий розвиток усіх форм не лише громадського, а й 

національно-культурного та духовного життя України. Взагалі, у періоди 

національного відродження й становлення державності завжди важливого 

значення набуває розбудова культурно-освітньої та суспільної сфер життя 

країни [190,  c. 500; 192, с. 9].  

Відзначимо, що революція 1917 р. активізувала передусім не професійну, 

а суспільно-політичну діяльність творчої інтелігенції. Приміром, до складу 

Центральної Ради увійшли відомі діячі української культури – видатний 

письменник і драматург В. Винниченко, поети М. Сріблянський (М. Шаповал), 

М. Вороний, В. Павленко (С. Шелухін), І. Стешенко, мистецтво- і 

літературознавці С. Єфремов, М. Біляшівський, Д. Антонович, П. Зайцев, 

художники П. Холодний, С. Колос, письменники В. Бойко, В. Леонтович, 
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О. Лотоцький, Г. Михайличенко, А. Заливчий, М. Загірня, В. Коннор-

Віллінська, Л. Старицька-Черняхівська та М. Грушевська. Проте, беручи участь 

у діяльності органів Центральної Ради, громадських товариств, партій, 

об’єднань, представники української творчої інтелігенції у той же час 

продовжували працювати над мистецькими й літературними творами, 

театральними постановками. Кожний національно свідомий митець, літератор, 

музикант, видавець прагнув долучитися до спільної праці в політичній, 

соціальній, науковій, художній сферах життя молодої країни, зокрема, 

вдаючись до таких звичних і традиційних організаційних форм суспільної 

діяльності, як науково-мистецькі товариства та спілки. Тож, уже в березні-

квітні 1917 р. українська інтелігенція почала організовувати різноманітні 

мистецькі й наукові товариства та об’єднання, не чекаючи якогось сприяння з 

боку нової влади [461, с. 24].  

Опинившись на українському політичному Олімпі, М.С. Грушевський 

розраховував на підтримку з боку своїх однодумців. Звісно, в діяльний спосіб 

своє плече підставили голові Центральної Ради і його близькі та рідні. Однією з 

активних учасниць українського громадського життя цього періоду була Марія 

Сильвестрівна Грушевська. Так, у травні 1917 р. Марія Сильвестрівна увійшла 

до складу Президії товариства «Український національний театр» [28, арк. 14]. 

Це товариство було засноване 24 травня 1917 р. Його комітет склали: 

В. Винниченко, М. Старицька, Д. Антонович та М. Грушевська; участь у роботі 

брали Л. Старицька-Черняхівська, І. Стешенко, О. Олесь, М. Вороний та ін. 

Високе представництво й безпосереднє опікування діяльністю з боку діячів 

Центральної Ради дозволили в стислі терміни реалізувати наміри товариства: 

створити трупи, а також, незважаючи на протидію київської міської управи, 

найняти помешкання і вже 14 вересня 1917 р. відкрити Український 

Національний театр у приміщенні Троїцького народного будинку [461, с. 25].  

По аналогії з товариством «Український національний театр», діяв 

організаційний комітет із заснування Української Академії мистецтв, до якого 

увійшли Марія Грушевська, Г. Павлуцький, М. Біляшівський, О. Мурашко, 
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М. Бурачек, М. Жук, Д. Антонович, В. Кричевський, П. Холодний. 

Представники комітету звернулися до Центральної Ради з проханням взяти під 

свій патронат справу організації академії як вищої мистецької школи в Україні, 

з огляду на її загальнонаціональне значення. Центральна Рада підтримала це 

прохання й утворила у своєму складі комісії та комітети для розгортання 

національно-мистецького життя в Україні, зокрема, комісії із заснування 

відділів пластичних мистецтв, вокального мистецтва, влаштування українських 

художніх виставок тощо. У згаданих процесах також помітною була участь 

Марії Грушевської. 

Що ж до надзвичайно популярного в той період театрального мистецтва, 

то необхідно згадати, що М. С. Грушевська, разом із таким видатними 

особистостями, як М. Орел-Степняк, І. Мар’яненко, М. Петлішенко, О. Олесь, 

О. Кошиць, М. Старицька, Л. Старицька-Черняхівська, О. Приходько, 

О. Певний, П. Певний, П. Коваленко, О. Островський [92, арк. 4], належала до 

фундаторів товариства «Вільний театр» при Троїцькому народному домі. Точна 

дата створення цього товариства не відома. Так, дослідник проблеми 

Р. П. Леоненко вважає, що воно виникло в квітні 1918 р. [402, с. 65], а 

І. І. Романько як початок його діяльності називає серпень 1918 р. [524, с. 12]. 

Примірники статуту, що зберігаються в Центральному державному архіві 

вищих органів влади та управління України, Інституті рукопису Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, також не містять точної дати його 

затвердження. Проте у тексті зазначено, що «рахунковий рік Товариства 

починається з 1 травня» [139, арк. 2]. Отже, на нашу думку, квітень 1918 р. – 

найбільш вірогідна дата заснування товариства «Вільний театр». А 7 вересня 

(25 серпня) 1918 р. товариство створило театральне бюро [92, арк. 7]. 

Метою товариства «Вільний театр», як записано в статуті, було «дбати 

про розвиток українського Театру». Для цього товариство мало намір 

провадити масштабну й різнопланову діяльність, зокрема: формувати 

артистично-драматичні трупи, хори, оркестри; впоряджати вистави, концерти, 

лекції; відкривати школи, студії, курси, бібліотеки, музеї; видавати періодичні й 
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монографічні видання; будувати, орендувати театральні помешкання; 

відкривати каси взаємної допомоги; організовувати театральні майстерні, 

крамниці; набувати у власність всяке рухоме і нерухоме майно, продавати і 

заставляти його; одержувати стипендії, спадщини, приймати пожертви; а також 

на загальних умовах робити все, що сприятиме розвиткові діяльності 

Товариства, згідно з його завданням [92, арк. 8]. Таким чином, товариство 

«Вільний театр», окрім вирішення суто мистецьких завдань, мало на меті ще й 

отримання комерційного прибутку. А це, як стверджує Р. П. Леоненко, свідчило 

про конкурентоспроможність українського театрального мистецтва, навіть в 

умовах вимушеної конкуренції з численними заїжджими колективами із 

Петербурга та Москви [402, с.24]. 

Товариство об’єднувало прихильників театру в різних містах України. 

Наприклад, у Полтаві до складу пайщиків цього товариства увійшло 50 осіб та 

декілька громадських організацій, тому в Києві було навіть сформовано 

спеціальну трупу для «Вільного театру» цього міста. Вистави полтавської 

трупи, у якій грали деякі відомі актори з національного театру та театру 

М. Садовського, користувалися великою популярністю, так що у жовтні 1918 р. 

полтавська «Просвіта» поставила перед Головним управлінням мистецтв та 

національної культури питання про надання державного статусу цій трупі.  

Значний внесок у розвиток театрального мистецтва в цей період зробив 

«Молодий театр» Л. Курбаса. Маємо відомості, що Марія Грушевська брала 

участь у становленні цього театру, який був юридично зареєстрований як 

товариство «Молодий театр у Києві» [402, с. 17], а у його статуті, зокрема, 

йшлося: «Товариство влаштовує театральні вистави, реферати, лекції і звіти як 

з питань театрального мистецтва, так і питань культури взагалі, оповіщає 

конкурси, організовує курси і школи, впоряджає концерти, літературні вечірки, 

дискусії і екскурсії з метою наукових дослідів у сфері мистецтва, видає 

періодичні органи, а також окремі видання, засновує музеї, бібліотеки, 

художньо-артистичні клуби тощо» [90, арк. 6]. 
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Відзначимо, що відносини цього театру з урядовими інституціями 

складалися непросто. Так, товариство «Молодий театр» звернулося до 

Театральної ради, членом якої була і М. С. Грушевська, про надання йому 

допомоги у розмірі 100 тис. крб., але рада сімома голосами проти чотирьох 

відмовилася задовольнити це прохання. Особисто Марія Сильвестрівна віддала 

свій голос за надання допомоги (пізніше саме за її рекомендацією Рада 

Міністрів асигнувала «Молодому театру» 10 тис. крб). Після відмови «Молодий 

театр» звернувся до громадськості з маніфестом, у якому звинуватив державні 

інституції у небажанні підтримати новий напрям у розвитку українського 

мистецтва. Позицію Театральної ради він пояснював міщанськими цінностями 

її членів та небажанням представників традиційного театру створювати собі 

конкурента [575, с. 125].  

Усупереч усім перешкодам, «Молодий театр» жив активним сценічним 

життям. Так, 31 травня 1918 р. театр закрив свій перший сезон виставою за 

драматичним твором В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». Відомо, 

що через брак п’єс на сучасну (революційну) тематику багато режисерів 

захоплювалися духом античної драми, крізь призму якої можна було б 

відтворити у виставі боротьбу народу проти гноблення людини людиною. 

Вистава за трагедією Софокла «Цар Едіп» на українській сцені ознаменувала 

нову еру в історії українського театру, який на повний голос заявив про 

долучення до скарбів загальноєвропейської культури. Цікаво, що після 

прем’єри «Царя Едіпа» до «Молодого театру» почалося справжнє паломництво, 

а дослідники підкреслюють, що українському мистецтву нарешті вдалося 

перемогти непошану російської публіки до себе [196, с. 17].  

Варто нагадати про ще одну театральну подію: 1918 р. Панас Карпович 

Саксаганський організував у Києві Народний театр. На його основі 1922 р. було 

створено український драматичний театр ім. М. Заньковецької, у творчому 

житті якого Панас Саксаганський брав найактивнішу участь. Марія Грушевська 

опікувалася його справами як член Української Центральної Ради від 

просвітницьких організацій Києва [574, с. 8]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Перші роки активної розбудови української національної держави (1917–

1918 рр.) збіглися в часі з бурхливим розвитком нового виду мистецтва – 

кінематографу. М. С. Грушевська входила до складу ради «Українофільму», 

серед завдань якого було не тільки провадити українізацію кінематографа в 

містах у рамках культурно-просвітньої програми, а й організовувати мандрівні 

кінематографи, закладати ательє для виготовлення українських фільмів, 

надавати демонстраційні апарати та фільми на прокат школам, «Просвітам» та 

іншим культурно-просвітнім організаціям [91, арк. 4]. Саме завдяки діяльності 

ради «Українофільму» та Театральної ради й особистому впливу Марії 

Грушевської вийшли перші українські кінострічки, які було відзнято за 

сюжетами творів української літератури, а головні ролі в них виконували відомі 

театральні актори М. Заньковецька, І. Мар’яненко, М. Садовський, 

П. Колеснікова («Наталка-Полтавка», «Наймичка»). Особливий успіх у глядачів 

мали історичні й комедійні фільми: «Москаль-чарівник», «Сватання на 

Гончарівці», «Тарас Бульба», «Богдан Хмельницький», «Запорожець за 

Дунаєм»[402, с. 154]. 

Крім того, важливе завдання «Українофільму» полягало в налагодженні 

зв’язків із закордонними кінематографічними, хімічними та іншими 

фабриками, які почали встановлюватися на початку 1918 р. [94, арк. 29] для 

отримання кінематографічної плівки та готових фільмів просвітницького змісту 

[93, арк. 2]. Початком українського хронікально-документального кіно 

вважається дата 13 травня 1918 р.: у цей день працівниками кінематографічної 

секції було здійснено перше самостійне кінематографічне хронікальне 

знімання, адже досі у зйомках допомагали приватні кінематографісти. Пізніше 

оператори кінематографічної секції відряджалися на фільмування важливих 

подій у державі. Так, вони фільмували російсько-українські переговори, руїни 

після вибуху порохових складів у передмісті Києва, подорож на могилу 

Т. Шевченка, свято з нагоди відкриття Державного українського університету у 

Києві та відкриття Державного українського університету у Кам’янці-

Подільському. 
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Відомо, що навіть голова Центральної Ради М. С. Грушевський 

долучився до кінематографічної справи: писав сценарії фільмів, які 

друкувалися на сторінках журналу «Український альманах» [252, с. 217]. Один 

з таких сценаріїв – «Запорожці» – був опублікований у збірці «Із літературної 

спадщини». В короткій передмові до віднайденого сценарія М.Лабунька 

висловив здогад, що, можливо, М.С. Грушевський писав його на замовлення 

когось із українських емігрантів в Америці [207, c. 431]. Втім, вивчаючи 

листування історика з письменником В. Винниченком, вважаємо за потрібне цю 

гіпотезу спростувати. 

Сценарій фільму «Запорожці» М. С. Грушевський писав на замовлення 

В. Винниченка для фірми «Українфільм», яку Винниченко заклав разом із 

грузинським діячем Васо Думбадзе. Ця корпорація мала випустити кінофільми 

за сценарієм М. Грушевського «Запорожці» і за романом Винниченка «Сонячна 

машина». У листі від 28 січня 1918 р. Грушевський пише: «Дуже добре розумію 

вагу і цінність кінематографічної пропаганди українського визволення і 

загально вирішальних ідей і принципово вповні погоджуюсь працювати для 

цього по моїм силам». Також він згадує, що в 1918 р. був з дружиною членом 

фільмостудії «Українофільм», що вказує на його зацікавлення українськими 

фільмами за часів Центральної Ради. Як видно із «Щоденника» Винниченка, він 

одержав сценарій М.С. Грушевського 5 березня 1922 р. У його щоденнику 1922 

р. інколи знаходимо згадки про історика та його сценарій, але знаємо, що фільм 

не вийшов. Кіностудія, правдоподібно, перестала існувати через фінансові 

ускладнення [252, с. 218]. 

Протягом 1919–1924 рр. М. С. Грушевська, разом із чоловіком і донькою, 

перебувала в еміграції. У цей час вона входила до складу президії Української 

національної жіночої ради (1920–1922 рр.) [23, арк. 2], створеної 1920 р. в 

Кам’янці-Подільському з ініціативи видатних громадських діячок Людмили 

Черняхівської-Старицької, Софії Русової, Марії Грушевської. Першою головою 

президії цієї організації (на короткий термін) було обрано Марію Грушевську. 

Потім Українську національну жіночу раду очолила Софія Русова, її 
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заступницями стали Константина Малицька, Марія Грушевська, Зінаїда Мірна, 

Людмила Черняхівська-Старицька, скарбником – Мілена Рудницька, а 

секретарями – Олена Залізняк і Надія Суровцева [157, арк. 43]. Ця Рада була 

покликана стати виразником поглядів українок на еміграцію, проте вона 

виявилася організаційно слабкою і не мала реального впливу на суспільні 

процеси, оскільки була невідомою в широких колах української інтелігенції. 

Усвідомивши реальний стан справ в Українській національній жіночій раді, 

Мілена Рудницька ініціювала створення Всесвітнього союзу українок. У листі 

до Софії Русової вона писала: «У нас з початком осені має бути загальний з’їзд 

Союзу Українок, і ось я страшенно хотіла би сполучити його з засіданням Ради 

Всесвітнього Союзу Українок. У Галичині перебуває тепер перша заступниця 

голови Союзу Українок Америки пані (Олена) Шторгин. З Волині приїхала би 

(Параскевія) Багринівська, може Буковина і Підкарпаття теж прислали би 

делегаток. З еміграції потрібні Ви і п. Зінаїда Мірна» [516, с. 126]. 

Паралельно у Відні українки-емігрантки заснували Український жіночий 

комітет, який був складовою Української національної жіночої ради і 

представляв українок на міжнародному рівні до 1937 р. Філії Української 

національної жіночої ради діяли в Лондоні, Парижі, Берліні, Римі, Берні, а їх 

учасниці всіляко допомагали рідному краю. 

1920 р. на конгресі в Осло Українська національна жіноча рада 

(представляла її там М. Чикаленко-Келлер) була прийнята до складу 

Міжнародної жіночої ради – організації, яка прагнула стати міжнаціональною 

жіночою організацією універсального типу й репрезентувати та задовольняти 

інтереси жінок різного віку і соціального статусу: залучати їх до нових форм 

соціальної виробничої діяльності, сприяти охороні здоров’я жінок, материнства 

та дитинства, відстоювати права працюючих жінок [416, с. 434]. Що ж до 

Української національної жіночої ради, то її завдання полягали: по-перше, в 

об’єднанні в одну широку організацію всіх товариств, які опікувалися долею 

української жінки й дитини та допомагали їх праці, незважаючи на конфесійні 

та політичні відмінності; по-друге, у долученні до міжнародного жіночого 
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життя, вивченні європейського досвіду жіночого руху, налагодженні відносин з 

Міжнародною жіночою радою та Червоним Хрестом; по-третє, у провадженні 

діяльності, що сприятиме поліпшенню долі України та забезпеченню її 

незалежності. В статуті йшлося: «Бажаючи вести патріотичну роботу, українки 

хочуть принести на службу Батьківщини все, що в їх силах, і співпрацювати з 

усім, що може облегшити чи під поглядом соціальним, політичним, 

економічнім чи моральним долю їх країни. Спільно, поминаючи конфесійні чи 

політичні різниці, вони працюватимуть, щоб здобути Україні підтримання, 

якого вона потребує в своїй боротьбі за незалежність» [157, арк. 1]. На жаль, 

1924 р. Українська національна жіноча рада була виключена зі складу 

Міжнародної жіночої ради як така, що не перебуває на території України [523, 

с. 35]. 

Отже, як бачимо, українки завжди намагалися долучитися до 

міжнародного жіноцтва через участь у жіночих організаціях і водночас через ці 

міжнародні структури прагнули виконати патріотичну місію боротьби за 

незалежність своєї Батьківщини та поліпшення долі свого народу. [489, с. 18]. 

Проте Марія Грушевська слушно зазначала: «Потрібно чітко відмежувати 

жіночі організації, мета і програма яких підпорядковані вирішенню жіночого 

питання, від усіх інших жіночих організацій, що займалися доброчинністю, 

просвітою, економічними проблемами» [24, арк. 21]. Вона закликала вступати 

до тогочасних політичних організацій, де жінки на рівні з чоловіками були б 

активним чинником громадського життя. Після повернення 18 грудня 1924 р. 

до Києва Марія Грушевська цілком присвятила себе родині, допомагаючи 

чоловікові й доньці в науковій роботі [24, арк. 74].  

На період відновлення української державності (1917–1921 рр.) припадає 

початок культурно-громадської діяльності Катерини Грушевської – доньки 

Марії Сильвестрівни та Михайла Сергійовича. Катерина Грушевська 

народилася 21 червня 1900 р. у Львові, а у березні 1917 р. разом із батьками 

вона переїхала до Києва. Через слабке здоров’я початкову освіту Катерина 

отримала вдома. А отже, саме батьки й родинне оточення мали найбільший 
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вплив на формування її світогляду. Про життєві орієнтири та громадянську 

позицію дівчини свідчить, наприклад, її участь у маніфестації, присвяченій 

роковинам Тараса Шевченка чи у святі з нагоди відкриття першої української 

гімназії в Києві, на якому вона тримала жовто-блакитну корогву. 

Взагалі, Центральна Рада та її місцеві структури з перших кроків своєї 

діяльності активно взялися за відродження національної духовної культури 

[452, с. 444]. В Україні почали виходити україномовні видання, редакції яких 

очолили колишні «просвітяни»: щоденна газета «Нова Рада» та «Робітнича 

газета»; під редагуванням М. С. Грушевського відновився «Літературно-

науковий вістник», виходила й місцева преса. Ці видання транслювали різним 

верствам українського населення ідеї національної єдності в боротьбі за 

незалежну демократичну Україну [208, с. 10].  

Прагнення української інтелігенції відродити національну культуру 

висунуло потребу гуртуватися в товариства, а основною організаційною 

формою вселюдного руху за національну розбудову навесні 1917 р., як свідчать 

факти, стали вже перевірені часом товариства «Просвіта». «У «Просвіти» 

записувались і чоловіки і жінки, багаті і бідні, освічені і зовсім не письменні – 

усі ті, у кого була охота до знання й до науки», – згадувала учасниця тих подій 

В. Чередниченко. Вони виникали як у губернських містах, так і в глухих 

українських селах. Проте серйозною перешкодою у культуротворчій роботі 

«просвітян» був брак кадрів і їх плинність. До того ж освічені верстви 

українства, особливо молодь, більше приваблювала романтика революційної, 

визвольної боротьби, політична діяльність та праця в українських урядових 

інституціях, що здавалися їм більш корисною й ефективною для національного 

державотворення. Отож, як це не парадоксально, приміром, відроджене після 

перемоги Лютневої революції 1917 р. київське товариство «Просвіта» з 

об’єктивних причин так і не змогло розгорнути свою діяльність на 

дореволюційному рівні: за три роки воно видало дев’ять книжок і один номер 

культурологічного часопису «Просвітянин». І це при тому, що, як і до 

революції, пріоритетним напрямом у роботі «Просвіти» залишалось 
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задоволення дедалі зростаючого попиту на друковане слово рідною мовою, а 

також піднесення національної свідомості українського громадянства з 

допомогою популярних видань.  

До діяльності «Просвіт» долучилися і представники роду Грушевських. 

Так, у жовтні 1918 р. Катерина Грушевська подала заяву до Київського 

товариства «Просвіта» [160, арк. 33], у видавничій комісії якого активно 

працювала її тітка Ольга Грушевська (Парфененко) [161, арк. 7]. Вона брала 

активну участь у всіх заходах, які проводили «просвітяни», а саме: 

організовували лекції, тематичні вечори, «круглі столи», диспути, виставки та 

екскурсії, видавали й розповсюджували через свої організації науково-

популярну,
 

науково-методичну, художню літературу, журнали, газети, 

дидактичні видання [434, с. 56]. Отже, попри скромні результати, на думку 

С. Л. Зворського, здобутки «Просвіти» у сфері культуротворчої праці, 

освідомлюванні широких народних мас слід визнати як одну з найбільш 

яскравих сторінок в історії національної культури [336, с.7 ]. 

У вересні 1917 р. Катерина Грушевська стала студенткою першого 

українського університету як вільний слухач на правничому факультеті. А 

через рік (10 жовтня 1918 р.) вона була зарахована на природничий факультет 

Київського університету [110, арк. 62]. На підставі вивчення змісту перших 

друкованих праць К. М. Грушевської, що побачили світ протягом 1917 –

1918 рр., ми дійшли висновку про доцільність їх класифікації на дві тематичні 

групи: суспільно-політичні та історично-літературні. До першої групи 

відносяться огляди та нариси на різні теми, пов’язані з громадським і 

культурно-освітнім життям України: «Нова Україна і старі демократії», 

«Втішне з’явище», «Перестройка партійного фронту» та ін. Вони були 

надруковані в газеті «Народна воля». У цих публікаціях К. Грушевська 

торкалася найбільш злободенних проблем функціонування молодої держави 

[434, с. 60].  

До другої тематичної групи включено літературознавчі статті, присвячені 

аналізу праць О. Шульгіна (статті «Третій Рим», «Союзники Росії», «Союзники 
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Росії та Україна», «Фатум історії», «Політика»), Д. Донцова («Міжнародне 

положення України і Росія»), книги К. Поліщука «Серед могил і руїн (Нариси і 

оповідання)», збірки поезій О. Кобеця «Під небом чужим. Із щоденника 

полоненого 1916–1917 рр.». Більшість цих публікацій вміщено в рубриці 

«Література, наука, суспільне життє» редагованого батьком «Літературно-

наукового вістника». Свої статті Катерина Михайлівна підписувала 

характерним псевдонімом «Професорівна». Зі змісту праць К. Грушевської 

бачимо, що рецензовані твори вона розглядала як важливі історичні свідчення 

тогочасного психологічного стану українського народу. Крім того, вона 

сприймала спадщину видатних істориків і митців як засіб підвищення 

громадської та культурно-освітньої активності українців, особливо селянства, 

що було рушійною силою становлення нового українського суспільства [434, с. 

61].  

За межами Батьківщини в 1919–1923 рр. Катерина Михайлівна не 

полишає громадської, культурно-освітньої та наукової праці задля розбудови 

рідної культури. Так, проживаючи у Празі, вона бере участь у роботі 

українського емігрантського клубу (1920 р.), на засіданнях якого зачитували й 

обговорювали реферати, присвячені питанням історії, економіки, культури 

України; влаштовували святкові вечори та інші подібні заходи, присвячені 

пам’ятним датам нашої історії. Досить часто на такі заходи запрошували 

представників іноземних країн, оскільки важливе значення мало інформування 

чеської громади про українські справи та налагодження зв’язків із 

європейцями. Крім того, було організовано видання різноманітної періодики 

української студентської молоді, в якій особлива увага приділялась культурно-

освітнім проблемам [30, арк. 2]. 

У листопаді 1921 р. було утворено Чесько-український комітет допомоги 

українській молоді (ЧУК), а вже від початку 1922 р. комітет одержував із 

державного фонду Чехословацької республіки щомісячні субвенції для виплати 

стипендій українським студентам. Умовою одержання стипендій було сумлінне 

навчання. Причому, спочатку допомога студентам надавалась у вигляді 
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забезпечення житлом, одягом, підручниками, їжею тощо, і тільки з 1922 р. 

комітет почав щомісячно видавати стипендії в розмірі близько 500 крон [52, 

арк. 5].  

Того ж 1922 р. у Празі була заснована «Громада студенток-українок», яка 

об’єднувала 70 дівчат. Завданням цієї організації було вивчення та пропаганда 

української культури, задля чого студентки влаштовували читання рефератів, 

академії, літературні суди, вечірки тощо [158,  арк. 67]. Відомо, що в діяльності 

«Громади» активну участь брала Катерина Грушевська. 

Коли родина Грушевських на деякий час оселилася у Женеві, Катерина 

Михайлівна, яка добре володіла європейськими мовами, змогла продовжити 

свою освіту в Женевському університеті. Одночасно свої наукові інтереси 

Катерина Грушевська, за порадою батька, пов’язала з дослідженням первісної 

культури у секції примітивної культури Українського соціологічного інституту 

(УСІ), створеного й очолюваного М. С. Грушевським. Михайло Сергійович 

планував спочатку організувати цей заклад у Женеві, але не знайшовши там 

відповідної фінансової та організаційної підтримки, переніс його осередок до 

Праги [551, с. 88]. Через деякий час Український соціологічний інститут знову 

змінив місце розташування – його перевели до Відня, що було пов’язано з 

переїздами самих Грушевських [497, с. 214]. 

В умовах тогочасних реалій (1921–1922 рр.) соціологічний інститут 

виконував у першу чергу не наукові, а культурно-просвітницькі завдання 

(ознайомлення зарубіжного читача з культурними здобутками українського 

народу) та соціальні функції (створення наприкінці 1921 р. віденського 

«Комітету помочі голодним України» з метою матеріальної підтримки 

працівників науки, літератури, мистецтва та культури, широких кіл інтелігенції, 

робітників, селян). У роботі згаданого комітету брала участь і Катерина 

Грушевська, допомагаючи батькові, який очолив комітет. Насамперед, вона 

надрукувала й розповсюдила звернення комітету «До земляків», тобто до 

українців, котрі проживають у Європі та Америці, з проханням про матеріальну 

підтримку голодним. Надалі Катерина вела листування з представниками філій 
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(київської та львівської) віденського комітету й відповідала за відправлення 

посилок. Українські емігранти душею вболівали за своїх співвітчизників, 

піклуючись про справедливий розподіл відісланого: в Україну йшли посилки з 

одягом, взуттям, харчами. Особливо переживали за родичів-українців. Так, 

Марія Сильвестрівна неодноразово пропонувала племіннику Сергію Шамраєві, 

однолітку Катерини, приїхати до них у Відень, хоча самі вони жили в еміграції 

досить скрутно: «Може йому одному найшли б десь як не кімнату, то «угол», а 

день би проводив у нас, і прогодували б ми його якось» [72, арк. 67]. 

Український соціологічний інститут у Відні існував до часу повернення 

Грушевських до України в 1924 р. За цей період (від 1921 до 1924 р.) видано 13 

книг, присвячених різним аспектам минулого й сучасного життя України. Крім 

того, для українських емігрантів були організовані безкоштовні курси із 

суспільних наук, головним чином, із питань соціології, політології, історії тощо 

[556, с. 22].  

Основними напрямами діяльності УСІ [550; 572] були лекційний та 

видавничий [328, с. 71]. М. С. Грушевський твердив, що у першу чергу слід 

спростовувати «фальшиву репутацію некультурності українства» [527, с. 167]. 

За умов, коли розвиток суспільних і гуманітарних наук в Україні фактично 

припинився, працівники Інституту намагалися не втрачати міжнародних 

наукових контактів і працювати на рівні світових стандартів [536, с. 206]. 

Звичайно, умови еміграції, конфлікти й непорозуміння між представниками 

різних політичних орієнтацій, брак коштів не можна вважати сприятливими 

умовами для повноцінної наукової праці [539, с. 291]. 

Власне у царині соціології й проявила себе Катерина Грушевська [429, 

с. 45]. Працюючи в УСІ, вона виконувала обов’язки секретаря і проходила 

аспірантський стаж [80, арк. 12]. Неабияким науковим здобутком молодої 

дослідниці стала її перша серйозна самостійна етнографічна праця «Примітивні 

оповідання, казки і байки Африки та Америки» – «вибірка характеристичних 

текстів різних родів і різних стадій словесної творчості обох континентів», що 

вийшла у світ під грифом УСІ в українській серії 1923 р. Книга складалася з 
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теоретичної передмови «Розвій словесної творчості і примітивна проза» (10 

розділів) і двох частин, що репрезентували зразки колективної творчості 

первісних народів Африки та Америки, від яких читач міг отримати, як 

зазначала авторка, «справжню естетичну насолоду». Під «примітивною 

стадією» К. М. Грушевська розуміла такий період, коли «у сфері продукції 

життя ще не дійшло до поділу праці, у сфері соціальній не допустило до 

класової диференціації суспільності, у сфері інтелектуальній не переступило 

зони, що відділяє мислення прелогічне, з його містичною синтетичністю, від 

новішої аналітичної раціоналістичної думки». Важливим висновком дослідниці 

стало визначення особливостей первісного мислення. 

К. М. Грушевська однією з перших в українській науці звернулася до 

вивчення міфологічних основ фольклору, простежуючи діалектику переходу 

від міфу до фольклору на прикладі зразків творчості народів Африки й 

Америки. Ілюструючи розвиток форми й змісту прозової творчості у 

первісному суспільстві, упорядниця простежила еволюцію міфологічного 

світосприйняття, розмістивши матеріал від найпримітивніших зразків до 

вищих, пізніших форм [131, 100 арк.]. Джерельна база наукової роботи була 

доволі солідною як для молодої дослідниці – це матеріали бібліотек Відня, 

Женеви, Праги, а також цілої низки архівних установ [127, 20 арк.]. Високу 

якість праці забезпечило також постійне наукове керівництво з боку батька. 

Проте відзначимо, що довголітніми порадниками Катерини Михайлівни, крім 

Михайла Сергійовича, були й інші видатні представники родини Грушевських: 

О. С. Грушевський (рідний дядько) [52, арк. 8], О. О. Грушевська (Парфененко) 

(дружина О. С. Грушевського) [61, арк. 31], Г. С. Шамрай (Грушевська) (рідна 

тітка) [72, арк. 122], С. Шамрай (двоюрідний брат) [79, арк. 17], з якими 

Катерина підтримувала постійний епістолярний зв’язок, перебуваючи в 

еміграції. 

В подіях Визвольних змагань помітне місце належить чотириюрідному 

братові М. С. Грушевського – Маркові Федоровичу Грушевському. Як уже 

згадувалося, Марко Федорович був священиком на Чигиринщині. Події 1917 р. 
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різко змінили його життя: після Лютневої революції він переїхав із родиною до 

Києва, став членом Всеукраїнської Православної Церковної Ради, активним 

учасником руху за автокефалію православної церкви в Україні. Перші засідання 

Всеукраїнської Православної Церковної Ради (ВПЦР), яка утворилася в 

листопаді 1917 р., відбувалися під гаслом визволення та оновлення Церкви. 

Ідеологи й провідники українського автокефального руху дивилися на церкву 

як на інституцію, що має бути цілком незалежною від держави, аполітичною, 

вільною від усіляких закордонних релігійних центрів, соборноправною у 

вирішенні церковних проблем. Саме цю лінію побудови автокефальної Церкви 

в Україні сформулювали і відстоювали протоієрей Василь Липківський, 

Володимир Чехівський, голова ВПЦР Михайло Мороз та єпископ Марко 

Грушевський. Відзначимо, що хоча до 1917 р. о. Марко був священиком 

російської православної церкви, на яку покладалися функції провідника та 

знаряддя здійснення внутрішньої політики самодержавства, він не був слугою 

царського режиму. М. Ф. Грушевський шукав таких форм духовного життя, які 

б відповідали його поглядам та ідеалам, об’єднували народ, формували 

громадянську свідомість пересічних українців. 

У період національно-визвольних змагань саме Українська Автокефальна 

Православна Церква (УАПЦ) виявила себе як невід’ємна складова українського 

національно-державного руху, української революції (1917–1921 рр.), тож, 

природно, Марко Федорович повернувся в бік саме цієї церкви і зробив 

чималий особистий внесок у її розвій. Взагалі, новостворена УАПЦ притягнула 

до себе дуже багато духовних осіб, серед яких особливо значною була кількість 

військових капеланів, які щойно пережили Першу світову війну, а також та 

частина білого духовенства, яка була цілком національно свідомою і 

підтримувала ідею створення Української національної церкви. З 

проголошенням її автокефалії, якраз вони почали згуртовуватися навколо тих 

діячів, які проголошували згадані ідеї. Проте, за словами митрополита Василя 

Липківського, процес становлення самої УАПЦ не був легким, бо вона 

«…побачила світ за надзвичайно тяжких зовнішніх умов, і це тяжко відбилося 
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на перших кроках відродження Української Церкви» [404, с. 14]. Період 1917–

1921 рр. дійсно був чи не найскладнішим в історії України, у тому числі з 

погляду церковно-державних відносин: влада в країні змінювалася 

блискавично, і кожен з урядів підходив до справи відродження Української 

Церкви по-своєму і неоднозначно. У самому тільки Києві одинадцять разів 

мінялась влада, і в цьому політичному вирі української революції шукав своє 

місце церковно-визвольний рух. 

Відродження Української Автокефальної Православної Церкви 

розпочалося в добу Центральної Ради (1917–1918 рр.). Створення українського 

уряду, проголошення автономії України, а згодом – і незалежності, мали свій 

вплив і на церковне життя. У своїх спогадах В. Липківський, який пізніше став 

митрополитом УАПЦ, повалення царського режиму називає початком нової 

доби в історії українського народу і Української церкви [405, c. 3]. Перш за все, 

революційні події 1917 р. зруйнували стару державну імперську машину, яка 

тримала православ’я під важким пресом. Для поки що залежної від російського 

синоду Української церкви відкрилися нові можливості. Формування 

національної держави відразу порушило і старий, закостенілий устрій Церкви, 

який полягав у повному підпорядкуванні її самодержавній російській владі. 

Проте навіть у порівняно сприятливих для відродження УАПЦ умовах періоду 

Центральної Ради церковно-державні відносини не були «безхмарними», а 

відомий вислів керівника держави М.С. Грушевського («обійдемося без попів») 

розійшовся по всьому Києву і мав негативний вплив на ставлення церковників 

до Центральної Ради [278, с. 347].  

Фактичне ігнорування урядом церковного питання було 

продемонстроване створенням Департаменту віросповідань, на чолі якого 

поставили колишнього (розстриженого 11–12 серпня 1917 р.) красноярського 

єпископа Никона, в миру Миколу Безсонова, який сам зрікся єпископства, а 

тепер він повинен був регулювати стосунки держави з церквою. Звичайно, це 

призначення не могло не викликати обурення, про що читаємо у спогадах 

колишнього волинського архієпископа Євлогія (Георгієвського) [217, с. 26;  
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312, с. 159]. Таке ставлення уряду Центральної Ради до церкви наклало 

відбиток на церковне питання доби української революції. Незважаючи на ці 

прорахунки в церковно-державних відносинах, більшість інтелігенції і 

політичних діячів підтримували боротьбу за автокефалію УПЦ. Поряд із цим, 

розпочався процес українізації церковного життя, відкривалися перші 

українські парафії, з’явилися видання богослужбових книг у перекладі 

українською мовою.  

Упродовж 1917–1918 рр. в Україні відбувалися церковні з’їзди і 

єпархіальні собори. Певні зміни в церковно-юрисдикційному житті накреслив 

Всеукраїнський Православний Церковний Собор 1918 р., але його діяльність 

перервалася з приходом більшовиків (січень-лютий 1918 р.), після чого в 

Україні сталася державно-політична зміна, і Центральна Рада перестала 

існувати. Власне, найважливіше історичне значення згаданого Всеукраїнського 

Православного Церковного Собору 1918 р. полягало передусім у постановці 

питання про автокефалію, що відразу викликало протест з боку так званої 

«тихонівської ієрархїї», яка, будучи консервативною, не одразу відчула 

знамення часу і не піддавалася новим суспільно-політичним віянням. Подальше 

змагання за автокефалію УПЦ проходило в постійному намаганні здобути 

єпископат, тобто найвищу церковну владу. Російська ієрархія в Україні неохоче 

йшла назустріч численним домаганням членів ВПЦР мати єпископат для 

УАПЦ. 

Часи правління гетьманського уряду Павла Скоропадського (квітень-

листопад 1918 р.) стали періодом реакції в українському автокефальному русі. 

Показовими з цього погляду були друга й подальші сесії Всеукраїнського 

Православного Собору, що відновив свою роботу в червні 1918 р., на яких 

практично було перекреслено всі дотеперешні змагання за автокефалію 

православної Церкви в Україні. Одне із рішень Собору проголошувало, що 

«Українська Церква і надалі мусить лишитися під зверхністю Московського 

патріарха Тихона і мусить задовольнитися лише автономією». Саме така 

ситуація у внутрішньому церковному житті прямо відповідала і церковній 
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політиці Гетьманату, який у церковному питанні, як і в інших, дотримувався 

ідей федералізму й негативно ставився до автокефалії Української Церкви. Сам 

Павло Скоропадський, на відміну від своїх попередників-соціалістів, був 

глибоко віруючого людиною, православним християнином, про що він прямо 

заявляє у своїх спогадах [532, с. 198]. Але не треба думати, що Павло 

Скоропадський був до кінця переконаним федералістом у церковному питанні. 

Саме антиукраїнська позиція вищої церковної влади на чолі з митрополитом 

Антонієм змусила Гетьмана від політики невтручання у внутріцерковні справи 

поступово перейти до твердих вимог щодо проголошення автокефалії та 

підтримки національно-самостійницьких рухів у середовищі дуxовенства [549, 

с. 11].  

Ця зміна поглядів у гетьманському уряді щодо церковного питання 

відобразилась на практичних кроках новопризначеного міністра віросповідань 

Олександра Лотоцького. Будучи досить освіченим церковним політиком, він 

виступив рішуче за втілення ідеї автокефалії Церкви. О. Лотоцький переконав 

кабінет міністрів (прем’єр-міністр – Ф. Лизогуб) у хибності його церковної 

політики, а у своєму виступі на Соборі від імені уряду О. Лотоцький 

проголосив необхідність автокефалії Української Церкви. Наступне 

керівництво України, тобто Директорія УНР, що прийшло на зміну Гетьманату, 

поставилося більш прихильно до відродження Української Церкви. Закон від 1 

січня 1919 р. проголошував автокефалію УПЦ. Швидка зміна влади в Києві не 

дала можливості організаційно оформити автокефалію Української Церкви. Цю 

справу проводив новий міністр Іван Огієнко.  

Від 1919 р. Марко Грушевський повністю поринає в процес українізації 

православних парафій, переконує селян і служить службу Божу українською 

мовою. Тоді це ще була велика новина, а перехід на іншу мову завжди 

супроводжується упередженнями. Того ж 1919 р. Марко Грушевський входить 

до складу Першого Українського кліру Великого кафедрального Софійського 

Собору, який було передано українцям. Він також був у комісії, яка приймала 

Софійський Собор від попереднього кліру. У протоколах Старокиївської 
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української парафіяльної ради, складених улітку 1919 р., постійно фігурує ім’я 

М. Грушевського як активного учасника. Показово, що його ім´я бачимо і в 

перших українських службах Божих, які почали служити в малій і Великій 

Софії.  

Діяльність Всеукраїнської Православної Церковної Ради була 

призупинена у зв’язку з окупацією Києва денікінськими військами восени 1919 

р. До Києва на короткий термін повернувся Антоній (Храповницький). З подачі 

керівництва Російської церкви в Україні почались репресії проти священиків-

автокефалістів, які брали активну участь у створенні українських парафій і 

відправляли богослужіння українською мовою. Усім особам, причетним до 

діяльності УАПЦ, було заборонено вести священнослужіння і їх було 

позбавлено сану [337, c. 57; 338, с. 10]. 

У грудні 1919 р. Київ знову захопили загони російської Червоної армії, і 

Всеукраїнська Православна Церковна Рада відновила роботу, оскільки мала 

юридичний статус, наданий радянською владою [99, арк. 5]. Марко 

Грушевський у 1920 р., будучи інструктором-організатором ВПЦР, 

наголошував: «Більшовики наробили надзвичайний бешкет, задурманення 

глибоке, як поміж українським духовенством, так і українськими мирянами, то 

бажано, щоб по всіх українських парафіях, як оновлених уже, так і 

російствующих, ще пройшов наказ» [99, арк. 7]. Імовірно, йдеться про офіційне 

визнання УАПЦ. 

Що ж до слів М. Ф. Грушевського про «надзвичайний бешкет» 

більшовиків, то священик мав на увазі провадження ними політики, внаслідок 

якої послаблювалися позиції церков і поглиблювався розкол між вірними. 

Наприклад, влада ніби з метою підтримки діяльності ВПЦР передавала їй 

найкращі церковні споруди, що до того належали російській церкві. Особливо 

гострою була суперечка за кафедральний собор Святої Софії, який проти волі 

єпископів Російської церкви в Україні отримала українська парафія. На думку 

керівників Московського патріархату, неприйнятними були також методи 

роботи самої ВПЦР, яка в організації церковного життя користувалась 
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«революційними зразками»: засідання з веденням стандартних протоколів, 

розповсюдження листівок із закликами боротись проти «чорносотенної», 

«старорежимної» Російської церкви, громадянський устрій керівних органів 

Всеукраїнської спілки православних парафій, на відміну від єпископського 

управління Російської православної церкви.  

Крім того, природнє обурення «ортодоксальних» православних 

служителів церкви та мирян викликав «моральний стан» деяких автокефалістів 

– порушників церковних канонів, обов’язкових у Російській церкві, а саме: 

другий шлюб деяких священиків, цивільний вигляд служителів культу (гоління 

бороди, коротке волосся, цивільний одяг у позаслужбовий час), вживання 

національної мови і творів сучасних світських українських композиторів у 

богослужінні, переклади українською мовою богослужбових книжок, які не 

були затверджені Св. Синодом єпископів Російської церкви в Україні. Отже, усі 

наведені чинники, звичайно, лише поглиблювали конфлікт між єпископами і 

парафіянами Російської православної церкви в Україні, з одного боку, та 

прихильниками автокефалії, – з другого.  

Підкреслимо, що взагалі церковні відносини того періоду були 

надзвичайно заплутаними й ускладненими. Так, керівництво Російської 

православної церкви декларувало своє прагнення встановити рівноправні 

відносини з тимчасовим органом по утворенню української церкви, тобто – 

ВПЦР, ніби не помічаючи того факту, що формально ці дві спільноти не могли 

вважатися рівноправними: ВПЦР була не церквою, а організацією мирян і 

священиків (ієрархічно нижчих духовних осіб), яка мала на меті утворення 

УАПЦ, що, у свою чергу, теж формально ще не була церквою – аж до І 

Всеукраїнського собору 1921 р. [100, арк. 22]. Більше того, ВПЦР не мала 

власного єпископату для створення церкви, і тому об’єктивно перебувала в 

залежності від Російської церкви, єпископи якої виробили своє ставлення до 

ВПЦР як до «церковних сепаратистів», «націоналістів» та «петлюрівців». Така 

позиція православного духовенства зумовлювалася, зокрема, подіями 

Визвольних змагань в Україні та русифікаторськими традиціями, 
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притаманними російському православію на національних окраїнах колишньої 

імперії. Наприклад, в «Архіпастирському зверненні» митрополита Володимира 

Богоялвенського читаємо: «Нам страшно чути, коли говорять про 

відокремлення південно-російської церкви від єдиної православної російської 

церкви. Після довготривалого сумісного життя чи будуть ці наміри 

розумними?» [356, c. 261].  

З іншого боку, ВПЦР (через відсутність єпископату і, таким чином, 

залежність від московського патріархату) була змушена шукати і 

налагоджувати певні зв’язки з керівництвом Російської Православної Церкви. 

Проте відверта підтримка радянською владою Всеукраїнської спілки 

православних парафій і передача на її користь центральних київських міських 

храмів, унеможливили порозуміння між церквами і призвели до остаточного 

розриву відносин між ВПРЦ та московським патріархом і, відповідно, 

єпископатом Російської православної церкви в Україні. 

Згодом, на Соборі Київщини 22–26 травня 1921 р. було юридично 

оформлено автокефалію Української православної церкви і прийнято декілька 

важливих ухвал усупереч постановам московського патріархату, зокрема: 

спеціальну ухвалу щодо вирішення проблеми передачі Софійського собору та 

інших храмів українським парафіям; скасування заборони в священнослужінні 

тих священиків, які підтримували автокефальний рух; ухвалу з приводу 

ставлення до Всеукраїнського собору 1918 р. (нагадаємо, тоді вперше було 

офіційно поставлено питання про автокефалію, яке підтримане не було) як до 

зборів «ворогів українського церковно-визвольного руху», і тому ні постанов 

його, ні вищого керівного органу, тобто Священного Собору Єпископів 

України, не визнавати. Проте головної своєї мети зазначений Собор Київщини 

не досяг: прихильникам автокефалії Української православної церкви не 

вдалося домогтися того, щоб цю церкву очолили канонічно висвячені єпископи 

Російської православної церкви, які б здійснили подальшу висвяту єпископів та 

священиків для УАПЦ [513, c. 55].  
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Отже, у роки становлення, Українській автокефальній православній церкві 

довелося долати численні, здавалось би, нездоланні перешкоди. У справах 

розбудови УАПЦ продовжував свою діяльність і М. Ф. Грушевський. Так, у 

доповіді від 8–21 жовтня 1921 р., звертаючись до Всеукраїнської Православної 

Церковної Ради, він акцентував увагу на тому, як повинна проводитися робота 

в УАПЦ на українських теренах: «Зважаючи на те, що зараз провадиться 

цивільним урядом перереєстрація парафій, я послав пояснення парафії: не 

спішить регіструватись з огляду на чималі податки при реєстрації. А то через 

несвідомість свою, треба зазначити, що прийшов сам собою час українським 

автокефальним групам зареєструвати за собою любий храм у кожному селі, де 

таких храмів два, три чи й більш. Були випадки, що село й з одним храмом, 

(таких тут дуже багато) було зареєстровано за автокефалістами, хоча їх на три 

частини було менше, ніж ослов´янених парафіян, і це через те, що ті вперед 

звернулись до уряду з реєстрацією. Протесту з боку останніх нема... І отже, 

хоча б маленька жвавість, або хоч зацікавленість формальним станом справи 

була проявлена, серед діячів різної маси благовісників, і інструкторів 

організаторів і т. ін., а то не млявість помічалась, а навіть упертість у небажанні 

оформлювати справу!» [101, арк. 3]. З цього можна зробити висновок, що сама 

реорганізація, управління парафіями, які були під керівництвом УАПЦ, були 

досить важкими. Отже, М.Ф.Грушевський продовжував свою діяльність, щоб 

змінити становище УАПЦ і хотів реорганізувати всі парафії Церкви. 

З метою підготовки власних кадрів священнослужителів, у вересні 1921 р. 

ВПЦР відкриває Пастирські курси. Проте, головним невирішеним питанням 

залишалось набуття власної єпархії, що дало б можливість говорити про УАПЦ 

в повному розумінні. Богдан Боцюрків пише про те, що майбутнє УАПЦ 

залежало від успішного вирішення проблеми українського єпископату [576, 

с. 231; 578]. Керівництво Російської церкви в Україні не могло погодитись із 

виникненням окремої православної Української церкви з власним 

архієпископом на чолі, навіть якщо б один з кандидатів – канонічно висвячений 

Полтавський архієпископ Парфеній (Левицький), дійсно посів цю посаду. Щоб 
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не допустити переходу Парфенія (Левицького) на бік ВПЦР, на нього 

посилюється адміністративний тиск [404, c. 29]. 

Ігумен Димитрій (Рудюк), викладач історії Української Церкви Київської 

Духовної Академії і Семінарії писав: «Дещо проблемними були відносини (з 

приводу діяльності УАПЦ) державного міністерства ісповідань УНР (у період 

1917 – 1921 рр.) із натхненниками автокефалії - членами ВПЦР і, зокрема, з 

Василем Липківським, який не визнавав над Церквою державної опіки. 

Прикладом цього було ще одне проголошення автокефалії на травневих 

Микільських зборах 1920 р., всупереч Закону про автокефалію 1919 р.» [410, c. 

35]. Певні розходження між Огієнком і Липківським існували і в поглядах на 

здобуття так званого канонічного єпископату для УАПЦ. Однак в Україні серед 

тихонівського єпископату не знайшлося таких, які підтримували б ідею 

автокефалії, за винятком вищезгаданого Полтавського архиєпископа Парфенія, 

який згодом під тиском ворожих сил зрікся цього співчутгя». Тож у травні 

1921 р. відбувся Київський Губерніальний церковний Собор (Собор Київщини 

22–26 травня 1921 р.). Через хворобу, протоієрей Марко Грушевський не зміг 

взяти в ньому участь. З архівних документів відомо, що він надіслав соборянам 

привітання з проголошенням автокефалії УАПЦ і пошкодував, що не зміг 

приєднатися до них у цій знаменній події.  

Митрополита УАПЦ Василя Липківського було висвячено шляхом 

«пресвітерської хіротонії», тобто за відсутності єпископів. За спогадами 

учасника тих подій Василя Потаєнка, все Софійське подвір’я було заповнене 

людьми, які поклали руки один одному на плечі під час цієї хіротонії. Це була 

не просто Всесоборна, це була всенародна, всеукраїнська висвята. Саме цей 

Собор згуртував тих активних священників, які брали участь в українізації 

церковного життя. Вони вважали, що повинні утворити новий український 

єпископат, коли єпископ стане рідним батьком для селян-парафіян: не буде 

ними правити, а буде ходити по хатах, служити в селянській церкві, освячувати 

криниці, говорити з ними української мовою, служитиме їм. Власне духовний 

батько – це ключове слово для автокефальних українських парафій.  
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Остаточне організаційне оформлення УАПЦ відбулося на Першому 

всеукраїнському церковному Соборі, що проходив протягом двох тижнів: 14–

30 жовтня 1921 р. Тоді в Києві вже впевнено почувалася радянська 

більшовицька влада, яка із «співчутливого друга» згодом перетвориться на 

ворога українського церковно-визвольного руху 1920-х рр. ХХ ст. Уже на 

першому засіданні від 14 жовтня 1921 р. було проголошено утворення 

Української Автокефальної православної церкви. На засіданнях Собору також 

досить широко обговорювалася проблема ставлення до попередньої 

національної і церковної політики самодержавства. Так, 16 жовтня 1921 р. 

спеціальну промову з цього питання виголосив керівник церкви Василь 

Липківський («Революція церковна і світська після падіння царського трону») 

[513, c. 62]. Проте значно більше історичне значення мають резолюції цього 

Собору щодо організаційних та ідейно-теологічних засад діяльності УАПЦ.  

Зокрема, Собор заявив про те, що він узяв на себе всю повноту влади в 

Українській церкві; припинив усі зв’язки з керівництвом Російської церкви в 

Україні; підтвердив автокефалію Української церкви, проголошену законом 

Директорії УНР у 1919 р. та постановою ВПЦР від 5 травня 1920 р.; обрав 

митрополита всієї України та єпископат УАПЦ; затвердив виборність кліру та 

духовенства; замінив єпископський синодальний церковний устрій 

всенароднособорно правним; постановив, що собор буде вищим керівним 

органом УАПЦ, а в перервах між соборами – ВПЦР; зрівняв у правах 

одружених і неодружених священиків у справі набуття єпископського сану, 

дозволив носити цивільний одяг у позаслужбовий час і т. ін.; відкинув як 

неканонічну анексію Київської митрополії у ХVII ст.; проголосив 

Всеукраїнський собор 1918 р. зборами ворогів українського народу; відновив 

широку участь мирян у справах керівництва церквою; постановив відродити 

народні релігійні звичаї в житті УАПЦ; наголосив на розвитку церковних 

братств та поширенню благовісництва.  

Зауважимо, що до складання цих резолюцій долучився і 

М. Ф. Грушевський. Крім того, 24 жовтня 1921 р. Собор обрав протоієрея 
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Марка Грушевського до списку кандидатів на висвячення в єпископи, а в липні 

наступного (1922) р. його було хіротонізовано, тобто висвячено на єпископа, і 

призначено духовним керівником Конотопської округи на Чернігівщині.  

Протягом 1922–1923 рр. сім’я Марка Грушевського дуже бідувала, але не 

тільки від нестатків: 1922 р. його було заарештовано, і три тижні він провів у 

в’язниці. Переслідування поширилось і на його дітей – сина виключили з 

другого курсу медичного інституту, виключили з інституту й доньку [511, 

с. 525]. Почасти шляхи митрополита УАПЦ Василя Липківського і уже 

єпископа Марка Грушевського дещо розійшлися з приводу суспільної, 

громадянської, національної, релігійної позицій.  

Отже, як бачимо, незважаючи на те, що прихильники автокефалії 

підносили свою лояльність радянській системі, після 1921 р. влада почала все 

більше обмежувати діяльність УАПЦ, яку все частіше звинувачували у 

«націоналізмі» та «петлюрівщині». Документи свідчать, що всупереч 

перешкодам, український церковний рух продовжував розвиватись. Далі на 

порядку денному постали питання українізації (перекладу) богослужіння, 

запровадження принципу соборноправності, влаштування церковних хорів, 

гуртків і братств, організації виходу друком часописів УАПЦ. ВПЦР 

неодноразово зверталась до органів влади з проханням дозволити вихід газет та 

часописів УАПЦ, подаючи до затвердження статути, списки редколегій, але вся 

ця діяльність залишалась майже безрезультатною [312, с. 59]. 

Таким чином, повалення царського режиму в Росії та революційні події 

1917 р. спричинили поглиблення загальної кризи Російської церкви, що, у свою 

чергу, покликало до життя церковно-визвольний рух в Україні. Цей рух мав на 

меті відродження Української православної церкви, відновлення її звичаїв, 

загальну українізацію церковного життя, його демократизацію, повернення до 

засад соборноправності та народоправства. Перебіг подій під час боротьби за 

автокефалію української церкви показав, що єпископат Російської церкви в 

Україні не збирався поступатися своїми позиціями і чинив опір рухові за 

автокефалію, використовуючи задля цього всі наявні можливості. Діяльності з 
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організації УАПЦ перешкоджала також і радянська влада, для якої надання 

певних пільг у справі набуття церковного майна, відібраного у Російської 

православної церкви, було тільки тимчасовою політикою перед розгортанням 

атеїстичного наступу, проти якого боровся Марко Грушевський.  

Перспективи становлення УАПЦ та української незалежної держави в 

цілому, крім усього іншого, залежали від вирішення проблеми національної 

самосвідомості українців. Розуміючи це, українська інтелігенція спрямовувала 

свою суспільну працю на формування історичної пам’яті народу. Плеканням 

історичної пам`яті через відтворення багатогранної минувшини українського 

народу стало справою життя Олександра Грушевського.  

Після повернення до Києва, О. С. Грушевський упродовж 1917–1918 рр. 

працював приват-доцентом на історико-філологічному факультеті Київського 

університету Св. Володимира, викладаючи загальний курс російської історії, 

спеціальні курси «Економічне життя України в ХІV–ХVІ cт. і початок народних 

рухів» та «Суспільні рухи початку ХІХ ст. й відображення в українській 

літературі». 

Доба Визвольних змагань стала періодом плідної різнопланової 

змістовної праці О. С. Грушевського, спрямованої на відродження й розбудову 

національної освіти, становлення багаторівневої системи підготовки кадрів, 

дерусифікацію вищої школи, впровадження в навчальний процес широкого 

кола українознавчих дисциплін. Про це свідчить, у тому числі, його діяльність 

зі створення Київського українського народного університету. Відкриттю 

університету передувало проведення низки підготовчо-організаційних заходів. 

Наприклад, як згадував О. С. Грушевський, перше засідання у справі 

Київського українського народного університету відбулося 19 червня 1917 р. 

Тут було обрано членів і керівників факультетських комісій. Олександр 

Сергійович, зокрема, увійшов до складу історико-філологічної комісії. Було 

розроблено проект статуту університету, в якому визначено мету діяльності 

цього навчального закладу: «Народний Університет має на меті широке 
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розповсюдження систематичної народної освіти й прикладного знання»  

[134, арк. 4]. 

Передбачалося відкрити в університеті три відділи: 1) науково-

популярний та підготовчий, 2) академічний, а також ряд окремих спеціальних 

курсів. Потім розпочалася робота із заснування факультетів: історико-

філологічного, фізико-математичного й правничого. Викладацький склад було 

сформовано переважно з членів УНТ. Заняття в університеті планували 

проводити ввечері, а навчання зробити платним. До університету могли 

вступити особи, які закінчили 6 класів гімназії, учительський інститут або 

семінарію. О. С. Грушевський ініціював створення при університеті 

підготовчих курсів за програмою гімназій, які б давали можливість молоді 

одержати необхідні знання для вступу до навчального закладу [360, с. 31]. 

Рішення про заснування Київського українського народного університету було 

прийнято на ІІ Всеукраїнському педагогічному з’їзді в серпні 1917 р. А 5 

жовтня 1917 р. у приміщенні Педагогічного музею відбулося урочисте 

відкриття цього першого українського закладу вищої освіти, який, на думку 

О. С. Грушевського, мав «стати огнищем української науки» [260, с. 56]. 

Уже в перший рік існування університет налічував близько 1500 слухачів 

і став відомим по всій Україні. «Від початку своєї діяльності, Український 

університет став культурним кристалізаційним центром, коло якого зараз же 

почалося єднання і гуртування», – підкреслював Олександр Сергійович [259, 

с. 324]. Він сам брав активну участь у розбудові внутрішнього життя цього 

центру освіти та науки. Так, він очолив бібліотечну комісію, в організації 

роботи якої йому допомагала дружина Ольга Олександрівна, що працювала тут 

бібліотекарем і опікувалася разом зі своїм чоловіком університетською 

бібліотекою [43,  арк. 14]. 

17 серпня 1918 р. гетьман П. П. Скоропадський затвердив прийнятий 

Радою Міністрів закон про перетворення Київського українського народного 

університету на Державний український університет у складі вже чотирьох 

факультетів: фізико-математичного, правничого, медичного й історико-
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філологічного [103,  арк. 2]. Професором кафедри історії України останнього 

факультету пізніше був обраний О. С. Грушевський [102,  арк. 3].  

У червні 1919 р. за рішенням Народного комісаріату освіти УРСР і Ради 

комісарів вищих навчальних закладів м. Києва прийнято постанову про злиття 

Українського державного університету з університетом Св. Володимира. З 

цього питання О. С. Грушевський зайняв чітку позицію: він був проти 

об’єднання [262, с. 2]. 

7 листопада 1917 р. було засновано Українську педагогічну академію [46, 

арк. 298], де О. С. Грушевський викладав історію України. У цей же час (1917–

1918 навчальний рік) він також працював у 2-й Київській українській гімназії 

ім. Кирило-Мефодіївського братства [35, арк. 5]. Крім того, з 1 вересня 1917 р. 

по серпень 1918 р. виконував обов’язки директора Педагогічного музею [95, 

арк. 14].  

Улітку 1918 р. культурно-просвітньою комісією Київського українського 

народного університету було ініційовано створення Українського народного 

університету, одним із засновників якого був О. С. Грушевський. Головна мета 

цього проекту полягала у забезпеченні підготовки національних педагогічних 

та наукових кадрів. На жаль, з об’єктивних причин реалізувати цей проект не 

вдалося.  

Восени 1918 р. на засіданні спеціальної комісії кафедри історії України 

Київського університету розглядалася кандидатура Олександра Грушевського 

на посаду професора кафедри історії України. У загальних висновках ця комісія 

визначила О. С. Грушевського другим, після Г. О. Максимовича, кандидатом на 

зазначену посаду, мотивуючи своє рішення наявністю в Олександра 

Сергійовича значної кількості невеликих студій переважно історико-

літературного характеру та відсутністю праць, присвячених вивченню архівних 

документів, а також те, що він був лише приват-доцентом [176, с. 693; 177, 

с. 512]. 

Досить плідною була співпраця О. С. Грушевського з технічно-

агрономічним товариством «Праця», яке було створене ще у березні 1917 р. й 
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об’єднувало вчених, інженерів, техніків, агрономів та лісників. Одним із 

основних напрямків діяльності товариства було вивчення економіки України та 

розробка перспективних планів економічного розвитку країни. У 1917–1918 рр. 

на вечірніх загальноосвітніх курсах цього товариства, які, до речі, 

користувалися великою популярністю, О. С. Грушевський читав лекції з 

давньої та новітньої історії України, історії новітнього українського 

письменства. Восени 1918 р. Олександр Сергійович викладав історію України 

та українознавства в Економічно-адміністративному інституті при 

Українському товаристві економістів [47, арк. 9]. 

Важливим напрямом громадської та культурно-освітньої діяльності 

О. С. Грушевського у період 1917–1926 рр. була розбудова архівної мережі 

України. Учений, зокрема, працював над концепцією Національного архіву, а 

також уживав заходів щодо організації нових архівів у центрі й на місцях. 

Олександр Сергійович наголошував, що «архіви – державний, головний і 

районні по містах – повинні бути засновані без жодного проволікання» [261, 

с. 133]. Для забезпечення реалізації цього завдання була потрібна, крім 

матеріальних засобів, значна кількість наукових сил, тому проектом архівної 

реформи передбачалося заснування археологічного інституту з трьома 

відділами: архівним, археографічним, етнографічним для підготовки фахівців у 

галузі архівної справи [462, с. 66]. Отже, 3 листопада 1918 р. в Україні було 

відкрито перший навчальний заклад архівного профілю – Київський 

археологічний інститут (КАІ). У червні 1919 р. ВУКОМПИС, до 

підпорядкування якому перейшов КАІ, розпочав реформування інституту, 

спрямоване на його українізацію. Зокрема, у статуті, підготовленому комісією 

ВУКОМПИС, йшлося про створення українського навчального закладу 

архівного профілю, з урахуванням реформи архівної справи в Україні доби 

Центральної Ради та Гетьманату, авторами якої були О. С. Грушевський і 

В. Л. Модзалевський. Врешті-решт, КАІ було реорганізовано в Український 

археологічний інститут (УАІ). При інституті було засновано бібліотеку, 
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створено кабінети з архівознавства, археології, нумізматики, сфрагістики, 

геральдики.  

О. С. Грушевський брав безпосередню участь у розробці статуту і 

концепції цього навчального закладу, залишаючись при цьому послідовним у 

дотриманні професійних принципів [430, с. 82; 432, с. 156]. На жаль, концепцію 

КАІ, орієнтовану на розвиток саме української науки й задоволення практичних 

потреб у національно свідомих кадрах фахівців архівної й бібліотечної справи, 

так і не було прийнято. Проте, О. С. Грушевський упродовж 1920–1921 рр. 

працював у КАІ, викладаючи архівознавство України, історію козаччини, 

історичну географію України. Глибоко усвідомлюючи важливість підготовки 

фахівців для архівних установ, Олександр Сергійович на запрошення 

Укрцентрархіву прочитав лекції на перших курсах архівних працівників, що 

відбулися 1–14 червня 1923 р. в Харкові для співробітників архівних установ 

Катеринослава й Полтави, а також 3–19 серпня у Києві для архівістів Вінниці, 

Одеси, Чернігова. У серпні 1923 р. на заняттях у Києві, що проходили у 

приміщенні Центрального історичного архіву, учений прочитав курси «Архіви 

України» й «Українські архівні матеріали в західних архівах» [40, арк. 2]. 

Олександр Грушевський також ініціював обговорення питання загальної 

організації архівної справи в Україні. Улітку 1918 р. О. С. Грушевський брав 

участь у підготовці «Статуту Українського національного архіву» – установи, в 

якій, на його думку, мали бути «скупчені всі архівні матеріали, як давнього 

часу, так і нашого, які мають загальнодержавний характер і торкаються 

діяльності головних державних інституцій» [39, арк. 82]. Згідно з проектом 

Статуту, на чолі всієї архівної справи в Україні повинно стояти Головне архівне 

управління при Міністерстві народної освіти, а далі слід створити в Україні 

планомірну мережу архівних інституцій [41,  арк. 13]. Головне архівне 

управління має ділитися на два відділи: архівно-адміністративний 

(господарська частина – архів) та архівно-науковий (наукова діяльність). У 

майбутньому також варто організувати Бібліотечно-архівний відділ (що, до 

речі, було зроблено). Його основні завдання так були чітко визначені 
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О. С. Грушевським: а) заснування Національного архіву; б) допомога діючим 

районним архівам, створення за необхідності нових; в) розробка архівних 

документів; г) координація науково-археографічних робіт, що здійснювалися б 

архівними комісіями; д) створення реєстру українських документів, що були 

зосереджені в російських архівах, для повернення їх в Україну; е) видання 

спеціального археографічного часопису «Пам’ятки»; є) рятування ушкоджених 

приватних архівів та державних архівних установ [462, с. 39]. 

Культурно-розбудовчі процеси, що охопили Україну, відбувалися в 

умовах революційної анархії й воєнного лихоліття. Усвідомлюючи загрозу 

національній культурній спадщині, співробітники новоствореного Бібліотечно-

архівного відділу на чолі з О. С. Грушевським максимальну увагу й зусилля 

зосереджували на виявленні, упорядкуванні, збереженні та запровадженні до 

наукового обігу архівних документів, для чого, наприклад, у періодичних 

виданнях оприлюднювали численні заклики до громадян України зберігати 

історично-культурну спадщину. Важливо також, що працівники Бібліотечно-

архівного відділу робили конкретні кроки, спрямовані на формування мережі 

архівних установ, у тому числі, шляхом листування налагоджували співпрацю з 

губернськими архівними комісіями, зокрема Катеринославською, Полтавською, 

Таврійською, Чернігівською [462, с. 38]. Загалом, організаційна робота, 

розпочата співробітниками Бібліотечно-архівного відділу під керівництвом 

О. С. Грушевського, дала позитивні наслідки [113, арк. 1]. З приходом до влади 

гетьмана П. Скоропадського від червня 1918 р. відділ було підпорядковано 

новому структурному підрозділу – Головному управлінню у справах мистецтв і 

національної культури (ГУМНК), що перебував у складі Міністерства народної 

освіти. Архівно-бібліотечний відділ очолив відомий історик і знавець архівів 

В. Л. Модзалевський.  

На особливу увагу в контексті теми нашого дослідження заслуговує 

діяльність О. С. Грушевського в Археографічній комісії УАН. Згідно з 

проектами архівної реформи часів Центральної Ради й Гетьманату, 

Археографічну комісію передбачалося заснувати при Українському 
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національному архіві. До її компетенції мало належати широке коло 

теоретичних і практичних завдань, а саме: 1) наукова розробка архівних джерел 

і вивчення напрямів їх видання; 2) організаційно-методичне керівництво 

науково-дослідною діяльністю центральних, крайових, губернських, окружних, 

повітових архівів, а також уже працюючих і новостворених архівних комісій; 

3) керівництво комплектуванням й описуванням архівних матеріалів [39, 

арк. 121]. 

Упродовж 1918–1921 рр. комісія проходила процес організаційного 

становлення як загальноукраїнська наукова археографічна інституція. Питання 

щодо збирання й підготовки нею до видання архівних документів розглядалось 

і затверджувалось Історично-філологічним відділом УАН. Протягом 1919 р. 

відбулося три організаційні засідання комісії: 4 квітня, 24 червня і 1 липня. Як 

свідчать протоколи засідань Археографічної комісії, О. С. Грушевський був 

активним учасником цих засідань. На його думку, Археографічна комісія УАН, 

спираючись на традиції археографічної діяльності НТШ й УНТ, мала 

здійснювати на державному рівні збирання, вивчення й видання архівних 

джерел. На увагу заслуговує його пропозиція щодо продовження наукового 

опрацювання Рум’янцевського опису та збірки Лазаревського, розпочатого на 

початку 1917 р. історичною секцією УНТ. Він ініціював проект заснування 

часопису, присвяченого науковій розробці питань архівознавства й археографії, 

який не вдалося реалізувати через брак коштів [119, арк. 8]. 

Взагалі, протягом 1920-х рр. О. С. Грушевський не полишав своєї праці в 

архівній галузі, поєднуючи її з джерелознавчими й археографічними студіями. 

Учений керував описуванням книг Рум’янцевського опису, колекцій 

документів О. М. Лазаревського та М. Й. Судієнка. Досвід архівної роботи, 

розуміння взаємозв’язку таких спеціальних дисциплін, як джерелознавство та 

археографія, дозволили йому плідно працювати в редакційному комітеті АК 

ВУАН, до складу якого входили М. С. Грушевський, О. Ю. Гермайзе, 

Є. К. Тимченко і завданням якого було вирішення проблем методики публікації 

джерел і передачі друком тексту пам’яток. У 1926 р. членами комітету було 
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сформульовано правила видання давньоукраїнських джерел, розглянуто та 

ухвалено конкретні рекомендації щодо вибору і передачі друком тексту 

пам’яток, що вийшли в 1, 2, 4 томах «Українського архіву», а також окремим 

виданням [357, с. 25; 360]. 

Дослідження діяльності О. С. Грушевського з розбудови архівної галузі в 

Україні дозволяє зробити висновок, що учений доклав максимальних зусиль 

для створення теоретичних і практичних засад розвитку цієї галузі. Під його 

керівництвом уперше в Україні було розроблено концепцію архівної реформи 

та розпочато виконання науково обґрунтованої, національно орієнтованої 

перспективної програми розвитку архівної справи з чітко визначеними 

завданнями: виявлення, збереження й охорона архівних документів; повернення 

українських архівів з-за кордону; створення зведеного реєстру архівної 

спадщини; заснування Українського національного архіву та формування 

національної мережі архівних установ; видання археографічного часопису; 

започаткування системи підготовки фахівців архівної справи. 

Українська революція та відновлення української державності сприяли 

активізації книжкового руху, розвитку українського книговидання. Так, 1917 р. 

в Україні налічувалося 78 державних і приватних видавництв [508, с. 121]. 

Розбудова національної науки, культури, освіти актуалізували створення 

Української національної бібліотеки. Ще працюючи в бібліотечному-архівному 

відділі Міністерства освіти Української Народної Республіки, 

О. С. Грушевський значною мірою прислужився розбудові бібліотек в Україні. 

Оцінюючи стан бібліотечної справи в умовах Російської імперії, він відзначав 

відсутність чітко сформульованої на державному рівні політики в цій сфері, яка 

б забезпечувала розвиток національної культури та зростання свідомості 

громадян через вільний доступ до книг. Учений підкреслював, що не було 

єдиних підходів та вимог до організації бібліотечних установ: «Кожне земство 

губерніальне, а часом і в межах губернії окремі повіти вирішували кожне для 

себе важні питання організації бібліотек, наприклад, із чого почати сіть 

бібліотек: із шкільної підвищеного типу, чи з бібліотек-читалень… І виходило, 
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що сусідні повіти по-своєму організовували бібліотечну справу. Так само 

осібно кожне земство організувало комплектування нових бібліотек і 

поповнення старих… Брак одностайності дуже важко відчувався» [264, с. 78]. 

З огляду на зазначені проблеми, О. С. Грушевський вважав, що 

бібліотечно-архівний відділ мусив здійснювати науково-методичне 

забезпечення й координацію діяльності бібліотек, закладаючи засади єдиної 

бібліотечної політики Української держави. Він чітко визначив першочергові 

завдання відділу: 1) заснувати Українську національну бібліотеку, збирати для 

неї нові книжки й часописи, а також видання старих років; 2) створити 

книжковий фонд для поповнення інших українських бібліотек; 3) забезпечити 

реєстрацію нових видань; 4) вести наукову українську бібліографію [38, 

арк. 20]. Відзначимо, що з братом цілком погоджувався М. С. Грушевський, 

який наголошував, що Україна мусила «створити національну, чи пак, народну 

бібліотеку, гідну великої держави» [254, c. 137].  

На глибоке переконання О. С. Грушевського, Українська національна 

бібліотека (УНБ) має стати найбільшою книгозбірнею держави, акумулюючи 

все цінне й важливе, що було створене людською думкою, а також повною 

збіркою всієї друкарської продукції України. Ці книжкові багатства, твердив 

він, треба зробити доступними для широких кіл читачів [38, арк. 2]. 

Обговорення проекту заснування УНБ відбувалося публічно, із залученням 

багатьох фахівців та організацій. 2 серпня 1918 р. українським урядом було 

ухвалено розроблений М. П. Василенком, В. О. Кордтом та В. І. Вернадським 

«Закон про утворення фонду «Національної бібліотеки Української Держави», в 

якому йшлося про склад Фонду та інструкції тимчасовому Комітету для 

заснування УНБ. До тексту цього закону було включено основні ідеї 

розробленого під керівництвом О. С. Грушевського «Законопроекту про 

утворення Української національної бібліотеки». Глибоко усвідомлюючи всю 

складність здійснення бібліотечної реформи в Україні, Олександр Сергійович 

вважав, що на початковому етапі необхідно встановити контакти з бібліотеками 

всіх типів, всебічно вивчити склад їх книжкових фондів, організацію 
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обслуговування й комплектування, фінансової можливості, фаховий рівень 

бібліотечних працівників. З метою вивчення діяльності книгозбірень різних 

типів, з ініціативи О. С. Грушевського була створена бібліотечна секція й 

упродовж другої половини 1918 р. співробітники цієї секції під його 

керівництвом виконували дослідницьку роботу. 

На особливу увагу заслуговує діяльність О. С. Грушевського, спрямована 

на підготовку Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників, який 

мав відбутися восени 1918 р. На думку вченого, серед його першочергових 

завдань було «…покласти підвалини для дальшого систематичного поширення 

бібліотечної справи на Україні, разом із тим виявити ті перешкоди, які тепер 

стоять на шляху такого поширення. Величезний запит на книжку висуває 

справу упорядкування бібліотек» [38, арк. 16]. У написаних упродовж 1917–

1918 рр. статтях «Український університет» та «Бібліотечні справи», 

присвячених питанням відродження національної культури та науки, вчений 

піднімав питання бібліотечного будівництва в Україні, намагався привернути 

увагу держави й громадськості до тяжкого стану бібліотек, дбав про 

матеріальний і фаховий рівень бібліотекарів, належну організацію бібліотечної 

роботи, залучення найкращих сил українства. 

Від 1917 р. до середини 1920-х рр. О. С. Грушевський викладав в 

Університеті Св. Володимира, Українському народному університеті, очолював 

бібліотечно-архівний відділ, був директором Педагогічного музею, обраний 

дійсним членом Центрального Комітету охорони пам’яток старовини і 

мистецтв в Україні, потім працював в установах ВУАН, як член Постійної 

комісії для складання біографічного словника діячів України, Археографічної 

комісії, Софійської комісії, а також дійсний член науково-дослідної кафедри 

історії України. Його різнобічна культурно-освітня та громадська діяльність 

відзначалася високим професіоналізмом, системністю в підході до визначення 

кола необхідних дисциплін для підготовки освічених фахівців-практиків, 

глибоким знанням дійсних потреб українства. 
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Отже, діяльність Грушевських у добу Визвольних змагань утвердила 

їхній авторитет в українському русі як діяльних та ініціативних працівників. І 

дійсно, в кожній галузі життя молодої української держави, незважаючи на 

зміни політичних декорацій, бачимо представників цього роду на 

найскладніших напрямках національного будівництва. І на державному, і на 

культурному, і на церковному «фронтах», Грушевські продемонстрували 

найкращі якості української інтелігенції – зректися особистих вигод, бути зі 

своїм народом та жити його інтересами. Багато в чому саме завдяки їхній 

жертовній праці українці здобули і, хоча й на короткий час, розбудовували 

свою незалежність. 

 

3.2. Представники роду Грушевських у 1920-ті рр. 

Зі встановленням в Україні радянської влади почалися зміни і суттєва 

перебудова всіх сфер суспільного життя, у тому числі й культурної. Так, уже в 

1920 р. під керівництвом наркома освіти України Г. Ф. Гринька було проведено 

реформу вищої освіти, яка передбачала, по-перше, реорганізацію всієї 

структури вищої освіти; по-друге, її підпорядкування ідеологічним засадам 

будівництва нового суспільства; по-третє, різку зміну соціально-класового 

обличчя інтелігенції. З огляду на те, що до революції основною базою 

формування інтелігенції була вища школа і спеціальна середня освіта, влада 

саме сюди спрямовувала системні організаційні зміни. При цьому акцент було 

зроблено на «молодняк» – популярний у 1920-ті рр. термін, який символізував 

майбутні кадри радянської інтелігенції, передусім із робітників і селян. Зміни в 

системі вищої освіти визначалися потребами підготовки великої кількості 

кваліфікованих працівників для відновлення зруйнованого революцією і 

громадянською війною народного господарства країни. Перебудова вищих 

навчальних закладів здійснювалася під гаслом: «Науково-дослідна праця й 

процес навчання у вищій школі не збігаються». Тому акцент було зроблено на 

«відсічення дослідних кафедр та учбових аудиторій» [449, с. 1; 450, с. 28]. 



147 

 

Завдання підготовки науковців перебрали на себе науково-дослідні 

кафедри, що створювалися спочатку при інститутах народної освіти (ІНО), а 

пізніше при Всеукраїнській академії наук (ВУАН), і це завдання виконувалося 

через таку форму організації навчання, як аспірантура. Загальне керівництво 

діяльністю кафедр здійснювали Відділ профосвіти Наркомату освіти (НКО) 

УРСР, а від 1925 р. – Науковий Комітет НКО (Укрнаука), а стосовно 

академічних науково-дослідних кафедр – Президія ВУАН. Ліквідація 

університетів, класовий підхід при зарахуванні до вузів та їх політизація, 

низький рівень вступників, скорочення лекційного навантаження, постійні 

зміни навчальних планів, брак посібників – усе це негативно позначилося на 

якості підготовки спеціалістів народного господарства [342; 343; 344; 345; 346; 

347; 348]. 

Новий етап у розвитку української освіти розпочався з травня 1923 р. На 

підставі рішень ХІІ з’їзду РКП(б) із національного питання, що відбувся у 

квітні 1923 р., було проголошено політику «українізації». 17 липня 1923 р. 

Раднарком УСРР ухвалив декрет «Про заходи в справі українізації шкільно-

виховних і культурно-освітніх установ»; а 1 вересня того ж року було видано 

декрет ВУЦВК та РНК УСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і 

про допомогу розвиткові української мови», які започаткували українізацію 

закладів культури, освіти, державного апарату. Цими документами 

передбачалося остаточне переведення шкіл, дитячих будинків на українську 

мову (крім установ нацменшин) упродовж двох років і поступова українізація 

всіх установ професійної освіти [98, арк. 28]. Керівна роль у здійсненні 

політики «українізації» належала тодішнім очільникам Наркомату освіти 

України – О. Шумському (1925–1927 рр.) та М. Скрипнику (1927–1928 рр.).  

У згаданих умовах постійного ідеологічного пресу та організаційних 

перебудов проходила освітньо-наукова діяльність О. С. Грушевського, який 

протягом 1920-х рр. працював у Всеукраїнському інституті народної освіти 

(ВІНО) ім. М. Драгоманова [97,  арк. 31]. Цей навчальний заклад було створено 

15 червня 1920 р. на базі об’єднання колишнього університету Св. Володимира, 
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Київського державного українського університету, Київських Вищих жіночих 

курсів, Учительського інституту (готував викладачів для початкової школи), 

географічного та Фребелівського інституту (вища жіноча педагогічна установа 

для підготовки вихователів дітей дошкільного віку). Восени 1921 р. до 

інституту було приєднано Тимчасові педагогічні курси і частину народного 

університету – Політехнікуму [89, арк. 3]. 

У структурі інституту відбувалися постійні зміни, зокрема, спочатку в 

його складі діяли два факультети: шкільний і дошкільний, потім третім став 

лікувально-педагогічний факультет. Далі упродовж 1921–1922 рр. було 

проведено структурну перебудову та створено два факультети: соціального 

виховання і професійної освіти, термін навчання на яких становив 4 роки. Було 

також відкрито однорічний підготовчий, так званий, основний факультет. 

О. П. Оглоблин, який багато і плідно працював у ВІНО, згадував, що діяльність 

цього навчального закладу відбувалася на тлі напруженої, запеклої боротьби 

двох концепцій його розвитку – університетської та педагогічної, а також двох 

національних ідей – української та російської у різних політичних 

забарвленнях. В управлінні ВІНО 1922 р. прихильники університетської 

системи становили більшість, а українських професорів, які прагнули 

спрямувати роботу навчального закладу на дійсно національний шлях і 

створити на його основі український університет, було менше. ВІНО так і 

залишився педагогічним інститутом, базою для досить негативних щодо засад 

вищої школи експериментів, так званої «педагогізації». Ситуація значно 

ускладнювалася заборонними розпорядженнями радянської влади про усунення 

від педагогічної діяльності у вищих начальних закладах українських учених, які 

брали участь у Визвольних змаганнях [518, с. 219].  

О. С. Грушевський працював у ВІНО в основному на факультеті шкільної 

професійної освіти, а починаючи від 1920 р. керував історичним циклом на 

факультеті шкільної професійної освіти на кафедрі історії України [106, 

арк. 64]. Він викладав курси «Давня історія України» [109, арк. 3], «Історія 

України до ХVІ ст.» [108, арк. 44], «Соціальна історія України» [107, арк. 91], 
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«Історія селянства в Україні» [108, арк. 44], «Історія української суспільної 

думки» [97, арк. 28]. З методичних матеріалів, розроблених О. Грушевським 

для студентів ВІНО, збереглись у рукописах програма дисципліни «Історія 

українського народу» та план курсу історії України ХVII–ХІХ ст. З тексту 

останнього документу бачимо, що Олександр Сергійович наголошував, що 

основна увага приділятиметься подіям соціальної й економічної історії 

України. План складався з трьох частин: перша була присвячена головним 

чинникам історичного процесу; друга відображала основні події та особливості 

політичного, соціально-економічного розвитку Західної Європи в ХVІІ–ХІХ ст.; 

третя охоплювала події української історії ХVІІ–ХІХ ст. [42, арк. 32]. 

Упродовж 1923–1924 рр. О. С. Грушевський керував секцією давньої й 

середньовічної історії України на Історичному семінарі вищого типу (ІСВТ), 

який було організовано при ВІНО у листопаді 1923 р. під керівництвом 

О. П. Оглоблина [96, арк. 39]. Головна мета і цінність ІСВТ полягала передусім 

у тому, що саме за відсутності у той час у Києві науково-дослідної кафедри 

історії України, семінар спрямував свою діяльність на підготовку молодих 

науковців для вузів та академічних установ [265, с. 351]. На переконання 

В. І. Верби, семінар О. П. Оглоблина деякий час розглядався як основна ланка 

творчої діяльності націонал-державницької марксистської школи, яка виступала 

з частковою критикою своїх попередників і прагнула до створення наукової 

схеми українського історичного процесу ХІХ – початку ХХ ст. [198, с. 163]. 

1924 р. на базі Археологічної Комісії при Кафедрі історії українського 

народу ВУАН з метою «підготовки дослідників-спеціалістів в археографічній 

та бібліотечній справі» [40, арк. 42] було відкрито Історично-археографічні 

курси. До організації цих курсів долучився й О. С. Грушевський Він, зокрема, 

розробив «Положення про історично-археографічні курси при Катедрі 

українського народу ВУАН», програму і план лекцій на 1924–1925 рр., які було 

затверджено на засіданні Історично-філологічного відділу ВУАН                       

21 липня  1924 р.  
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Після повернення М. С. Грушевського до Києва, протягом 1924–1930 рр. 

О. С. Грушевський плідно працював на науково-дослідній кафедрі історії 

України (НДКІУ), яку спершу було засновано в структурі Історичних установ 

ВУАН навесні 1924 р. НДКІУ складалася з трьох секцій: методології та 

соціологічного обґрунтування історії, соціально-економічної, історико-

культурної та політичної історії; пізніше при кафедрі було створено Кабінет 

примітивної культури. Серед напрямів науково-дослідної роботи кафедри 

історії України основним було вивчення соціально-економічного розвитку 

країни протягом останніх трьох століть, тобто від 1625 до 1925 р. Серйозна 

увага приділялася підготовці науковців. Система навчання аспірантів включала 

декілька етапів: для молодих учених читали лекції, проводили семінарські 

заняття, організовували консультації, дискусії [307, с. 5]. 

О. С. Грушевський очолював одну з провідних наукових структур НДКІУ 

– Секцію соціально-економічної й політичної історії, викладав аспірантам 

курси джерелознавства, економічної історії України, провадив семінари, 

практичні заняття з історії, надавав консультації молодим науковцям. За час 

своєї викладацької діяльності підготував чимало талановитих учнів, серед яких: 

О. І. Баранович, М. М. Ткаченко, С. В. Шамраєв [518, с. 106]. 

М. С. Грушевський надавав великої ваги роботі кафедри історії України, 

вважаючи її наступником УСІ (Українського соціологічного інституту) [199, 

с. 272]. У своїх планах він бачив молодшого брата не тільки своїм заступником 

й однодумцем, а й людиною, що з’єднувала академічний осередок із вищою 

школою [197, с. 136]. 

Отже, науково-педагогічна робота О. С. Грушевського на науково-

дослідній кафедрі історії України у Всеукраїнському інституті народної освіти 

базувалася на принципі органічного зв’язку навчально-виховного процесу у 

вищих начальних закладах із науково-дослідною роботою. Серед його 

здобутків як педагога-методиста й організатора навчального процесу варто 

відзначити розробку програм і планів дисциплін з підготовки фахівців-

істориків.  
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Після повернення сім’ї Грушевських з еміграції до Києва (1924 р.) і 

очолення Михайлом Сергійовичем історичних установ ВУАН, нової якості 

набуває й наукова діяльність його доньки – Катерини Грушевської. 

Насамперед, вона долучилася до роботи очоленої батьком Науково-дослідної 

кафедри історії України ВУАН та допомагала у виданні відновленого журналу 

«Україна». Продовжуючи розпочаті в еміграції студії, Катерина Грушевська 

працювала у складі новоствореної культурно-історичної комісії (була її єдиним 

штатним співробітником) та комісії історичної пісенності (позаштатний 

співробітник), головною метою яких було студіювання соціальної передісторії 

України. К. М. Грушевська взялася за роботу з виконання програми збирання 

фольклорного й соціально-побутового матеріалу й одночасно вела всю 

кореспонденцію історичних установ Всеукраїнської академії наук із 

закордонними установами. До того ж, вона брала активну участь у підготовці 

матеріалів для журналу «Україна», на сторінках якого майже в кожному номері 

публікувалися її повідомлення й критичні оцінки новинок західноєвропейської 

літератури із соціології, етнографії та фольклору. Важливе місце в науковій 

діяльності Грушевських було відведене активній популяризації здобутків 

української науки серед широких інтелігентських кіл. Задля цього їм 

доводилося багато подорожувати, відвідуючи численні регіональні осередки 

ВУАН. Так, 5–11 липня 1924 р. Михайло Сергійович і Катерина Михайлівна 

побували в Чернігові та на Житомирщині [32, арк. 21].  

У жовтні 1925 р. К. М. Грушевська очолила Кабінет примітивної 

культури при Науково-дослідній кафедрі історії України [159, арк. 2], а 1927 р. 

за результатами роботи було подано клопотання про обрання Катерини 

Михайлівни дійсним членом цієї кафедри [118, арк. 4]. На жаль, через певне 

непорозуміння між керівництвом Академії та самим М. С. Грушевським, 

функціонери побачили в цьому якісь махінації (адже членам кафедри 

забезпечувалось грошове утримання), при цьому зовсім не зваживши на наукові 

заслуги Катерини Грушевської. 
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У другій половині 1920-х – на початку 1930-х рр. свою науково-

дослідницьку діяльність К. М. Грушевська продовжувала в умовах розгортання 

сталінських репресій, проте саме ці роки стали періодом її творчого злету. Ще 

1924 р., відразу після повернення родини Грушевських в Україну, побачила світ 

друга ґрунтовна праця Катерини Михайлівни – «З примітивної культури». 

Пізніше (упродовж 1920-х рр.) нею написано такі студії: «Огонь – його роль в 

економічнім і соціальнім побуті», «Народний сонник», «Скотарство у 

світогляді й обряді української людськості різних господарських зон», 

«Вияснення вживання голого тіла як магічного засобу в жіночім господарстві» 

[143, арк. 28 ], «Українське старецтво як професійний носій української пісні», 

«Обмін у примітивному господарстві», «Українські народні думи» [131, арк. 7; 

130, арк. 36]. Ці праці друкувалися на сторінках провідних вітчизняних видань, 

зокрема, у журналах «Україна» та інших часописах. Катерина Грушевська 

активно шукала нові напрями дослідження (збирання джерел «Українського 

сонника»), розробляла програму для вивчення й популяризації етнографічних 

матеріалів, а також програму професійної підготовки етнографів і 

фольклористів [32,  арк. 118]. У цей же період їй доводилося виконувати ще й 

перекладацьку роботу для батька та його наукових інституцій, бо вона вільно 

володіла англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, 

норвезькою, польською, чеською, сербською, російською мовами. Крім того, 

Катерина Михайлівна мала можливість обмінюватися досвідом із зарубіжними 

колегами, зокрема, їздила в наукове відрядження до Лондонської Леплеківської 

школи [33,  арк. 203]. 

У вересні 1925 р., поряд із Культурно-історичною комісією та Комісією 

історичної пісенності, в Історичній секції Академії наук почала працювати ще й 

третя споріднена наукова установа – Кабінет примітивної культури при 

Науково-дослідній кафедрі історії України, яка була створена з ініціативи 

М. С. Грушевського і яку очолила К. М. Грушевська [132, арк. 11]. У роботі з 

організації досліджень примітивної культури виникало багато труднощів. 

Будучи штатним співробітником, Катерина Грушевська докладала величезних 
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зусиль для згуртування колективу однодумців, які, працюючи в інших 

установах Академії наук, все-таки знаходили час для дослідження фольклору, 

звичаїв та побуту українського народу. Підбиваючи підсумки наукової 

діяльності співробітників Кабінету примітивної культури, М. С. Грушевський 

підкреслював, що «свою роботу вони проводять енергійно, планово, методично, 

надробляючи революційним ентузіазмом нашої будівничої доби брак 

матеріальних засобів» [255, с. 5]. 

Від липня 1926 р. під керівництвом Катерини Грушевської почав 

виходити культурологічний науковий часопис «Первісне громадянство і його 

пережитки на Україні» як спільний орган Комісії історичної пісенності, 

Культурно-історичної комісії та Кабінету примітивної культури [409, с. 128]. 

Метою видання було висвітлення результатів дослідження соціальної праісторії 

України, тобто відносин людей у той період, про який історична наука не мала 

задокументованих свідчень чи писемних джерел; вивчення пережитків 

примітивного життя в обрядовості та світогляді українського народу, народної 

творчості у соціологічному аспекті, у її зв’язках з громадським життям у давніх 

та нових умовах [128,  арк. 22]. Крім того, у журналі вміщувалися матеріали 

щодо досягнень світової науки з цієї тематики. 

Саме у згаданий період проявляється надзвичайно висока активність 

молодої дослідниці. Так, у першому випуску часопису «Первісне 

громадянство…» (точніше, це був спарений випуск) було надруковано такі 

матеріали Катерини Грушевської: «Дума про пригоду на морі Поповича. 

Причинок до дослідження звичаїв, зв’язаних з подорожуванням» [130,  арк. 44] 

та «Спроби соціологічного об’яснення народної казки», а також три рецензії на 

праці з фольклору та етнографії [146,  арк. 6]. Під час написання 

вищезазначеної думи дослідниця консультувалась з українським діалектологом, 

етнографом та письменником В. Г. Кравченком [539, с. 289]. Так, у листі від 10 

лютого 1926 р. вона писала: «Звертаюсь до Вас з проханням. Недавно я писала 

статтю про Думу про Олексія Поповича і робота над сею темою привела мене 

до питання про звичаї зв`язані з виїздом в дорогу нашого населення. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Найважніше питання для мене се виїзд на море мореплавців і про нього я не 

мала змоги зібрати потрібних відомостей. Друкованого матеріалу того роду 

нема, на побережжу я не маю змоги зібрати відомостей. Одиноко надія на Вас» 

[144, арк. 28].  

Для наступного числа часопису, що вийшов на початку 1927 р., Катерина 

Михайлівна підготувала статті («Людський колектив як підвалина пам’яті» та 

«До соціології старцівства» [129,  арк.1 .]), а також знову дві рецензії, в одній з 

яких дослідниця виконала ґрунтовний аналіз праць чеського етнографа 

О. Грдлічки. Часопис «Первісне громадянство та його пережитки на Україні» 

вітчизняні науковці зустріли з великим зацікавленням. У його випусках було 

надруковано статті багатьох відомих закордонних та вітчизняних учених. 

Виходив він до початку 1930-х рр., допоки його не знищила сталінська 

репресивна машина [31,   арк. 7]. 

Одним із напрямів наукової діяльності К. М. Грушевської наприкінці 

1920-х рр. було проведення порівняльно-історичних студій над народними 

думами та героїчним епосом [125, арк. 26]. Практичним результатом 

багатопланової роботи з розшуку й опрацювання народних дум під 

керівництвом Катерини Грушевської стала підготовка щорічника «Українські 

народні думи» [145, арк. 2]. Проте світ встигли побачити лише два томи. 

Перший том корпусу українських народних дум, об’ємом понад 50 аркушів 

друку, вийшов наприкінці 1927 р. за редакцією К. Грушевської [149, арк .3]. 

Цього ж 1927 р. у житті Катерини Михайлівни сталася ще одна знаменна 

подія – її було обрано дійсним членом НТШ. Для неї це була велика радість, бо 

розбудовував та сімнадцять років очолював Товариство її батько. 

К. Грушевська у листі до К. О. Студинського пише: «Вже давненько переказав 

мені батько про радісну звістку про затвердження мене членом НТШ і я все 

збираюся подякувати вам за сю честь та за всякими справам відкладаю; тепер-

то почувши, що скоро Ви виїздите зі Львова спішу виконати сей свій обов’язок 

і подякувати за сю відзнаку, яку в головній мірі завдячую Вашій прихильності і 

впливу. Вибір до нашої галицької науки, до старшої української академії дало 
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мені велику радість, хоч і боюся, що вибір сій не зовсім заслужений. Але я 

дивлюся на нього, як на побажання і на заохоту до дальшої роботи більше, як 

на признання зробленого. Надіюся, що з часом заслужу його дійсно. Надіючись, 

що зможу висловити вам свою подяку ще особисто на святі Максимовича в 

Києві, прошу прийняти глибокої пошани і найкращі побажання» [83, арк. 8]. 

У середині 1920-х рр. важливою умовою піднесення наукових досліджень 

на новий якісний рівень стало розширення міжнародних зв’язків, залучення до 

роботи іноземних учених, популяризація у зарубіжних наукових колах 

здобутків українських дослідників. У цей період відомі західні дослідники 

почали співпрацювати у виданнях історичної секції ВУАН. Серед них – П. Ріве, 

В. Менгін, Л. Нідерле та ін. У свою чергу, все більше зростає необхідність 

поїздок за кордон науковців з України. Так, на початку 1927 р. у Катерини 

Грушевської з’явилася можливість власним коштом поїхати у закордонне 

відрядження до Австрії, Франції, Німеччини для того, щоб ознайомитися зі 

світовими дослідженнями первісної культури та фольклору [173, арк. 19], 

попрацювати у бібліотеках та архівах, узяти участь у роботі багатьох 

конференцій. Хоча і з певними труднощами, створюваними з боку радянських 

органів, врешті дозвіл Наркомату освіти УРСР на першу закордонну поїздку 

К. М. Грушевська отримала 28 травня 1927 р. [29, арк. 2]. 

Приїхавши до Відня, молода дослідниця здобула можливість 

користуватися численними бібліотечними фондами, завдяки чому закінчила 

дослідження «З примітивного господарства» та два додатки до нього, а також 

підготувала дві анкети для дослідників («Про поділ господарства між чоловіком 

і жінкою» та «Про голе тіло як магічний засіб»). Крім цього, К. М. Грушевська 

написала статю «Про жебрацькі обходи» (для збірника на пам’ять В. Гнатюка, 

що готувався НТШ у Львові) та чотири рецензії на новинки етнологічної 

літератури. 

Наприкінці грудня 1927 р. К. М. Грушевська приїхала до Парижа. Тут 

вона передусім мала на меті продовжити дослідження первісної культури й 

фольклору і знайти та придбати книжки для поповнення бібліотеки Кабінету 
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примітивної культури. Знайомлячись із науковими зібраннями Етнологічного 

інституту при Паризькому університеті, Катерина Михайлівна з’ясувала, що 

головним напрямом діяльності співробітників цього закладу було дослідження 

примітивних народів, котрі перебували в колоніальній залежності від Франції. 

Безперечно, для неї було корисним ознайомлення з деякими загальними 

принципами та прийомами дослідної роботи французьких науковців з погляду 

можливого використання для дослідження побуту і культури українського 

народу [419, с. 13]. У Парижі Катерина Грушевська також вивчала роботу 

різних книгозбірень і лабораторій. Крім того, у Паризькому товаристві 

американістів вона прослухала цикл лекцій американіста Ерланда 

Норденшильда про тубільну культуру народів Панамського перешийка.  

Наступним пунктом наукового відрядження К. М. Грушевської був 

Берлін. Тут дослідниця мала можливість працювати з фондами 

«Народознавчого музею». На жаль, тривала шестимісячна поїздка похитнула 

слабке здоров’я молодої жінки: відновилась стара хвороба легень, і їй потрібне 

було негайне лікування. Однак варто зазначити, що навіть перебуваючи на 

лікуванні, Катерина Михайлівна не могла собі дозволити втрачати час, такий 

необхідний для реалізації її великих наукових планів. Повернувшись із 

європейського відрядження в Україну, К. М. Грушевська на сторінках 

«Первісного громадянства» публікує і ті матеріали, що були підготовлені за 

кордоном, і нові дослідження («До вивчення статевих громад в первіснім 

суспільстві» (1929 р., № 1), «Навколо дикунової душі»). Проте найголовнішим 

науковим здобутком Катерини Грушевської стала підготовка до друку другого 

тому «Українських народних дум». Цю роботу вона завершила 1929 р. і 

передала рукопис до видавництва, але збірник побачив світ лише 1931 р.  

Досліджуючи громадську та культурно-освітню діяльність представників 

роду Грушевських у часи становлення та утвердження радянської влади на 

теренах України, варто зупинитися на постаті Сергія Вікторовича Шамраєва 

[14,  арк. 3]. Наукову діяльність С. В. Шамраєв розпочав під керівництвом свого 

рідного дядька О. С. Грушевського у Комісії зі складання історико-
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географічного словника української землі. Олександр Сергійович передавав 

небожеві свій досвід науково-дослідницької праці [451, с. 161] і був для нього 

справжнім першим учителем у цій справі [11, арк. 286 зв.]. Майже 10 років 

С. В. Шамраєв аналізував архівні збірки, працював над підготовкою 

словникових статей, вивчав історію міст і сіл Київщини, заселення та етнічний 

склад українських земель. Як вагомий науковий результат цих історико-

географічних досліджень молодого вченого відзначимо низку розвідок, 

надрукованих в «Історично-географічному збірнику», зокрема, «До історії 

Баришполя у ХVIII в.» (1927), «До історії Київської сотні Київського полку» 

(1928), «Місто Баришпіль у ХVIII в.» (1928) тощо [185, с. 415; 573,  с. 400]. 

Сюжети розвідок ґрунтувалися на широкій джерельній базі. С. В. Шамраєв 

описував цікаві знахідки [76,   арк. 7], подавав важливі відомості про виявлені 

фонди й матеріали [75,   арк. 81]. Особливу увагу дослідник приділяв 

картографічним матеріалам [74,  арк. 91]. 

Ще під час навчання в гімназії визначилася й перспектива подальшої 

освіти С. В. Шамраєва. У 1917–1918 рр. члени родини Грушевських були 

причетні до заснування та розбудови Українського народного університету, 

який було перетворено на Київський державний український університет – 

вищий навчальний заклад, що діяв в Києві за часів Центральної Ради та 

Української Держави [112, арк. 1]. Дядьки Сергія – Михайло Сергійович та 

Олександр Сергійович – брали активну участь у розробці проекту народного 

університету. О. С. Грушевський працював у цьому навчальному закладі 

приват-доцентом, професором, секретарем правничого факультету, головою 

бібліотечної комісії, редактором та видавцем часопису «Університетські вісти» 

[111, арк. 101]. Дружина О. С. Грушевського Ольга Олександрівна брала 

активну участь у заснуванні університетської бібліотеки [88, арк. 61]. Донька 

М. С. Грушевського Катерина Михайлівна – вільна слухачка правничого 

факультету. До того ж, ще навчаючись у гімназії, на початку 1918 р. сам Сергій 

Шамрай працював у цьому ж університеті помічником у канцелярії. Тому 

невипадково, що 1919 р. С. В. Шамрай вступив на правничий факультет саме 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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цього університету [110, арк. 67]. 1920 р. відбулася реорганізація та злиття двох 

київських університетів: Київського державного українського університету та 

Університету Св. Володимира – у Вищий інститут народної освіти (ВІНО) імені 

М. П. Драгоманова, де і продовжував навчання Сергій. 

Через невелику кількість документів фонду ВІНО про студентський 

склад, відомості про навчання в ньому С. В. Шамраєва знайдені тільки у 

листуванні родини Грушевських. Так, у листах М.С.Грушевського до 

К. Й. Студинського знаходимо подробиці про студентські роки небожа. З 

листування К.М.Грушевської та С.В.Шамраєва 1922–1923 рр. також дізнаємося 

про окремі деталі навчання Сергія у цьому інституті [79, арк. 22]. Відомо, що в 

цей час Михайло та Марія Грушевські пропонували Сергієві приїхати до Відня, 

щоб пережити лихі часи [77, арк. 1]. К. М. Грушевська у листах з Відня 

надавала відомості про вищі навчальні заклади у Львові, Празі, Подебрадах [79, 

арк. 16 зв.]. Через певні обставин ця пропозиція родичів так і не була прийнята.  

Щоб сплачувати за навчання, Сергієві доводилося поєднувати заняття в 

інституті з працею бібліотекаря, лектора Робітничо-селянського університету, 

наукового співробітника Постійної комісії зі складання історико-географічного 

словника Всеукраїнської академії наук. У 1921 р. Сергій, який дуже цікавився 

археологією, архівознавством та етнографією, вступив на 2-й курс Київського 

археологічного інституту (КАІ). 23 травня 1924 р. йому було видано 

посвідчення про закінчення етнографічного відділення КАІ, яке залишилося 

єдиним офіційним документом про вищу освіту С. В. Шамраєва. 

У квітні 1923 р. С. В. Шамраєв був виключений із ВІНО. Згодом 

М. С. Грушевський назве головну причину цього ганебного факту: 

«Племінника мого, Шамраєва, викинули з університету в Києві, тому що мій 

племінник, так і сказали просто! Такий твердий національний курс» [378, 

с. 216]. Студентські роки С. В. Шамраєва були сповнені пошуками свого місця 

в громадсько-політичному житті. У складних ситуаціях він прислухався до 

думки рідних. Навесні 1923 р. С. В. Шамраєв отримав пропозицію вступити до 

Української комуністичної партії, про що радився з кузиною 
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К. М. Грушевською [79, арк. 5]. Певно, Сергій прислухався до поради 

двоюрідної сестри і не вступив до більшовицької партії. 

Наукова кар’єра молодого дослідника стала активно розвиватися після 

повернення в Україну М. С. Грушевського, який очолив кафедру та ряд комісій 

ВУАН, де першими штатними працівниками стали С. В. Шамраєв і 

К. М. Грушевська. У жовтні 1924 р. Сергій став аспірантом цієї кафедри [497, 

c. 201]. Коло основних наукових інтересів молодого дослідника становила 

історія селянських рухів в Україні у ХІХ ст. [153, арк.17]. У лютому 1928 р. 

С. В. Шамраєв захистив промоційну роботу за темою «Київська козаччина 1855 

року» [153, арк. 22]. Автор глибоко проаналізував причини та характер 

селянських повстань і дійшов висновку, що це був стихійний, але по суті 

революційний рух селянства в умовах переходу від товарного до промислового 

капіталізму [378, с. 222]. Роботу схвально оцінили М. П. Василенко, 

В. І. Щербина та інші науковці. Згодом промоційна робота (аналог сучасної 

кандидатської дисертації) вийшла окремою монографією. Сергій став третім 

аспірантом, який успішно захистив дисертацію на кафедрі М. С. Грушевського 

[154, арк. 122].  

Водночас С. В. Шамраєв продовжував працювати в Комісії зі складання 

історико-географічного словника української землі. Крім того, спільно із 

М. Ф. Карачківським та Ф. Є. Петрунем він досліджував історію молдавського 

розселення в Україні у ХVIII ст. [520,  с. 477]. Більшість наукових праць Сергія 

Шамраєва побачили світ у виданні історичної секції ВУАН – редагованому 

М. С. Грушевським журналі «Україна» [528,   с. 1]. Серед них статті, присвячені 

різним аспектам селянського руху, дослідження з історії міст, публікації 

спогадів громадських діячів, рецензії, огляди наукової діяльності тощо 

[120, арк. 1; 121,  арк. 2; 122,   арк. 7; 133, арк. 9; 135, арк. 3 ; 136,  арк. 8; 137,   

арк. 2; 138, арк. 34]. М. С. Грушевський також залучав племінника до 

рецензійної та археографічної праці. Протягом 1924–1930 рр. рецензії та звіти 

про археографічні експедиції С. В. Шамраєва регулярно друкувалися на 

сторінках таких видань Історичної секції ВУАН, як «Україна», «За сто літ», 
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«Науковий збірник», «Записки історично-філологічного відділу ВУАН»       

[185, c. 415]. 

10 липня 1930 р. С. В. Шамраєв, за рекомендацією М. С. Грушевського та 

К. О. Копержинського, був обраний дійсним членом Історичної секції ВУАН 

[115, арк. 1]. Проте того ж 1930 р. більшість очолюваних Михайлом 

Грушевським історичних установ було ліквідовано. Упродовж 1930 р. 

продовжували роботу лише декілька комісій у складі очолюваної ним кафедри 

історії України доби торговельного капіталу [152,  арк. 123]: Комісія історії 

Києва та Правобережжя, Комісія історії козаччини, Культурно-історична 

комісія. Із січня 1931 р. усі вони почали підпорядковуватися створеному тоді ж 

Історичному циклу ВУАН [116,  арк. 9]. Від 1 березня 1931 р. старший 

науковий співробітник кафедри історії України доби торговельного капіталу 

С. В. Шамраєв очолив Комісію історії Києва та Правобережжя, до якої входили 

штатні співробітники С. В. Глушко, М. Ф. Карачківський та ще 10 осіб [114, 

арк. 1]. 

Після вимушеного від’їзду Михайла Сергійовича разом із сім’єю до 

Москви, роботою всієї кафедри історії України доби торговельного капіталу 

фактично керував С. В. Шамраєв. Він складав плани роботи кафедри, 

листувався з керівництвом ВУАН тощо [497, с. 227]. Таким чином, у період 

1920-х рр. почалася плідна наукова праця представника шостого покоління 

роду Грушевських – С. В. Шамраєва, який виявив себе як дослідник передусім 

історії України ХVІІІ ст., а також організатор науково-дослідницької 

діяльності. Проте, через репресивно-каральні заходи радянської влади щодо 

української інтелігенції, науковий потенціал талановитого вченого так і 

залишився не реалізованим повною мірою [374,   с. 14].  

Від 7 березня 1931 р., після свого вимушеного від´їзду, М. С. 

Грушевський, М. С. Грушевська і К. М. Грушевська змушені були жити у 

Москві. Жінки всіляко допомагали вже літньому тоді вченому продовжувати 

працю над «Історією України-Руси» та «Історією української літератури». 

С.Плохій докладно реконструював період, коли були закінчені та здані до 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1931


161 

 

друку обидві частини дев´ятого тому «Історії України Руси». Дослідник довів, 

що останнім томом великої праці М. С. Грушевського став саме десятий. 

Свідчення ж про загублені подальші томи можна вважати апокрифічними [442, 

c. 158]. 

Жертовно допомагаючи батькові у його праці в Москві, К. М. Грушевська 

намагалася розвивати й свої наукові зацікавлення. Дослідниця далі вивчала 

українські думи та їх носіїв, працювала над історією науки, особливо над 

творчістю Ізмаїла Срезневського. У ширшому сенсі вона подавала свою 

тематику як дослідження з використання української усної словесності в 

історичних концепціях на початку ХХ ст. У 1932 р. К.М.Грушевська закінчила 

більшу розвідку, над якою працювала від самого початку свого життя в Москві, 

«про професійних співаків ХVІІІ – ХІХ ст. і їх угрупування; занепад панських 

співаків у зв´язку з соціальними і культурними змінами та організаційне 

об´єднання професійних співаків з прошаками». Однак, як сама зізнавалася, за 

цей період у неї не з´явилося жодної публікації з даної проблематики, а згадана 

стаття поки що залишається невідомою науці [442, с. 176]. 

Наприкінці 1934 р. М. Грушевський відпочивав в одному з кисловодських 

санаторіїв і несподівано захворів на карбункул. Його оперували, але серце 

вченого не витримало і зупинилось о другій годині дня 24 листопада 1934 р.   

29 листопада М. С. Грушевського було поховано на Байковому кладовищі в 

Києві. Катерина Михайлівна разом із матір’ю залишилися проживати у столиці 

України. Постановою Раднаркому УРСР за ними була закріплена пенсія 500 

карб. та будинок на Паньківській, 9. Президія ВУАН, у свою чергу, звернулася 

до наркому освіти з проханням утворити спільно з ВУАН комісію для вивчення 

наукової спадщини академіка М. С. Грушевського, до складу якої включили й 

Катерину Грушевську, що на той час була науковим співробітником ВУАН. 

Одержавши таке надзвичайно відповідальне доручення – упорядкувати й 

підготувати до друку рукописи батька, Катерина Михайлівна цілковито 

поринула в роботу. Протягом року упорядкувала і видала першу частину 

десятого тому «Історії України-Руси» М. С. Грушевського, але ця книга була 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1934
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB_(%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0)
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вилучена з реалізації. Наступного 1937 р. упорядкувала шостий том «Історії 

української літератури», який готовим до друку передала в Інститут літератури 

ім. Т. Г. Шевченка ВУАН. Упродовж 1937 р. дослідниця займалася підготовкою 

до друку сьомого тому «Історії української літератури». Як відзначала її мати – 

Марія Сильвестрівна, «працювала вона [К. М. Грушевська – авт.] можна 

сказати, безперервно, не виїжджаючи на літній відпочинок: і це тому, що хотіла 

виконати заповіт батька. Тому ж відклала остаточну обробку своїх наукових 

праць. Вона від природи хвороблива, а посилена праця без відпочинку ще 

сильніше підірвала її здоров’я» [25, арк. 5]. Проте Катерина Михайлівна ніби 

відчувала, що їй залишається обмаль часу для творчої та наукової роботи: 

сталінський репресивний маховик розгойдувався все більше, захоплюючи і 

знищуючи все українське, втім, і родину Грушевських. 

Наприкінці 1920-х рр. більшовики поступово почали встановлювати 

жорсткий контроль над культурою та освітою, заганяючи їх у лещата 

комуністичної ідеології. Крім того, влада цілеспрямовано впроваджувала у 

свідомість мас ставлення до інтелігенції як до «непевного» елементу. В умовах 

утвердження сталінського тоталітарного режиму на зміну періоду українського 

національного відродження 1920-х рр. прийшли 1930-ті рр. – час терору проти 

національно-свідомої України. Унаслідок репресій було знищено значну 

частину української інтелігенції, а в зарубіжному українознавстві навіть 

увійшов до обігу термін «Розстріляне відродження». 

Отже, в українському культурному ренесансі 1920-х рр. голос 

Грушевських звучав не менш голосно та переконливо, аніж у попередні періоди 

національного відродження. Вимушено пристосовуючись до нових суспільно-

політичних реалій, представники роду надалі виконували високе покликання 

української інтелігенції – бути зі своїм народом і працювати на його благо. Їх 

різнопланова діяльність була важливою складовою цього останнього 

піднесення української культури напередодні мороку сталінських репресій. 
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3.3. Епілог роду Грушевських 

 

З кінця 1920-х рр. в УРСР, як і на всій території СРСР, під приводом 

пошуку «шпигунів і ворогів народу, які створили розгалужену мережу 

контрреволюційних організацій», починаються репресії. Вони здійснювалися 

задля розправи над опонентами, призводили до нагнітання в країні атмосфери 

страху. Було терміново підготовлено документ, яким скорочувалися терміни 

розслідування державних злочинів та дозволялося винесення смертних вироків, 

що не підлягали оскарженню й перегляду. Розгляд справ передавався 

особливим «трійкам» – позасудовим органам, у які входили представники 

прокуратури, місцевої влади й наркомату внутрішніх справ (НКВС). Україною 

прокотилися хвиля гучних процесів – «шахтинська справа», «спілка Союзу 

визволення України (СВУ)», «справа Українського національного центру 

(УНЦ)», за якими були заарештовані і знищені колишні діячі українських 

політичних партій, технічні фахівці, представники творчої інтелігенції. Звісно, 

репресії другої половини 1930-х рр. не могли оминути представників роду 

Грушевських [497, с. 260]. 

Уперше до репресивно-каральної тактики стосовно опонентів в Україні 

влада вдалася ще у 1929–1930 рр., коли в належності до таємної 

націоналістичної організації під назвою «Спілка визволення України» (СВУ) 

було звинувачено 45 провідних учених, письменників та інших представників 

інтелігенції, включаючи Сергія Єфремова, Володимира Чехівського, Андрія 

Ніковського, Йосипа Гермайзе, Михайла Слабченка, Григорія Голоскевича та 

Людмилу Старицьку-Черняхівську. «Виявленій» організації приписувалася 

мета: за допомогою чужоземних держав та емігрантських сил підбурювати 

селянство проти колективізації, шляхом убивства Сталіна та його соратників 

відокремити Україну від СРСР. Судовий процес над СВУ став також сигналом 

до знищення Української автокефальної православної церкви. Звинувачені у 

співпраці з цією організацією, першоієрархи церкви були змушені скликати у 
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січні 1930 р. собор і саморозпуститися. Незабаром митрополита Миколу 

Борецького, десятки єпископів та сотні священиків було заслано до трудових 

таборів. Використавши процес СВУ для створення атмосфери підозріливості та 

небезпеки, радянська влада перейшла до широкого наступу на інтелектуальну 

еліту України [186, с. 3]. Як і можна було передбачити, однією з перших 

установ, що зазнала головного удару в цьому наступі, була Всеукраїнська 

Академія наук (ВУАН). Після процесу СВУ, під час якого називалися імена 

багатьох членів Академії, уряд увів цензуру на її видання, став закривати 

найдіяльніші її секції й виганяти «буржуазних націоналістів». У 1931 р. 

розпустили історичну секцію М. С. Грушевського [507, с. 64].  

Від 1931 р. в Україні почалася масована і тривала кампанія викриття 

політичних та історичних поглядів М.Грушевського [339, с. 29]. Характер, 

розмах і дійові особи цієї кампанії свідчать, що задумувалася вона як складова 

частина підготовки гучного процесу у справі так званого «Українського 

національного центру» на чолі з М. Грушевським. Безперечно, що його раптове 

звільнення після арешту і «почесне» заслання до Москви внесли певний розлад 

у плани організаторів кампанії [331, с. 147]. 

У цей час у ВУАН змінювався курс роботи; до штату цієї академічної 

установи радянська влада почала вводити «перевірених» людей, тим самим 

«вживляючи» в наукове середовище офіційні погляди на події, що 

відбуваються, і в такий спосіб підтримуючи авторитет радянської влади у 

суспільстві. Саме з голосу нових «перевірених» співробітників ВУАН, задіяних 

в академічних структурах представників роду Грушевських почали відкрито 

таврувати як «фашистів» і «буржуазних націоналістів» [170, с. 15]. 

Згадані звинувачення почали звучати й на адресу С. В. Шамраєва, який 

потрапив під тиск НКВС. Для того, щоб розпочати офіційну судову справу 

проти Сергія Вікторовича, формально потрібна була певна «зачіпка» щодо його 

діяльності – і вона знайшлася: заява віце-президента ВУАН О. Палладіна до 

керівництва КДПУ від 3 грудня 1933 р. з приводу розкрадання інвентаря. 

Зрозуміло, що цей акт був спланований і детально розроблений органами 
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НКВС. Начебто С. В. Шамраєв був одним із організаторів викрадання архіву 

комісій М. С. Грушевського, паперів кафедри історії України, архіву журналу 

«Україна», великої кількості рукописних матеріалів (Антоновича, Житецького, 

Ігнатовича) [117, арк. 5], меблів, шаф тощо і начебто він діяв не один, а спільно 

з цілим «угрупуванням» у складі М. Карачківського та І. Щитківського.  

Проте з аналізу тексту доповідної записки Л. Шевченко, співробітника 

Історичної секції ВУАН, яку очолював М. С. Грушевський, стає зрозумілим, що 

С. В. Шамраєв, дізнавшись про ліквідацію Історичної секції ВУАН, узявся 

«упорядковувати майно» [117, арк. 23]. Тож вивезення архівів 

М. С. Грушевського, напевно, було узгоджене з керівництвом ВУАН. 

Незважаючи на це, 17 липня 1933 р. Київський облвідділ ДПУ почав проти 

С. В. Шамраєва попереднє слідство, пред’явивши звинувачення за статтею 54-

11 Карного Кодексу УРСР – належність до контрреволюційної 

націоналістичної групи, яка нібито входила до складу «Української військової 

організації». Було ухвалено як застережний захід тримати його у БУПРі 

(будинку попереднього ув’язнення), у той же день (17 липня) видано ордер на 

арешт та обшук [170, арк. 15]. Як докази його провини, наводилися свідчення 

заарештованих раніше співробітників Академії. Далі органи ДПУ та НКВС 

проводили допити, наголошували на тому, що С. В. Шамраєв винний, але він 

категорично заперечував свою контрреволюційну діяльність і відкидав версію 

про свою причетність до згаданої організації та «злочинних» зв’язків. Знову 

йому демонстрували протоколи допиту його колег, які під тиском ДПУ та 

НКВС свідчили так, як вигідно було слідству.  

Найбільше, чого вдалося досягти слідчим, це те, що на допиті 28 вересня 

1933 р. та у свідченнях від 10 грудня 1933 р. він визнав лише висловлювання 

певних націоналістичних поглядів у своїх наукових працях. Слідчий, беручи до 

уваги матеріали слідства та спираючись на те, що С. В. Шамраєв визнав себе 

частково винним у проведенні контрреволюційної націоналістичної діяльності, 

запропонував міру покарання 5 років концтаборів, починаючи з 19 січня 1934 

р.; документи надійшли до судової трійки при колегії ДПУ УРСР. І, врешті-
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решт, навіть за таку непереконливу «провину», трійкою при колегії ДПУ УРСР 

8 березня 1934 р. винесено вирок, щоправда, дещо «м’якіший», ніж пропонував 

слідчий: «Шамраєва С. В. ув’язнити у виправний-трудовий табір строком на 

три роки, зарахувавши ув’язнення від 18 липня 1933 р.» Для Сергія почався 

перший гулагівський термін у таборі з іронічною назвою «Свободный» [497, 

с. 297]. Його мати Г. С. Шамрай (Грушевська) зверталась до різних ланок 

радянської бюрократичної системи і писала в різні інстанції, щоб полегшити 

долю сина. Можна припустити, що завдяки одному з таких листів – до наркома 

УРСР В. Балицького – С. В. Шамрай отримав коротший термін ув’язнення і 

перебував у таборі практично лише 2 роки. Проте Ганна Сергіївна шукала 

шляхів, аби син уникнув покарання в повному обсязі, але у листопаді 1935 р., 

розглянувши чергову заяву Г. С. Шамраєвої [170, арк. 99], секретно-політичний 

відділ УДБ НКВС УРСР дійшов висновку, що все-таки Шамраєв С. В. був 

учасником контрреволюційної націоналістичної організації, і клопотання було 

відхилено остаточно.  

Отже, відбувши покарання в повному обсязі, відповідно до постанови, 

Сергій Вікторович повернувся додому, де на нього чекало нове розчарування: 

його сім’я дала тріщину і зрештою розпалася, адже чоловік і батько 

репресований, а це пляма на майбутнє рідних, тим більше, що він ще й рідний 

племінник М. С. Грушевського.  

У вересні 1936 р. С. В. Шамраєв улаштувався на роботу старшим 

референтом обласного управління народногосподарського обліку, але менш ніж 

через рік, у серпні 1937 р., його було знову заарештовано, проведено обшук і 

вилучено листи, наукові напрацювання та особисті документи. Як бачимо, 

«сталінська репресивна машина» не дала йому шансу на спокійне, вільне, 

звичайне життя. Уже через декілька днів за тією самою статтею 54-11 КК УРСР 

його було звинувачено у зв’язках із українською націоналістичною 

організацією та проведенні антирадянської роботи. Окрема нарада при НКВС 

СРСР винесла ухвалу: «Шамраєва Сергія Вікторовича за контрреволюційну 

діяльність ув’язнити у виправний трудовий табір строком на вісім років». Так 



167 

 

С. В. Шамраєв потрапив до таборів «Севвостлага», центр яких знаходився у 

бухті Нагаєво. Про подальшу долю Сергія Вікторовича достовірних матеріалів 

майже не збереглося, але відомо, що він помер 4 січня 1939 р. [170, арк. 157]. 

Як було зазначено вище, кримінальна справа С. В. Шамраєва була 

сфабрикована. У цьому були впевнені його рідні, і тому вони вели тривалу 

боротьбу за його реабілітацію. Так, Василь Семенович Денисенко (чоловік 

рідної сестри Сергія Вікторовича – Ольги) звертався у жовтні 1957 р. з 

проханням до Голови Верховної Ради СРСР К. Ворошилова про реабілітацію 

С. В. Шамраєва. Пройшовши коло судових інстанцій, лист із проханням 

повернувся до Чернігова, і тут, хоча й посмертно, Президією обласного суду 

були відмінені постанови судової трійки при колегії ДПУ УРСР від 8 березня 

1934 р. та Окремої Наради при НКВС СРСР від 28 березня 1938 р. Справу щодо 

С. В. Шамраєва було припинено за недостатністю доказів. Повністю 

реабілітовано С. В. Шамраєва постановою Чернігівської обласної прокуратури 

від 30 листопада 1992 р. – за відсутністю складу злочину [497, с. 300]. 

Насправді ж, цими рішеннями суд повністю підтримав протест прокурора 

Чернігівської області і рекомендацію слідчих, які дійшли висновку про 

безпідставність вироків для Сергія Шамраєва, двічі засудженого за належність 

до контрреволюційної організації, хоча його провина, якої він так і не визнав, 

не була доведена в жодному із судів. Зокрема, про це свідчить текст протесту 

прокурора до Чернігівського обласного суду від 20 грудня 1958 р.: 

«Проведеною перевіркою встановлено, що Шамраєв був засуджений 

необґрунтовано, за доказами, які нічим не перевірені і не підтверджені» [552, 

с. 816]. В іншому документі типової форми йшлося: «На Шамраєва Сергія 

Вікторовича поширюється дія ст. 1 Закону Української РСР «Про реабілітацію 

жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р. за відсутністю 

складу злочину». Така додаткова ухвала була зумовлена, вочевидь, 

необхідністю зробити юридичні уточнення, бо 1958 р. суд реабілітував 

Шамраєва за недостатністю зібраних доказів» [552, с. 817]. 
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За ґратами опинилась і Катерина Михайлівна Грушевська. Формальною 

причиною її арешту стали свідчення професора Київського університету 

К. Т. Штепи. Сьогодні, з плином часу є можливість звірити спогади Костя 

Тодосійовича з документами його архівно-кримінальної справи і внести окремі 

корективи. Дійсно, заарештована 12 червня 1938 р. професор Київського 

університету, історик Н.Мірза-Авак´янц уже 27 серпня заявила, що Кость 

Тодосійович входив до контрреволюційної організації їхнього навчального 

закладу. Ув´язнена після свідчень К.Штепи Катерина Грушевська 7 вересня 

1938 р. заявила, що через нього організація підтримувала зв´язок із її батьком, 

опальним московським засланцем акад. М.С.Грушевським Далі вона 

наголошувала, що К.Штепа за завданням її батька вів значну підривну роботу 

на науковому фронті, пропагуючи різні контрреволюційні теорії [200, с. 97]. 

Ці здобуті під тиском свідчення читати страшно й боляче – 

самооббріхування, наклепи на друзів, однодумців, колег… А втім, ставкою у 

цьому жахливому фарсі було найдорожче – життя, життя своє і найближчих 

родичів, і всі заарештовані, як могли, за нього боролися. Тож важливо з’ясувати 

роль різних осіб, зокрема К. Штепи, [201, с. 109]      у справі К. Грушевської 

[531, с. 381]. Певні аспекти цієї справи були предметом дослідження в окремих 

працях [417; 418; 419; 420; 431; 433], однак остаточної спільної думки науковці 

так і не дійшли. Це тим більше необхідно зробити, бо ще 1941 р. в окупованому 

Києві Кость Тодосійович Штепа на запити окремих осіб виправдовувався тим, 

що Катерина Михайлівна сама себе обмовила, а він тільки підтвердив її 

зізнання [452, с. 654]. Як же все це було насправді? Дійсно, виснажена 

багатоденними допитами слідчого – сумнозвісного заступника начальника 2-го 

відділення 4-го управління НКВС М. Хаєта, Катерина Михайлівна ще в 

середині серпня 1938 р. визнала свою «провину», а 7 вересня намалювала 

доволі панорамну картину своєї буцімто контрреволюційної діяльності, яку в 

головних рисах відтворили біографи вченої Р. Я. Пиріг й І. Б. Матяш [432; 433; 

434; 492; 497]. 
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На десятках сторінок слідчої справи вона розповідала про своє життя, 

вказувала на зв´язки, у яких фігурував калейдоскоп прізвищ як вищого 

партійного рангу, так і відомих свого часу науковців. Невдячна справа 

переказувати все те, що наговорила під тортурами нещасна жінка, але звернемо 

увагу, що навряд чи це було зроблено для підтвердження слів К.Штепи. 

Логічно думати, і це видно з протоколів допиту та перебігу слідства, 9 липня 

1938 р. керівництво НКВС УРСР дало свою згоду, а наступного дня 

оперуповноважений виніс ухвалу про початок попереднього слідства та про 

обрання запобіжного заходу щодо К. Грушевської – утримання під вартою в 

слідчому ізоляторі Київської тюрми; того ж дня (10 липня) всі ці рішення 

підтримав військовий прокурор Київського військового округу, а 11 липня був 

виданий ордер на проведення обшуку та арешт К. Грушевської; під час слідства 

спочатку її тримали в будинку НКВС по вул. Інститутській, надалі перевели до 

Лук’янівської в’язниці. Сценарій слідчих дій розгортався під диктовку влади, 

«тиск» з боку органів внутрішніх справ на молоду жінку був шалений. Уже 15 

серпня 1938 р. Катерина Михайлівна пише «зізнання» на ім’я наркома 

внутрішніх справ О. Успенського, у якому, зокрема, вказує, що «після 1924 р. 

вона повернулася на Україну з антирадянськими намірами; була членом 

української націоналістичної організації, яка прагнула до знищення 

соціалістичної Батьківщини». 

З текстів протоколів бачимо, що на допитах Катерина Михайлівна 

змушена була свідчити про батька – М. С. Грушевського, зокрема, про його 

роботу за кордоном та його нібито антирадянську діяльність у Чехословаччині; 

про його повернення до України, де він нібито повинен був проводити роботу 

серед української інтелігенції – підбурювати її до націоналістичних виступів, 

до боротьби проти СРСР; про те, що основним середовищем та місцем зібрань 

націоналістичних елементів української інтелігенції була ВУАН. Катерина 

Михайлівна також надала інформацію про зв’язки між М. С. Грушевським та 

М. Бухаріним, ніби батько розповідав їй про якісь перемовини: «Ну, справи 

наші не такі вже й погані, якщо й Бухарін не проти того, щоб домовитися з 
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українцями». Власну діяльність К. М. Грушевська, за її словами, висвітлювала 

доволі обережно: «У своїй практичній науковій роботі я свідомо і навмисне 

протягувала контрреволюційні концепції» [173, с. 50]. Проте після проведення 

відповідної роботи та слідчих дій із найближчим науковим оточенням Катерини 

Михайлівни потрібні докази її провини було здобуто. «Проти» К. Грушевської 

свідчили, зокрема: К. Штепа (професор Київського державного університету), 

О. Сухов (професор Одеського державного університету), О. Майліс (декан 

географічного факультету Київського педагогічного інституту), М. Жуковська 

(працівник редакції журналу «Україна», дружина військового міністра УНР), 

М. Левченко (завідувач видавництва ВУАН). Отже, зрештою, Катерина 

Михайлівна зізналася і в тому, що друкувала на машинці матеріали партії 

есерів, заклики про допомогу голодуючим України на початку двадцятих років. 

Вона також визнала свою «шкідницьку» роботу на ідеологічному та 

культурному фронтах, свідому недооцінку класиків марксизму.  

29 вересня 1938 р. слідчий М. Хаєт склав протокол пред’явлення 

матеріалів слідства, у якому зафіксував, що К. Грушевська згодна зі своїми 

свідченнями під час допитів. Далі справа була відправлена до підсудності 

відповідно до ст. 204 КПК УРСР, і лише 9 грудня цього ж року було винесене 

рішення про підсумки слідства, згідно з яким К. Грушевська належала до 

антирадянської націоналістичної повстанської організації. Органи НКВД 

зламали К.М. Грушевську, але не побороли: вона визнала свою «провину» лише 

під впливом фізичних тортур [174, с. 260]. А потім вона фактично відмовилася 

від попередніх свідчень, зробивши це у досить гнучкій формі: «Дані мною на 

попередньому слідстві зізнання я підтверджую, але заявляю суду, що частина 

цих показань слідством записана не досить вірно і потребує уточнень».  

У вироку щодо К. М. Грушевської зазначено, що вона, «перебуваючи на 

позиціях буржуазного націоналізму, у своїй практичній науковій роботі на 

літературно-історичному фронті протягувала буржуазно-націоналістичні ідеї, 

свідомо ігноруючи класиків марксизму». Далі йшлося про участь Катерини 

Михайлівни в «антирадянській українській націоналістичній організації», яка 
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існувала у системі АН УРСР, і про відповідну підривну роботу. Що ж до 

звинувачень у шпигунській діяльності, то вони «підтвердження не знайшли». 

К. М. Грушевська була засуджена до позбавлення волі у виправно-трудових 

таборах на вісім років з ущемленням у правах на п’ять років та конфіскацією 

особистого майна. Строк відбуття покарання зараховувався від дня арешту 

[174, арк. 69]. Різні міри покарання були призначені найближчим колегам 

Катерини Михайлівни: справу щодо К.Ф. Штепи послали на дослідування, 

О. Сухова засуджено до вищої міри покарання, К. Майліс отримав п’ять років 

заслання, М. Жуковську на три роки вислали з України, М. Левченка засудили 

на 10 років концтаборів.  

Відомостей про останні роки життя К. М. Грушевської майже не 

залишилось. Достеменно знаємо лише те, що у червні 1939 р. її перевезено до 

Владивостока; одна з останніх, хто бачив Катерину Михайлівну живою, – жінка 

на прізвище Натансон. У недатованих епістолярних джерелах знаходимо 

інформацію, що наприкінці Другої світової війни Д. П. Натансон, яка тоді 

перебувала у далекосхідній бухті Находка, в радгоспі № 4, розшукувала адресу 

Грушевських, і тим самим вона давала надію Марії Сильвестрівні побачити 

свою дочку [25,  арк. 17]. Проте, з великою мірою ймовірності, можна 

стверджувати, що сподівання матері виявилися марними. 

Наприкінці 1950-х рр. Ольга Олександрівна Грушевська (Парфененко) 

доклала чимало зусиль, аби очистити ім’я Катерини Михайлівни і зняти пляму 

з родини Грушевських. Тож, у 1959 р. у відповідь на подану нею апеляцію 

Військова колегія Верховного суду СРСР відмінила вирок щодо 

К. М. Грушевської, а справу закрили за відсутністю складу злочину.  

Багато зробила Ольга Олександрівна і для відновлення чесного імені 

свого чоловіка О. С. Грушевського. На жаль, за життя їй цього не вдалося 

домогтися. Олександр Сергійович був заарештований, як і інші представники 

роду Грушевських, за участь в антирадянській українській націоналістичній 

терористичній організації [156, арк. 11]. Звичайно ж, справжні причини його 

арешту – те, що він був рідним братом М. С. Грушевського, працював у складі 
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Центральної Ради та брав участь у національно-визвольному русі. Олександра 

Сергійовича було ув’язнено у серпні 1938 р.; до березня 1939 р. його тримали у 

Київській тюрмі НКВС. Більш ніж півроку тривали допити, із підозрюваним 

весь час «проводили слідчу роботу», проте він відкидав усі звинувачення 

органів НКВС: у причетності до підривної роботи серед населення, у 

припиненні наукової діяльності і тим самим у подаванні негативного прикладу 

молодим ученим.  

21 березня 1939 р. Нарком внутрішніх справ УРСР В.В.Горлинський 

затвердив обвинувальний висновок стосовно Олександра Сергійовича, у якому, 

зокрема, зазначалося, що він був учасником «Спілки визволення України», 

«Українського національного центру», а також підкреслювалося, що 

О. С. Грушевський визнав свою вину лише частково. Зважаючи на те, що вина 

його доведена, але справа переглядалася на Особливій Нараді при НКВС СРСР 

(для того, щоб вирок не був змінений на більш гуманний); прокурор УРСР 

Л. Яченін також погодився з обвинувальним висновком [156, арк. 69]. Отже, за 

вироком, О. С. Грушевського було вислано до Казахстану в місто Павлодар на 

п’ять років. Для Олександра Сергійовича відбування покарання обтяжувалось 

станом його здоров’я: ще під час слідства в результаті проведених медичних 

обстежень у нього було виявлено низку захворювань. Його дружина Ольга 

Олександрівна Грушевська (Парфененко) робила можливе й неможливе, аби 

витягти свого чоловіка з лещат «сталінської репресивної машини» чи хоча б 

полегшити його життя на засланні. Вона надсилала скарги у різні судові 

інстанції, навіть самому Сталіну (лист від 28 жовтня 1939 р.) [156, арк. 179]. 

На той час О. О. Грушевська відчувала серйозну матеріальну скруту, 

адже чоловічу частину та молодше покоління родини Грушевських було 

заарештовано, і двом самотнім немолодим жінкам – Марії Сильвестрівні та 

Ользі Олександрівні – ніхто не міг надати допомогу. Проте навіть у тій ситуації 

Ольга Грушевська знаходила можливість надсилати гроші своєму чоловікові, 

аби Олександр Сергійович міг вижити в надзвичайно важких умовах заслання.  
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У червні 1940 р. справу знову розглядали у секретаріаті Особливої 

наради. Там дійшли висновку, що «О. С. Грушевський у належності до 

антирадянської української націоналістичної організації викритий судженнями 

шести засуджених (у тому числі К. Ф. Штепи). Підстав для розгляду справи 

немає». Принагідно зазначимо, що у листах до дружини Олександр Сергійович, 

який уже мешкав у м. Павлодарі, розповідав про методи отримання зізнань із 

заарештованих. Через деякий час листування було заборонено. У вересні 1940 

р. відмову затвердив заступник наркома внутрішніх справ СРСР В. Меркулов; у 

кінці листопада це невтішне повідомлення досягло Києва і Павлодара[48, 

арк. 1]. Проте, Ольга Олександрівна продовжувала свою боротьбу. Під час 

війни вона вишукувала будь-які можливості, аби хоч щось дізнатися про долю 

чоловіка. Збереглися отримані нею приватні повідомлення, в яких містилася 

інформація про Олександра Сергійовича. Вона також робила численні запити 

до КДБ щодо свого чоловіка. Нарешті навесні 1948 р. з Іртишська 

Павлодарської області надійшла невтішна і незрозуміла офіційна відповідь: 

«Ваш чоловік Грушевський О. С. після відбуття строку вибув невідомо куди. 

Точне місцезнаходження повідомити не можемо» [60, арк. 22]. Після смерті 

Сталіна Ольга Грушевська знову і знову намагається розшукати сліди чоловіка. 

На прохання КДБ УРСР у 1955 р. павлодарські колеги відрядили до Іртишська 

свого співробітника. Йому вдалося з’ясувати, що у 1942 р. Олександр 

Сергійович Грушевський довго хворів, лежав у лікарні і, за свідченнями одного 

місцевого жителя, помер. Будь-яких актових записів про його смерть у 

сільрадах району не виявлено [60, арк. 15]. 

Навесні 1957 р. розглядалося питання про реабілітацію 

О. С. Грушевського. Академія наук УРСР на запит КДБ УРСР підготувала 

історіографічну довідку, у якій, зокрема, відзначалося, що праці 

О. С. Грушевського дуже далекі від марксистського розуміння, хоч у них і 

немає безпосередніх антирадянських виступів. Ця оцінка відіграла певну роль у 

тому, що Ользі Грушевській у реабілітації чоловіка відмовили. Лише у вересні 

1989 р. (вже після смерті Ольги Олександрівни Грушевської) Олександра 
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Грушевського було реабілітовано на підставі Указу про відновлення 

справедливості щодо жертв репресій сталінізму. На жаль, місце його поховання 

досі залишається невідомим. 

Тиску репресій зазнав і чотириюрідний брат М. С. Грушевського – Марко 

Федорович Грушевський. Через свою громадську діяльність, зокрема, як 

інструктор-організатор та активний діяч Всеукраїнської православної церковної 

ради, як єпископ УАПЦ, він потрапив у поле зору каральних органів. Взагалі, 

вже наприкінці 1920-х рр. починається інспірований більшовицькою державою 

процес переходу від ідеологічного протистояння з релігією до більш рішучих 

методів боротьби з нею. Розгортаючи масовий «безбожницький рух», до якого 

активно (і примусово) залучались трудящі, керівництво більшовицької партії 

переходить до рішучих дій з ліквідації осередків «темноти і забобонів», на 

практиці – до фізичного знищення носіїв «шкідливої ідеології». Церква 

оголошується «осередком мракобісся та контрреволюції», що в умовах 

реалізації партійного лозунгу про загострення класової боротьби мало певні 

«оргвисновки». У 1926 р. органи ГПУ почали висувати вимогу до Української 

автокефальної православної церкви і наполягати на тому, що митрополит 

Василь Липківський, як націоналіст і петлюрівець, не повинен стояти на чолі 

УАПЦ, причому треба, щоб церква сама його позбавилася. Усі діячі УАПЦ, у 

тому числі і єпископат, змушені були робити вибір: погодитися чи не 

погодитися на цю жертву. Знаємо, що єпископ Марко Грушевський належав до 

тих, хто погоджувався усунути небезпечного митрополита, заради того, щоб 

радянська влада не ліквідувала їх церкву взагалі.  

Марко Федорович був присутнім на Всеукраїнській Нараді УАПЦ 1 

вересня 1926 р., яку дозволила провести влада, хоча частина керівників УАПЦ 

вже була заарештована. Зрештою, учасники цієї наради підписали документ із 

вимогою до ГПУ про продовження діяльності своєї церкви. Невдовзі 

М. Ф. Грушевського було обрано членом президії Всеукраїнської православної 

церковної ради (ВПЦР), він завідував відділом благовістя (після відмови 

Володимира Рахівського бути завідувачем) і був членом редакції часопису 
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УАПЦ «Церква і життя». Він також займався підготовкою Всеукраїнського 

православного церковного Собору, який планували відкрити на Покрову 1927 

р. Проте єдиною умовою дозволу влади на проведення цього Собору 

залишалося усунення митрополита Василя Липківського за його 

націоналістичну діяльність і контрреволюційну пропаганду від керівництва 

УАПЦ. Отже, Собор відбувся. Він проходив з 17 по 30 жовтня 1927 р. у 

великому Софійському кафедральному соборі. Серед учасників був єпископ 

Марко Грушевський. 

На цьому Соборі вимогу більшовицької влади було виконано: замість 

Василя Липківського митрополитом обрано єпископа Гайсинського Миколая 

Борецького. За це УАПЦ дозволили видати свій часопис «Церква і життя» та 

надрукувати кілька релігійних книг. Проте врятувати Українську автокефальну 

православну церкву це не допомогло, а лише на деякий час відсунуло її 

ліквідацію. Тиск на церкву посилювався. Вона зазнавала постійного цькування 

в радянській пресі. Протягом 1928–1929 рр. було заарештовано п’ять 

українських єпископів і архієпископів. Взагалі, починаючи від 1929 р. влада 

вдалася до масових репресивних заходів проти автокефального єпископату та 

духовенства, ліквідувавши при цьому більшість українських парафій. У січні 

1930 р. так званий «надзвичайний» собор УАПЦ, за висловом Богдана 

Боцюрківа, «офіційно розв’язав» Українську автокефальну церкву [577, с. 317].  

Цей самоліквідаційний Собор відбувся якраз у переддень викриття 

«Спілки визволення України» (вже було сформовано весь блок звинувачень). 

На жаль, документів про цей Собор майже не збереглося. Ми маємо тільки 

уривки спогадів про те, що 26–29 січня 1930 р. УАПЦ підписала акт про 

самоліквідацію як контрреволюційна петлюрівська антирадянська організація, 

яка нічого спільного з церквою немає. Слідчі були добре обізнані із ситуацією 

всередині церкви за рахунок секретних співробітників (сексотів). Вони знали 

навіть подробиці розмов під час трапези на вечері в монастирському храмі. 

Збереглись також відомості, що ГПУ, на вимогу якого проводився цей 

ліквідаційний собор, «…підготувало все включно з проектом резолюцій, що їх 
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мали прийняти делегати. Результати голосувань теж були заздалегідь 

спрогнозовані». Відомостей про дії єпископа Марка Грушевського на цьому 

Соборі не виявлено. Але варто зауважити, що сам текст про самоліквідацію є 

вражаючим. Вірних примусили підписати документ про те, що вони не є 

церквою і вони перестають існувати. 

До справи остаточної ліквідації УАПЦ спричинився також інспірований 

органами НКВС процес так званої «СВУ» [189, с. 114; 216, с. 229 ]. Головне 

звинувачення у «контрреволюційній та антирадянській діяльності» на цьому 

процесі було висунуто проти Володимира Чехівського як Благовісника УАПЦ. 

Далі НКВС мав на меті розпочати процес проти всієї УАПЦ, її осередків та 

діячів по всій Україні. На підставі аналізу архівних документів зроблено 

висновок, що процес «СВУ» готувався заздалегідь: ще 24 жовтня 1929 р. 

Політбюро ЦК КП(б)У спеціальним рішенням доручило голові Раднаркому 

УССР В. Чубарю «погодити в ЦК ВКП(б) питання про публікацію у справі 

«СВУ» [513, c. 13]. У повідомленні, підписаному головою ДПУ УССР 

Володимиром Балицьким, зазначалось, що «СВУ» об’єднувала, окрім колишніх 

учасників петлюрівського руху, діячів УАПЦ. Отже, ще до початку процесу 

«Спілки визволення України» фабрикація справ над Українською 

автокефальною православною церквою мала поставити крапку в її історії. За 

задумом державного політичного управління, «СВУ» мала ідейно знищити 

націоналістичні осередки в Україні. Цей процес був покликаний в очах його 

прихильників викликати жахи та таке розчарування, яке відобразилося навіть у 

секретних повідомленнях, які чекісти фіксували в народному середовищі, щоб 

людей ввести в оману: «Боже, оце наші керівники? Куди ж вони нас завели?» 

[511, с. 400]. 

Невдовзі після процесу «СВУ» на сторінках київської газети 

«Пролетарська правда» була опублікована заява «колишнього єпископа Марка 

Грушевського» про зречення сану [338, c. 3]. Можна лише припустити, які 

причини примусили Марка Федоровича зректися не тільки сану протоієрея, 

єпископа УАПЦ, а взагалі залишити будь-яку церковну діяльність, що була 
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справою його життя. Ми не маємо відомостей щодо того, чи був він у Харкові 

на процесі «СВУ» чи не був. Певно, Марко Федорович, як людина 

високоморальна, не витримав тієї газетної і пропагандистської компанії, що 

супроводжувала справу «СВУ», коли будь-яка чесна людина просто не в змозі 

перебувати в цьому жахливому «викривальному» оточенні, тим більше 

позиціонувати себе, як приналежного до цієї організації, до цієї церкви. Тож 

«ламання» людей відбувалося не лише у чекістських катівнях. Вочевидь, 

система працювала набагато винахідливіше і складніше. Отже, під тиском з 

боку Державного політичного управління УРСР М. Ф. Грушевський зрікся 

духовного сану. Разом із ним змушені були зректись сану ще шість ієрархів 

УАПЦ. Однак це їх не врятувало. Все українське духовенство зазнало репресій, 

після яких живими залишились одиниці [423; 424; 425; 426]. 

В останні роки життя Марко Грушевський працював сторожем в артілі 

інвалідів, продовжував вести наукові записи. Взагалі, усі священнослужителі, 

які починаючи від 1930 р. зрікалися сану, у соціальному плані займали 

найнижчі посади у найменш престижних галузях і закладах. Показово, що в 

архівно-кримінальних справах діячів УАПЦ майже немає того, що 

кваліфікується, як «вещдоки», тобто речей, матеріальних цінностей у колишніх 

керівників церкви просто не було. Найчастіше в протоколах обшуків знаходимо 

записи на кшталт «переписка разная».  

Пік репресій щодо УАПЦ припадає на 1937 р. Очевидно, все відбувалось 

за чітким планом, коли майже одночасно було заарештовано колишніх і діючих 

митрополитів усіх церковних напрямів. 27 листопада того ж 1937 р. було 

розстріляно колишнього митрополита УАПЦ Василя Липківського (у 

Лук’янівській в’язниці) та митрополита Всеукраїнської церкви Івана 

Павловського (у Білгородській в’язниці). Показовим є формулювання вироку, 

приміром, щодо Липківського: «Василя Костянтиновича Липківського як 

керівника антирадянської петлюрівської націоналістичної організації 

фашистського типу «УАПЦ» розстріляти, майно його конфіскувати» [511, 

с. 120]. Як бачимо, сама Українська автокефальна православна церква 
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визначалася в документах ГПУ як «антирадянська петлюрівська 

націоналістична фашистська» організація, а не як релігійна. 

Після розправи з представниками вищої церковної ієрархії, 1938 р. 

забрали всіх тих, хто за списками ГПУ свого часу був активним діячем УАПЦ. 

11 червня 1938 р. заарештовано й ув’язнено в Лук’янівській в’язниці за 

звинуваченням за статтями ст. 54-11 та 54-8 КК УССР [155, арк. 1] Марка 

Грушевського. У результаті обшуку, проведеного в його будинку, було 

вилучено записники, окуляри, шафу з літературою [155, арк. 5], а також наукові 

записи, зроблені в останні роки. Слід підкреслити, що у справі Марка 

Грушевського немає записів про його приналежність до єпископату УАПЦ, 

нічого не сказано про його українські проповіді, палкі заклики рятувати і 

зберігати українську церкву. Він був звинувачений у тому, що належав до 

таємної організації, яка хотіла повалити радянську владу в Україні. Жоден діяч 

УАПЦ не був засуджений за віру Христову або за приналежність до УАПЦ. З 

вивчення архівно-слідчих справ видно, що звинувачення членів УАПЦ 

«прив’язувалися» або до повстанського викритого військового центру, або до 

якогось куркульського таємного осередку. Насправді ж, якщо й існували 

«таємні осередки селян» в 1930-ті рр., то це були виключно церковні 

об’єднання, які намагалися врятувати храми й церковне майно та зберегти 

рештки християнського буття. У документах ГПУ їх позиціонували як куркулів, 

а церковнослужителів – як їх пособників. 

Тож і Марко Грушевський зазнав переслідувань зовсім не тільки за свою 

церковну діяльність. Документи, які збереглися в архівно-слідчій справі 

М. Ф. Грушевського, зокрема протоколи його допитів, без сумніву, були 

сфабриковані. Ось для прикладу невеличкий фрагмент з протоколу (допитував 

начальник НКВС УССР лейтенант держбезпеки Добричев) від 26 серпня 1938 

р. На запитання, ким і коли М. Ф. Грушевський був завербований, він відповів, 

що протягом 20 років працював священиком православної церкви і як українець 

був активним організатором автокефального руху, тобто української церкви 

[155, арк. 7]. Далі М. Ф. Грушевський розповів про роботу у Всеукраїнській 
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церковній раді і назвав прізвища тих, хто працював разом із ним над 

перевиданням богослужебних книг [155, арк. 12]. 

Отже, Марка Грушевського звинувачено в тому, що був у складі 

Всеукраїнської церковної ради, є перекладачем богослужбових книг на 

українську мову; як «активний учасник контрреволюційної організації» 

неодноразово вирушав до міст України для організації автокефального руху і 

побудови там контрреволюційної націоналістичної і повстанської організації; 

проводив вербування в організацію, метою якої була зміна існуючого 

державного ладу в СРСР [155, арк. 38]. 9 серпня 1938 р. постановою Особливої 

трійки при Київському Облуправлінні НКВС УССР на основі ст. 54-8 і 54-11 

КК УССР М. Ф. Грушевський засуджений до розстрілу. Вирок виконано 2 

вересня 1938 р. З архівних джерел знаємо, що до вересня 1937 р. всіх 

розстріляних у Лук’янівській в’язниці, а також в інших місцях, де відбувалися 

катування, ховали на Лук’янівському цвинтарі у братських могилах, у які 

людей скидали просто з вантажівок (зараз на тому місці біля входу росте трава). 

У СБУ кажуть, що приблизно з вересня 1937 р. основним місцем, куди 

приймали вантажівки із закатованими людьми, стала Биківня. Тож точне місце 

поховання М. Ф. Грушевського встановити неможливо [155, арк. 33]. 

Отже, можна зробити висновки про сфабрикованість провини 

М. Ф. Грушевського [155, арк. 38 зв.]. Таким чином, у дочки Марка Федоровича 

Грушевського Тамари були всі підстави для боротьби за відновлення чесного 

імені її батька. Наприкінці 1980-х рр. вона писала до прокуратури, і врешті-

решт, отримала офіційне повідомлення про те, що її батько Грушевський М. Ф. 

реабілітований 16 травня 1989 р. [155, арк. 39]. 

У підсумку відзначимо, що трагічний епілог долі Грушевських був 

визначений заздалегідь їх діяльною українською позицією, котра не могла 

співіснувати з насаджуваним великодержавним моноідеологізмом тоталітарної 

системи. Тож не випадково, що у числі перших найбільш небезпечних для себе 

ворогів, сталінський Молох обрав саме цей давній козацько-священницький 

рід. Як і інші видні представники української інтелігенції, Катерина, Олександр 
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і Марко Грушевські, а також Сергій Шамраєв були позбавлені – спочатку волі, 

а потім і життя – лише за те, що виявилися «Грушевськими за духом», тобто 

вірили у високе покликання свого народу й діяльно спричинилися до його 

відродження. 

 

*   *   * 

Перша третина ХХ ст. – найвищий етап українського національного 

відродження, позначений величчю відбудови державності та трагізмом її 

втрати. Це також доба найбільшої активності Грушевських, час реалізації 

грандіозних планів та замірів представників п’ятого та шостого покоління 

цього роду. Жодна інша українська родина у цей час не сприймалася як символ 

українства. Адже головою парламенту відродженої держави був Михайло 

Грушевський, піонером розбудови національної церкви – Марко Грушевський, 

а одним із творців національної системи науки та освіти – Олександр 

Грушевський. Наймолодше – шосте покоління Грушевських – не поступалося 

батькам у талановитості та працьовитості: у свої неповних тридцять років 

Катерина Грушевська – засновник цілого напрямку в українській історичній 

соціології та фольклористиці, а її ровесник – двоюрідний брат Сергій Шамрай – 

став, попри молоді роки, проникливим дослідником українського «довгого» 

ХІХ століття. Долаючи несприятливі умови воєнного лихоліття, революційної 

розрухи, громадянської війни та радянської нетерпимості до інакодумства, 

Грушевські проявили себе справжніми українськими інтелігентами, разом зі 

своїм народом проходячи всі історичні випробування. Саме фундаментальність 

внеску Грушевських у тогочасне українське життя стала дійсною причиною 

тієї, нечуваної навіть за царату, жорстокості, котру проявила до них радянська 

система, одним брутальним поривом знищивши два покоління одразу. 
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Висновки 

 

Комплексний аналіз виявлених джерел та опрацьований масив 

історіографічної літератури уможливив вирішення поставленої проблеми 

всебічної реконструкції культурно-освітньої та суспільно-політичної діяльності 

представників роду Грушевських на українських землях протягом другої 

половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Аналіз історіографії теми свідчить про 

її недостатність з точки зору висвітлення всієї різнопланової діяльності 

Грушевських на тлі процесів українського національного відродження. 

Сукупність матеріалів біоісторіографічного характеру, сформована в результаті 

пошукової роботи в українських (ЦДІАУК, ЦДІАУЛ, ЦДАВОВУ, ДАК, ІР 

НБУ, ВР ЛНБ, ВР ІМФЕ, ВР ІЛ, ЦДАМЛМ, ВР ОБД, НА ІІУ, ЦДАГО, ДАКО, 

ДАОО, ДАЛО, ДАЧеркО, ДАЧернО, ДАХО, ГДА СБУ) та польських (ДАЛВХ) 

архівах, дозволила інформаційно забезпечити досягнення мети даного 

дослідження шляхом розв’язання поставлених завдань. 

Як і більшість українських родів, Грушевські уперше зустрічаються у 

документах козацької доби як активні учасники автономістичних змагань. 

Після їх поразки, бажаючи й надалі залишитися серед народної стихії, 

Грушевські «змінюють шаблю на хрест», ставши душпастирями в маленьких 

сільських приходах на території історичної Київщини. Власне там, далеко від 

культури зросійщених і сполонізованих міст, формувався україноцентричний 

світогляд представників четвертого покоління роду Грушевських, котрі вкотре 

здійснили своєрідну «ментальну революцію», в особі Сергія Федоровича 

змінивши хрест на вчительське перо. 

Саме Сергій Грушевський уперше виявив світські інтереси й амбіції, 

зрозумівши, що виклики часу вимагають відійти від традиційних духовних 

практик опіки над своїм народом, а взятися за важку роботу по його просвіті, як 

головній передумові національного відродження. Звісно, такий потяг на 

початках життєвого шляху С.Ф. Грушевського був радше стихійним, аніж 
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усвідомленим – тут віднотовуємо своєрідний «тиск поколінь» у справі 

народного служіння. 

Доля не дала можливості С.Ф. Грушевському реалізувати свій талант на 

українських землях. Проте його педагогічна філософія, сформована протягом 

довголітньої практики, своїм гуманістичним потенціалом сприяла загальним 

зрушенням в освітній системі імперії Романових, утім і на Наддніпрянщині. А 

стихійне українство видатного педагога надало цій системі виразного 

національного обличчя. Свідченням цього, наприклад, може бути сміливе, як на 

російського чиновника, зголошення до членства в НТШ і фінансова допомога 

цій некоронованій українській Академії наук. Та найбільший вияв українство 

Сергія Федоровича знайшло у його дітях – Михайлові, Ганні та Олександрові. 

Їхні творчі долі переконують, що п’яте покоління Грушевських було виховане у 

правдивому пієтеті до нагальних потреб українського народу. 

Саме представники п’ятого покоління Грушевських (Михайло 

Сергійович, Ганна Сергіївна, Олександр Сергійович, Григорій Іванович, Марко 

Федорович) отримали можливість найповніше реалізувати свій творчий 

потенціал у багатьох галузях українського життя: науковій, літературній, 

публіцистичній, педагогічній, просвітницькій та ін. При цьому відзначимо 

сталу тенденцію – від часу розгортання М.С. Грушевським різнопланової 

національної праці в Галичині, а згодом і на Наддніпрянщині, решта 

Грушевських (врешті, як і значна частина української інтелігенції) дедалі 

більше входять в орбіту його діяльності, стаючи вірними помічниками й 

вдумливими порадниками. Враховуючи несприятливі для української справи 

імперські реалії, вони, разом зі своїм видатним братом, активно включилися в 

процес національного відродження, помітно впливаючи на його змістові та 

темпоральні характеристики. 

На літературній ниві серед Грушевських найбільш голосно себе проявив 

Григорій Грушевський, котрий своєю прозою під псевдонімом Грицько Чулай 

здобув певний успіх серед української читаючої публіки. На галицькій землі 

літературною працею, щоправда з виразним критичним ухилом, займалася 
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Марія Сильвестрівна Грушевська (Вояківська), яка завдяки підтримці чоловіка 

стала одним із найбільш талановитих перекладачів і проникливих 

інтерпретаторів тогочасної літературної класики. 

Найбільшого впливу М.С. Грушевського зазнали ті його рідні, котрі 

обрали історичний фах. Тут, звісно, назвемо ім’я Олександра Сергійовича, 

котрий хоча й належав до київської історичної школи В. Антоновича, за духом 

своїх праць був цілковитим вихованцем старшого брата. Саме останній сприяв 

розширенню творчих інтересів О.С. Грушевського, замовляючи для 

українських періодичних видань нариси про зачинателів українського 

національного відродження ХІХ ст. Українознавчою тематикою цікавилися й 

Ганна Сергіївна, присвятивши низку цікавих розвідок історії та культурному 

життю українських земель ХVІІ-ХІХ ст., котрі були надруковані у редагованих 

старшим братом періодичних виданнях. Під впливом творчих ідей автора 

«Історії України-Руси» як дослідник сформувався і Марко Федорович. 

Віднайшовши себе в українській етнографії, саме за сприяння та практичної 

допомоги М.С. Грушевського, Марко Грушевський зміг опублікувати свої 

цікаві етнографічні збірки. 

Не стояли осторонь Грушевські й науково-організаційних планів 

Михайла Сергійовича. Протягом часу його головування в НТШ, практично всі 

представники родини стали членами цієї найбільш реномованої національної 

наукової інституції. Підтримали Грушевські й іншу ініціативу свого відомого 

родича – утворення Українського наукового товариства у Києві. До керівництва 

УНТ увійшов Олександр Сергійович, а його діяльними членами стали інші 

Грушевські п’ятого покоління. 

Свідомими українцями Грушевські також проявили себе на педагогічній 

ниві. Всупереч імперським заборонам, наражаючись на постійну небезпеку 

репресій, вони за будь-яких обставин плекали українську освіту. Народне 

шкільництво розбудовував Марко Грушевський, намагаючись, нерідко 

конспіративно, через рідне слово виховати в учнів національне 

самоусвідомлення. Цю ж проблему, але вже на рівні вищої школи, реалізовував 
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Олександр Грушевський. Він першим серед інтелектуалів наддніпрянської 

України ризикнув читати лекції українською мовою. Історія української освіти 

назавжди закарбувала його сміливий громадській чин у Новоросійському 

університеті. 

Пильною потребою українства, на яку не змогли не відгукнутися 

Грушевські, було формування модерного громадського дискурсу. Якісна 

українська за мовою та духом публіцистика стала вимогою дня на зламі ХІХ–

ХХ ст. У створених М.С. Грушевським періодичних виданнях («Літературно-

науковий вістник», «Україна», «Село», «Засів» та ін.) бачимо імена практично 

всіх представників п’ятого покоління, котрі вели складну боротьбу за впливи на 

свідомість пересічних українців, витравлюючи з них закореніле малоросійство. 

Справжнім «зоряним часом» для Грушевських стала доба Визвольних 

змагань – притлумлені імперською дійсністю надії та сподівання, подібно як і у 

випадку інших представників української інтелігенції, знайшли врешті поле для 

реалізації. А факт посідання найвищої у відновленій державі посади Михайлом 

Грушевським, накладало на його рідних і близьких особливе почуття 

відповідальності перед своїм народом. Тож цілком очікувано ми бачимо 

Грушевських на найбільш складних напрямках державного будівництва. 

Практично всі Грушевські були представлені в організаційних структурах 

Центральної Ради. Поза тим, організацією національної науки та освіти 

опікувався Олександр Сергійович. А розбудову національної церкви змістом 

свого життя зробив Марко Федорович. 

Прикметою того часу став вихід на арену українського життя 

представників шостого покоління роду Грушевських – Катерини Михайлівни та 

Сергія Вікторовича. Незважаючи на молоді роки, донька і племінник 

М.С. Грушевського діяльно долучилися до важливої справи інформування 

широких кіл українства про перші кроки молодої держави. Їхній 

журналістичний дебют засвідчив неабиякий літературний хист і чудове 

відчуття актуальних потреб поточного моменту. 



185 

 

Гіркоту поразки державотворення Грушевські, як і належить дійсним 

українським інтелігентам, розділили зі своїм народом. Залишаючись у 

пореволюційному Києві, в умовах громадянської війни та перших років 

радянської влади, вони з гідністю терпіли всі прикрощі життя. Олександр 

Сергійович разом із сестрою Ганною та дружиною Ольгою долучилися до 

збереження національного характеру українських наукових та освітніх установ. 

Не відмовився від своїх планів творення національної церкви й Марко 

Федорович. Сергій Шамраєв, всупереч напівголодному існуванню, успішно 

долав щаблі вищої школи та навчався секретам історичного фаху від рідного 

дядька. 

Відомо, що протягом 1919 – 1924 рр. сім’я Михайла Сергійовича 

Грушевського перебувала в еміграції. Незважаючи на сутужне еміграційне 

життя, Грушевські і тут проявили себе українськими патріотами – опікувалися 

студіюючою молоддю, котра опинилася на чужині; організовували акції 

порятунку української інтелігенції на Батьківщині від голоду та злиднів; врешті 

– розбудовували структури української науки на вигнанні. Попри 

невлаштованість побуту, викликану частими переїздами, саме в ті роки засяяла 

«наукова зірка» Катерини Михайлівни. Вже перші її праці, присвячені 

проблемам первісного мислення, стали помітним явищем української науки. 

Еміграційний спокій не приваблював Михайла Сергійовича та його 

найближчих. Туга за Батьківщиною, потреба бути поряд зі своїм народом у 

важкі часи його буття виявилися сильнішими, тож повернення до Києва було 

лише питанням часу. 

Український культурний ренесанс 20-х рр. був значною мірою і справою 

Грушевських, котрі, подібно до інших представників вітчизняної інтелігенції, 

наївно повірили у щирість українського національного курсу більшовиків. 

Переїзд до Києва Михайла Сергійовича створив небачений перед тим в 

українській науці феномен сімейності, коли представники одного роду, котрі 

належали до різних поколінь, солідарною працею примножували культурний 

капітал нації. У створених М.С. Грушевським у ВУАН структурах плідно 
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працювали і Олександр Сергійович із дружиною, і сестра Ганна, і донька 

Катерина, і племінник Сергій. Молоді Грушевські саме за підтримки Михайла 

Сергійовича здобули свої перші наукові ступені та проявили себе талановитими 

працівниками на полі української науки. У цій жертовній праці на благо 

рідного народу, нерідко на межі людських можливостей, проявився той «дух 

Грушевських», що його так боялися вороги українства різних кольорів. 

Згортання політики українізації та наростання тоталітарних тенденцій в 

житті радянського суспільства на межі 20-30-х рр. не могло не зачепити 

Грушевських. Як і інших свідомих українців, їх по черзі вихоплював з 

узвичаєного життєвого бігу комуністичний Молох. А після смерті Михайла 

Сергійовича ці процеси набули фатальної незворотності. Протягом усього 

кількох років сталінська тоталітарна машина практично винищила всіх 

Грушевських п’ятого та шостого поколінь. Знищила саме за те, за що їх потім 

так цінуватимуть нащадки – за віру і діяльну любов до рідного народу, за 

працю, котра допомогла врешті українцям усвідомити своє національне «Я». 

Насамкінець зазначимо, що подальше дослідження нашої теми має значні 

дослідницькі перспективи та резерви саморозвитку. Насамперед, важливими 

видаються студії, присвячені проблемі життя та діяльності наступних поколінь 

роду Грушевських, котрим вдалося пережити сталінські репресії, а також увага 

до представників бічних гілок роду. Вельми перспективними виглядають 

подальші пошуки маловідомих творчих матеріалів Грушевських, особливо 

представників молодшого шостого покоління, що розсіяні багатьма 

архівосховищами України та Росії. Нове світло на окремі аспекти життя та 

діяльності Грушевських може пролити й вивчення численного 

неопублікованого родинного епістолярію. На черзі також створення 

синтетичної праці про діяльність знаних українських родів у добу 

національного відродження, в якій Грушевські повинні посісти належне їм 

чільне місце. 



187 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

ДЖЕРЕЛА: 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, 

м.КИЇВ 

Ф.127. Київська духовна консисторія 

1. Оп. 1012, спр. 3650. Метрична книга церков Чигиринського повіту 

за 1865 р. На 2007 арк. 

Ф.274. Київське губернське жандармське управління 

2. Оп.1, спр. 2032. Справа про діяльність української            

буржуазно-націоналістичної партії «Спілка в Чигиринському повіту, Київської 

губернії. 22 травня 1907 р. – 13 ноября 1907 р. На 101 арк. 

3. Оп.4, спр. 601. З довідки Київського ГЖУ. Справа Шамраєвої 

Ганни Сергіївни. 1915 р. На 29 арк.  

Ф.295. Київський тимчасовий комітет у справах друку 

4. Оп. 1, спр. 20. Справа про видання в м.Києві проф. Грушевським 

М.С. і Черняхівської Л.М. журналу «Літературно-науковий Вістник» 

українською мовою. 14 грудня 1906 р. – 14 січня 1915 р. На 35 арк. 

5. Оп.1, спр. 21. Повідомлення київському губернатору про видачу 

Леонтовичу В.І. Свідоцтво про видання в м.Києві журналу «Нова Громада» 

українською мовою і зміни в складі його редакторів(програма журналу). 21 

грудня 1905 р. – 17 листопада 1906 р. На 5 арк. 

Ф.712. Київська духовна семінарія 

6. Оп. 3, (1884) спр. 11. Алфавітний список і перелікова відомість 

семінарії 1884 р. На 82 арк. 

Ф.1235. Грушевські-історики та філологи. 1830–1958 р. 

7. Оп. 1, спр. 1. Свідоцотво про народження, послужні списки та 

біографія. 8 червня 1830 р. – 22 лютого 1901 р. На 29 арк. 



188 

 

8. Оп. 1, спр. 7. Запрошення Владикавказьких реального училища та 

осетинської на літературно-музичний ранок та випускні збори. 11 червня 1889 

р. – 1890 р. На 2 арк. 

9. Оп. 1, спр. 14. Членський квиток члена соревнователя 

«Товарищества взаємного вспомоществования учащимся и учившимся в 

Терской области» Грушевської Г.З. 1901 р. На 1 арк. 

10. Оп. 1, спр. 20. Шамрай (Грушевської) Г.С.(Дочка). 23 лютого 1902 

р. – 7 жовтня 1913 р. На 13 арк. 

11. Оп. 1, спр. 277. Листи від Грушевської Г.З.[Оппокова Г.З.] 

(матір)Ч.І. 6 вересня 1883 р – 13 листопада 1909 р. На 568 арк. 

12. Оп. 1, спр. 278. Грушевський М.С. Листи Грушевської Г.З. (матір). 

Ч.ІІ.; 13 вересня 1901 р. – 9 січня 1909 р. На 622 арк. 

13. Оп. 1, спр. 281. Листи Грушевського О.С до М.С.Грушевського. Ч.ІІ 

(остання). 28 травня 1903 р. – 26 лютого 1914 р. На 264 арк. 

14. Оп. 1, спр. 285. Листи Шамраєва В.І. (чоловік сестри) до 

М.С.Грушевського. 27 грудня 1891 – 8 березня 1910 р. На 109 арк. 

15. Оп. 1, спр. 286. Листи Василенко (Шамрай Грушевська) О.В. та 

Шамраєва С.В. (племінники). 1896 р – 29 жовтня 1913 р. На 9 арк. 

16. Оп.1, спр. 289. Листи Грушевського Григорія (двоюрідний брат) до 

М.С.Грушевського. 16 березня 1887 р. – 1927 р. На 213 арк. 

17. Оп. 1, спр. 291. Листи Грушевського Марка(чотириюрідний брат) 

до М.С.Грушевського. 1 квітня 1891 р. – січень 1912 р. На 146 арк. 

18. Оп. 1, спр. 879. Грушевський М.С. Листування з Київською 

духовною консисторією, Владикавказьким відділення державного банку та 

іншими установами про розподіл спадщини між спадкоємцями та про 

завідування справами видань Грушевського С.Ф. опікування. 5 січня 1901 р. – 

1904 р. На 110 арк. 

19. Оп. 1, спр. 925. Свідоцтва про навчання у школі та учительських 

семінаріях у Кракові і Львові та диплом на звання вчительки.; 14 липня 1877 р. 

– 1 жовтня 1892 р. На 27 арк. 



189 

 

20. Оп. 1, спр. 926. Листування з шкільними радами у Львові, 

Станіславові та Борщові про надання посади вчительки. 31 серпня 1887 р. – 5 

червня 1896 р. На 47 арк. 

21. Оп. 1, спр. 927. Розрахункові та вкладова книжки. 12 січня 1889 р. – 

6 грудня 1906 р. На 18 арк. 

22. Оп. 1. спр. 928. Членські книжки та запрошення від «клубу 

русинок» жіночої промислової спілки «Труд», «Наукового товариства 

ім.Шевченка», «Драматичного товариства ім. Котляревського та інших 

наукових та культурно-освітніх організацій на засідання та збори. 30 березня – 

1894 р. – 6 січня 1914 р. На 55 арк. 

23. Оп. 1, спр. 932. Доповідь генерального секретаря буржуазно – 

націолістичної «Національної ради Українських жінок». Зархи С. Голови Ради 

Грушевський М.С. про стан справ у Раді. 25 березня 1920 р. На 5 арк. 

24. Оп. 1, спр. 933. Заяви скарги до прокуратури НКВС УРСР та 

жилвідділу сталінського райвиконкому м.Києва та інші документи про 

повернення будинку Грушевських по вул. Паньківській 9, Конфісковано 

урядом УРСР.; 1936 р. – 15 липня 1948 р.; Купча на купівлю будинків 

Грушевськими М.С., О.С., та Г.С., по вул.Паньківській 9 та 14, 1908 р., 

постанови Ради народних комісарів УРСР про закріплення будинку №9 та 

частини жилплощі у цьому будинку за сім`єю Грушевського М.С. На 74 арк. 

25. Оп. 1, спр. 934. Заяви та листи до генерального прокурора СРСР 

комендатури НКВС УРСР депутата Верховної ради УРСР. Богомольця та інших 

установ та осіб про перегляд судової справи дочки Грушевської К.М. 21 серпня 

1938 р. – 18 березня 1945 р. На 19 арк. 

26. Оп. 1, спр. 936. Щоденники 30 грудня 1906 р.(1909 р.). На 17 арк. 

27. Оп. 1, спр. 938. Переклади на українську мову оповідань Мопасана 

та Доде «Весняним Вечором», «Орля», «Чорт» та інші переклади 

невстановлених творів на французьку мову. На 180 арк. 

28. Оп. 1, спр. 955. Бохенської Є., Деркача М., Шрага М. та інших 

кореспондентів про присилку перекладу «Каштанки» (Чехова А.П.) про 



190 

 

присилку театральних костюмів взорів длявишиваняя і інше. 3 березня 1896 р. – 

1 червня 1946 р. На 17 арк. 

29. Оп. 1, спр. 980. Повідомлення Народного комісаріату освіти УРСР 

про наукову командировку за кордон Грушевської К.М., та лист Всесоюзного 

товариства культурного зв’язку з закордоном з проханням прислати відомості 

про командировку; повідомлення про наукові засідання товариства. 1 червня 

1920 р. – 8 липня 1927 р. На 11 арк. 

30. Оп. 1, спр. 996. «Розвій словесної творчості і примітивна проза». 

(Африка. Америка). На 274 арк. 

31. Оп. 1, спр. 1001. Теодор Бастерман; Про первісну сім`ю, «Доби 

збірки матеріалів «Про вогонь» В.Г.Кравченко», «До взаємності між загальним 

та спеціальним народознавством», «Прохальні обходи» та інші. Друкарські 

примірники. 1923 р. – 1928 р. На 93 арк. 

32. Оп. 1, спр. 1004. Збірник «З примітивної культури».Ч.ІІ. «Статті: 

«Томи і мапа». Дві категорії примітивних листів, «Полон орнаменту і крадіж 

слова, як причини до поняття власності у примітивних народів», «Колективне в 

примітивній поезії». Рукопис та гранки. 1924 р. На 297 арк. 

33. Оп. 1, спр. 1011. Переклад з англійської мови трагічна комедія Дж. 

Гольсварті «В боротьбі». Вересень, 1925 р. Короткі рецензії на п’єсу та її 

переклад літературознавців Білецького А. та Перчака Л. На 207 арк. 

34. Оп. 1, спр. 1048. Атестат зрілості, посвідчення про вступ до 

Київського університету та біографія. 31 серпня 1888 р. – 14 квітня 1909 р. На 

18 арк. 

35. Оп. 1, спр. 1049. Посвідчення і довідки про викладання в 2-й 

Київській гімназії, Київському, Петербурзькому, Новоросійському 

університеті, про призначення директором Київського педагогічного музею та 

директором комісії про складання історичного географічного словника України 

при історичній секції АН УРСР.Свідоцтво про належність до «Української 

трудової партії». Лист 1894 р. – квітень 1926 р. На 348 арк. 



191 

 

36. Оп. 1, спр. 1050. Прохання до правління Київського університету 

про надання дозволу проводити наукові заняття в Архіві Університету. 1902 р. 

На 1 арк. 

37. Оп. 1, спр. 1051. Листування з редакціями журналу 

«Шлях»,«Научно-популярного журнала», товариством «Час» та іншими 

установами про публікацію, присилку статей та з інших питань. 12 грудня   

1913 р. – 5 січня 1919 р. На 24 арк. 

38. Оп. 1, спр. 1052. Листування з секретарством. Справ освітніх 

Центральної Ради та іншими установами про діяльність і затвердження штатів 

бібліотечно-архівного відділу і комісії при ньому. Заяви різних осіб про 

прийняття на роботу до відділу. 20 березня 1918 р. На 40 арк. 

39. Оп. 1, спр. 1056. Листування з секретарством справ освітніх 

Центральної Ради, Таврійською та Чернігівською вченими архівними комісіями 

та іншими установами та особами про діяльність, становище, архівів збирання 

та інвентаризацію архівних документів. Положення та статті про архіви 

України Української археографічної комісії. Жовтень 1917 р. – грудень 1926 р. 

На 152 арк. 

40. Оп. 1, спр. 1057. Повідомлення Архівного управління України, 

Київського губернського архіву про відкриття курсів архівознавства. Список 

слухачів курсів. Положення про архівно-археологічний інститут та програма 

археографічних курсів. 1921 – 1926 рр. На 52 арк. 

41. Оп. 1, спр. 1058. Статут асоціації наукових установ та вищих шкіл, 

звіти про діяльність департамента вищої та середньої шкіл генерального 

секретарства справ освітніх Центральної Ради, резолюції і з`їзду вищих 

учбових закладів України та інші документи про діяльність вищих та середніх 

учбових закладів. вересень 1917 р. – 1920 р. На 80 арк. 

42. Оп. 1, спр. 1059. Листування з головою гуманітарного циклу 

вищого інституту народної освіти ім.Драгоманова Київський Університет про 

викладання курсу «Економічна історія України, про надсилку навчальних 

програм та з інших питань.; Положення про ВІНО, протоколи засідань, цитатні 



192 

 

розклади та списки викладачів відділу гуманітарних наук факультету 

ВІНО.;Устав українського наукового гуртка ім. Т.Г. Шевченка при Київському 

університеті 1910 р. 1917 р. – 4 лютого 1925 р. На 82 арк. 

43. Оп. 1, спр. 1060. Протоколи засідань бібліотечної комісії 

Київського університету. 20 жовтня 1918 р. – 4 серпня 1919 р. На 23 арк. 

44. Оп. 1, спр. 1066. Повідомлення та запрошення наукового 

товариства ім. Шевченко у Києві «Русского географического общества» в 

Петербурзі та інших товариств і установ про засідання та збори.6 листопада 

1907 р. – 1 січня 1933 р. На 266 арк.  

45. Оп. 1, спр. 1067. Повідомлення комісії виставки «Ломоносов и 

Елисаветинское время» про засідання комісії та висловлювання подяки за 

участь в організації відділу виставки, присвяченому історії України в період 

царювання Єлизавети Петрівни. 5 квітня – 29 квітня 1911 р. На 5 арк. 

46. Оп. 1, спр. 1068. Повідомлення та запрошення Київського та 

Петроградського університетів Академії наук УРСР та інших установ установ 

про засідання та збори. 28 травня 1911 р. – 13 червня 1929 р.; Список доповідей, 

зроблених науковими робітниками на засіданнях історичної секції АН УРСР. 

1927 р. На 478 арк. 

47. Оп. 1, спр. 1069. Повідомлення економічно – адміністративного 

інституту в Києві про читання лекцій, збори та засідання. Положення про 

інститут. жовтень 1918 р. – вересень 1920 р. На 19 арк. 

48. Оп. 1, спр. 1070. Прохання Грушевського О.С. скасувати вирок 

суду про його заслання. Чернетка. 27 лютого 1940 р. На 2 арк. 

49. Оп. 1, спр. 1071. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка та його 

видання в 1905 – 1909 рр.»; «Деятельность научного товарищества им. 

Шевченко». Рукопис за гранки. 1911 р. На 17 арк. 

50. Оп. 1, спр. 1284. Листи Грушевської Г.З. до Грушевського О.С. 

(син). 20 листопада 1899 р. – 28 березня 1908 р. На 640 арк. 

51. Оп. 1, спр. 1285. Листи Грушевського М.С. (брат) до Грушевського 

О.С. 2 серпня 1891 р. – 31 липня 1923 р. На 67 арк. 
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52. Оп. 1, спр. 1286. Листи Грушевської К.М. (племінниця). квітень 

1923 р.  – 26 березня 1931 р. На 11 арк. 

53. Оп. 1, спр. 1287. Листи Шамраєвої (Грушевської) Г.С. (сестра) до 

Грушевського О.С. (брата). 29 серпня 1898 р. – 11 лютого 1933 р. На 236 арк. 

54. Оп. 1, спр. 1288. Листи Шамраєва В.І. (чоловік сестри) до 

Грушевського О.С. 27 грудня 1891 р. – б/д. На 7 арк. 

55. Оп. 1, спр. 1289. Листи Шамраєва С.В.(племінник). 16 березня 1916 

р. – 15 вересня 1934 р. На 30 арк. 

56. Оп. 1, спр. 1290. Листи Шамраєвої О.В.(племінниця).  листопад 

1916 р. – 23 січня 1917 р. На 7 арк. 

57. Оп. 1, спр. 1291. Листи Грушевської (Парфененко) О.О. (дружина  

О.С.Грушевського). 4 грудня 1903 р. – 13 квітня 1917 р. На 97 арк. 

58. Оп. 1, спр. 1371. Свідоцтво про народження (копія) та автобіографії 

(Грушевської О.О.). 1878 р. – 1930 р. На 33 арк. 

59. Оп. 1, спр. 1372. Свідоцтво про закінчення Радомської жіночої 

гімназії та диплом про закінчення Петроградських вищих жіночих 

курсів.(Грушевської О.О.). 18 травня 1897 р. – 1915 р. На 4 арк. 

60. Оп. 1, спр. 1375. Листування з органами МВС і прокуратури УРСР 

про встановлення місцеперебування Грушевського О.С. жовтень 1938 р. – 

травень 1955 р. На 25 арк. 

61. Оп. 1, спр. 1396. Грушевської К.М. та Шамраєва С.В. (племінники 

О.С.Грушевського). 10 грудня 1916 – 22 березня 1933 р. На 45 арк. 

62. Оп. 1, спр. 1418. Метричне свідоцтво, партійний квиток члена 

контрреволюційної української буржуазно-націоналістичної партії УПСР та 

інші особисті документи Шамрай (Грушевської Г.С.). 7 серпня 1881 р. – 6 

жовтня 1917 р. На 7 арк. 

63. Оп. 1, спр. 1419. Шамраєва Г.С. Стаття «Внутрішній устрій 

братської школи(до часів Петра Могили) та уривки з статті про творчість 

Квітки-Основяненка Г.Ф. б/д. На 35 арк. 
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64. Оп. 1, спр. 1420. Шамраєва Г.С. Стаття «Маршалок Ілляшенко-

Кирилович». Друкарський примірник. Додаток до журналу «України». 1918 р. 

На 40 арк. 

65. Оп. 1, спр. 1421. Рецензії на статті Чепіги «Самовиховання 

вчителя», Черкапко, «Шевченко і діти», Андрійовича (Іллірійська друкарня і 

книгарня Осипа Кочубея). 1770 р. – 1792 р. та її зв’язки з Угорською і 

Галицькою землями та інші. 1917 р. На 22 арк. 

66. Оп. 1, спр. 1422. Листи Шамраєвої Г.С. до Дапквієва Д.А. 1900 р. 

На 19 арк. 

67. Оп. 1, спр. 1423. Листи від Оппокова З.(дід). 1927 листопада 1879 р. 

На 1 арк. 

68. Оп. 1, спр. 1424. Листи від Грушевської Г.З. (мати). 20 жовтня    

1901 р. – 20 серпня 1905 р. На 31 арк. 

69. Оп. 1, спр. 1425. Листи від Грушевських М.С. (брат) та Марії 

Сильвестрівни (невістка). 2 вересня 1903 р – 29 грудня 1933 р. На 429 арк. 

70. Оп. 1, спр. 1426. Листи від Грушевських О.С. та О.О. (брат та 

невістка). 16 липня 1906 – 15 березня 1910 р. На 113 арк. 

71. Оп. 1, спр. 1427. Листи від Парфененко Ю.К. (родичка).                   

17 лютого – 10 квітня 1912 р. На 12 арк. 

72. Оп. 1, спр. 1430. Листи від Грушевської К.М. (племінниця).             

23 травня 1922 р. – 30 червня 1934 р. На 141 арк. 

73. Оп. 1, спр. 1431. Листи від Грушевського Марка (двоюрідний брат) 

та Грушевської Любові (племінниця).21 листопада 1904 р. б/д. На 12 арк. 

74. Оп. 1, спр. 1448. Шамраєв С.В. Статті «Олишевська сотня у 18 ст.» 

та «До історії Київської сотні Київського полку». Машинопис та друкарський 

примірник. б/д. На 92 арк. 

75. Оп. 1, спр. 1449. Шамраєв С.В. Стаття з історії м.Кобижчі на 

чернігівщині у 18 ст. б/д. На 206 арк. 
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76. Оп. 1, спр. 1450. Шамраєв С.В. Конспекти праць по дослідженню 

Рум`янцевського опису та тези до доповіді «Київська козаччина 1855 р». б/д.   

На 7 арк. 

77. Оп. 1, спр. 1451. Листи від Грушевського М.С. (Дядько) до 

Шамраєва С.В. 28 листопада 1923 р. б/д. На 24 арк. 

78. Оп. 1, спр. 1452. Листи від Грушевського О.С. (дядько)до 

Шамраєва С.В. 3 липня 1915 р. – 27 листопада 1916 р. На 2 арк. 

79. Оп. 1, спр. 1453. Листи від Грушевської К.М. (двоюрідна сестра) до 

Шамраєва С.В. 12 серпня 1922 р. – 4 серпня 1923 р. На 23 арк. 

80. Оп. 1, спр. 1458. Листи від Грушевської К.М.(двоюрідна сестра) до 

Шамраєва С.В. 1907 р. 18 серпня 1923 р. На 12 арк. 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, 

м.Львів 

Ф.309. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка, м. Львів 

81. Оп. 1, спр. 374. Книга обліку членів товариства. 1914 р. На 135 арк. 

Ф.349. Студентське товариство «Ватра», м. Львів 

82. Оп. 1, спр.1. Статут товариства. 1892 р. На 5 арк.  

Ф.362.Студинський Кирило – історик мови і літератури, голова 

Науковго Товариства імені Шевченка (1923–1932), академік ВУАН (1924–

1933, 1939–1941), 1868–1941 рр. 

Оп.1. 1776–1944 рр. 

83. Оп. 1, спр. 279. Листи Грунського Н., Грушевської М., і 

Грушкевича T., Грушевської – Шамрай Г. 1902 – 1940 рр. На 24 арк. 

Ф.401. Редакція журналу «Літературно-науковий вістник», м. Львів 

84. Оп. 1, спр. 37. Статті та рецензії Олександра Грушевського та 

Катерини Грушевської. Рукописи. 19 ст. На 138 арк. 

85. Оп. 1, спр. 38. Статті, рецензії та переклади оповідань 

М.Грушевської. Рукописи. 19 ст. На 357 арк. 
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Ф.774. Товариство «Просвіта», м. Львів, 1868–1939 рр. 

86. Оп. 1, спр. 774. Книга обліку почесних членів товариства. 1891 р. – 

1928 р. На 29 арк. 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І 

УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 

Ф.1. Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК). 

м. Харків. Управління справами загальна канцелярія. 

87. Оп. 2. Од. зб. 955. Листування з Наркоматом зовнішньої торгівлі 

УРСР і Управління Харківського митного округу про збір мита з товарів, які 

ввозять з – за кордону і про розгляд заяв громадян про безмитну видачу 

закордонних посилок. 3 січня 1923 – 29 грудня 1923 р. На 124 арк. 

Ф.166. Міністерство освіти УРСР 

88. Оп. 1. Спр. 698. Всеукраїнський комітет охорони пам’ятників 

мистецтва та старовини(ВУКОМПИС). Описи предметів старовини і 

мистецтва, що знаходяться у приватних осіб та акти взяття їх на облік 

ВУКОПМСом. Заяви громадян про видачу їм охоронних грамот н речі 

мистецтва і старовини. 7 лютого 1919 р – 13 січня 1920 р. На 361 арк. 

Фонд 166. Міністерство освіти УРСР 

89. Оп. 2. Од. зб. 1077. Матеріали про учбово-виховну роботу 

Київського інституту народної освіти та робфаку при ньому за 1921/22 – 

1923/24 навчальні роки (протоколи,звіти, плани, програми, відомості, списки 

викладачів інституту та студентів робфаку). 11 листопада 1922 р. – 1 жовтня 

1924 р. На 411 арк. 

Ф.2201. Міністерство освіти української держави 

90. Оп. 2 Од. зб. 588. Документи про організацію в Києві Державної 

драматичної школи(законопроект, статут, кошторис. листування). 20 травня 

1918 р. – 11 липня 1918 р. На 20 арк. 

91. Оп. 3. Од. зб. 1. Копії законів гетьманської Ради міністрів, 

законопроекти міністерства та пояснюючі записки до них про порядок 
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утримання службовців в установах, видачу нагород та одноразової допомоги, 

асигнування коштів Міністерству. Реєстр законопроектів поданих до розгляду 

фінансової Комісії при департаменті державної скарбниці. 1918 р. На 104 арк. 

92. Од. зб. 3. Проекти різних статутів. [Копії статутів професійної 

спілки співробітників гетьманського міністерства освіти, батьківських 

організацій при школах, товариства «Вільний театр», Гетьманського товариства 

шкільної освіти.]. 1918 р. На 11 арк. 

Ф.2457. Головне управління мистецтв та національної культури 

Української держави 

93. Оп. 1. Од. зб. 69. Штати театрального відділу заяви та призначення 

на посади та звільнення з них і командировочні посвідчення. 24 липня 1918 –     

7 грудня 1918 рр. На 41 арк. 

Ф.2581. Генеральне секретарство освіти Української Центральної 

Ради 25.6.1917 – 8.1.1918 – 9.1.1918 Народне міністерство освіти Української 

Народної республіки 

94. Оп. 1. Од. зб. 199. Про організацію при відділі кінематографічної 

секції і культурно-освітнього кінотеатру в м.Київі. 11 листопада 1917 р –          

29 квітня 1918 р. На 83 арк. 

95. Од. зб. 227. Бібліотечно-архівний відділ. Листування з генеральним 

секретарем освіти про завдання відділу, про організацію українських відділів 

при бібліотеках, Центрального архіву, про охорону архівів і бібліотек. 21 липня 

1917 р. – 26 квітня 1918 р. На 28 арк. 

Ф.3561. Фонд Оглоблина Олександра Петровича (1899–1992) історик, 

професор Київського університету, співробітник Всеукраїнської Академії 

Наук, академії Наук УРСР, професор Українського вільного університету, 

член наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка 

96. Оп. 1. Од. зб. 254. Копії протоколів засідань різних комісій при 

Вищому інституті народної освіти ім. М. Драгоманова у Києві. За участю 

О.Оглоблина. 13 лютого 1921 р. – 27 лютого 1930 р. На 50 арк. 
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97. Од. зб. 259. Списки лекторів Вищого інституту народної 

освіти.1921/22 – 1930/31. (Належить О.Оглоблину як лектору цього інституту). 

1921/1923 нав.р. – 1930/1931 нав.р. На 73 арк. 

98. Од. зб. 269. Положення та звіти роботи Історичного семінару 

Вищого типу Київському інституті народної освіти. 28 березня 1924 р. – 10 

січня 1927 р. На 28 арк. 

Ф.3984. Українська автокефальна православна церква. 

Оп.1. 1920–1924 рр. 

99. Оп. 1. Од. зб. 50. Справа. Доповідь попа Грушевського президії 

Всеукраїнської Православної Церковної ради (Канівського повіту). 27 

листопада 1920 р. На 19 арк. 

100. Од. зб. 64. Документи парафіяльних рад про скликання Першого 

Всеукраїнського православного церковно-визвольного собору. 14 жовтня 1921 

року. На 54 арк. 

Оп.4. 1918–1929 рр. 

101. Оп. 4. Од. Зб. 47 «А». Доповідь священика Грушевського про 

становище автокефальної церкви в с. Волошинівка Переяславського повіту. 

1921 р. На 5 арк. 

 

Держархів м. Києва 

Ф.16. Київський університет 

102. Оп. 465. Спр. 434. Протоколи засідань по заміщенню кафедри 

української історії і матеріали до нього. 7 жовтня 1918 р. На 35 арк. 

103. Оп. 465. Спр. 1288. Огляд викладання на факультеті 1917 – 1918 рр. 

На 18 арк. 

Ф.77. Київська 8-ма чоловіча гімназія. 

Оп.1. 1912–1920 рр. 

104. Оп. 1. Спр. 4468. С.В. Шамраєва. 5.01.1916. – 28.11.1916 рр. На 27 

арк. 
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Ф.Р – 332. Друга Українська гімназія імені Кирило-Мефодіївського 

братства. 

105. Оп. 1. Спр. 168. Особиста справа Шамраєва С.В. 1918 – 1919 рр. На 

10 арк. 

Ф.Р – 346 

Вищий Інститут Народної Освіти 

106. Оп. 1. Спр. 12. Списки службовців, професорів і асистентів і 

розклад лекцій. 1920 р. На 65 арк. 

107. Оп. 1. Спр. 22. Дошкільний факультет. Навчальні програми і 

розклад лекцій з вказаними прізвищами викладачів. 1921/1922 рр. На 122 арк.  

108. Оп. 1. Спр. 35. Учбові програми і плани на 1922 – 1923 навчальний 

рік. 1922 р. – 1923 р. На 62 арк. 

109. Оп. 1. Спр. 37. Розклад лекцій з названими викладачами за 1922 р. – 

1923 р. На 36 арк. 

Ф.Р – 936 

Київський Український державний університет Міністерства 

народної освіти УСРР 

110. Оп. 1. Спр. 13. Списки студентів Університету. 1918 р. На 71.  

111. Оп. 1. Спр.24. Статут Державних Українських Університетів. б/д. 

На 104 арк. 

112. Оп. 2. Спр. 10. Заяви та документи осіб про призначення їх на різні 

посади в Університеті. Листування про відпуск коштів на господарське 

устаткування. Про відкриття курсів по мистецтву і історії «Старого Києва» та 

організації екскурсії для ознайомлення з історичними памятками Києва. 1918 р. 

На 154 арк. 

ІНСТИТУТ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 

імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

Ф. І. Літературні матеріали 

113. Од. зб. 26652. До Коімітету Української Національної бібліотеки. 

Заява О.С. Грушевського. 30 січня 1919 р. На 1 арк. 
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Ф. Х. Архів ВУАН 

114. Од. зб. 963. Заява С. Шамраєва до соціально-економічного відділу з 

приводу своїх зауважень до тематики планів на 1932 р. 28 листопада 1931 р. На 

1 арк. 

115. Од. зб. 1683–1684. Грушевський Михайло та Олександр. 

Рекомендація Бзескула В.П., Петрушевського Д.М. та Кричевського В.Г. в 

дійсні члени історичної секції ВУАН.б/д. На 1 арк. 

116. Од. зб. 1686. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв`язаних з 

нею історичних установ Академії в 1929 р. – 30 рр. На 30 арк. 

117. Од. зб. 2526–2536. Протоколи засідання комісії по перевірці 

матеріалів та майна історичної секції ВУАН рапорти комісії про хід перевірки 

та доповідна записка про обстеження стану наукового майна архіва та 

бібліотеки історичних установ, письмова інформація Л.Шевченко про 

положення в установах, якими керував М.С.Грушевський та акт про продажу 

майна.; 3 липня – 16 грудня 1933 р. На 29 арк. 

118. Од. зб. 8244–8246.Звіти про роботу комісії та її співробітників за 

1927 р. б/д. На 104 арк. 

119. Од. зб. 10705–10807. Протоколи засідань Археографічної комісії 

ВУАН. 4 квітня 1919 р. – 28 квітня 1931 р. На 172 арк. 

120. Од. Зб. 14876. Шамраєв С.В. Київська сотня Київського полку (17 – 

18 ст.). Стаття. На 14 арк. 

121. Од. Зб. 15061–15062. Шамраєв С.В. Деревлянські могили. 

Зовнішній вигляд та розташування супроти земної поверхні. Стаття. б/д. На 48 

арк. 

122. Од. зб. 15063. Шамраєв С.В. Боротьба тульчинських міщан з 

графами Потоцькими. 1797 – 1837. Стаття. 20 рр. 20 ст. На 34 арк. 

123. Од. зб. 12570. Шамрай Г.С. Хуторні плани Куліша в 1870-х рр. На 

58 арк. 

124. Од. зб. 14788. Шамрай Г.C. Маршалок Іляшенко-Кирилович. 

Полтавська картинка миколаївських часів та її автор. Стаття. б/д. На 29 арк. 
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125. Од. зб. 15014. Грушевська К.М. З етнографічної праці.1880 р. 

Стаття. 20 рр. 20 ст. На 27 арк. 

126. Од. зб. 15015–15016. Грушевська О.О. Київські суперечки з 

приводу шинкування. Cтаття. б/д. На 15 арк. 

127. Од. зб. 15194. Грушевська К.М. Два центри етнологічної науки. З 

подорожніх вражень. Стаття. 20 рр. 20 ст. На 20 арк. 

128. Од. зб. 15196. Грушевська К.М. До взаємин між загальними і 

спеціальним народознавством. Стаття. 20 рр.20 ст. На 47 арк. 

129. Од. зб. 15197. Грушевська К.М. До соціології старцівства. Стаття. 

б/д. На 10 арк.  

130. Од. зб. 15198. Грушевська К.М. Дума про пригоду на морі 

Поповича. 20 рр. 20 ст. На 52 арк. 

131. Од. зб. 15199–15200. Грушевська К.М. З примітивного 

господарства. Кілька зауважень про засоби жіночої господарчої магії. Стаття. 

1928 р. На 100 арк. 

132. Од. зб. 17802–17805. Науково-дослідна кафедра історії України в 

Києві. 1924/5 і 1927/28 р. На 25 арк. 

133. Од. зб. 18411. Шамраєв С.В. Доля духівництва в селянських рухах 

середини ХІХ ст., на Правобережжі. Стаття. 30-і рр. ХХ ст. На 48 арк. 

134. Од. зб. 21255–21292. Проекти, програми навчання, повідомлення 

листування та інші матеріали про відкриття Українського народного 

університету. 1918 р. На 60 арк.  

135. Од. зб. 35014. Шамраєв С.В. Молдавська колонізація до степової 

України в 18 ст. Нарис. 1920 – 1930 рр. На 42 арк. 

136. Од. зб. 35160. Шамраєв С.В. Буржуазні концепції в працях з історії 

Києва та Київщини за часів феодальної доби. Стаття. б/д. На 45 арк. 

137. Од. зб. 35161. Шамраєв С.В. Місто Ліпляве у 1768 р. Стаття. б/д. На 

3 арк.  

138. Од. зб. 35162. Шамраєв С.В. Сіверянська колонізація на південь і 

південний схід з найдавніших часів до татарського погрому. 1923 р. На 35 арк. 
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Ф.62.Стеценко Кирило Григорович (1882–1922); композитор, 

диригент і музичний діяч, педагог, громадський діяч, священик 

139. Од. зб. 212. Статут товариства «Вільний театр» та бланк заяви про 

вступ до товариства. 1918 р. На 5 арк. 

Ф.246. Літературно-науковий вісник 

140. Од. зб. 35. Грушевській Марії Сильвестрівні (Дозвіл цензури на 

постановку п`єси «Нора» або «Хатка ляльки»).26 липня 1908 р. На 2 арк. 

 

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. 

Відділ Рукописів 

Ф.161. Кобринська Н. І. 

141. Б/О.Од. зб. 1. Кобринська Наталія Іванівна. Автобіографія. б/д.; б/м. 

На 13 арк. 

Ф.167. Біографічний словник Левицького І. 

142. Оп. 2. Од. зб. 888. Грушевський С.Ф. Вирізки з періодичних видань. 

Виписки з періодичних видань. Львів. 1901 р. На 3 арк. 

 

ВІДДІЛ РУКОПИСІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН 

УКРАЇНИ 

Ф.1 – 4.дод. Етнографічна комісія УАН 

143. Од. Зб. 374. К.М. Грушевська. Дещо з господарчої магії. Кілька 

зауважень про засоби жіночої господарчої магії у зв`язку з найстарішими 

формами жіночого господарства. б/д. На 31 арк. 

Ф.15. Кравченко В. Г. 

144. Од. Зб. 300. Листи К.М. Грушевської до В.Г.Кравченко.1925 р. – 

1928 р. Арк.14 – 45. 

Ф.27 – 2. Колесса Ф. М. 

145. Од. Зб. 89. К.М. Грушевська. Українські народні думи. На 13 арк. 
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146. Од. Зб. 90. Рецензія на роботу «Українські народні думи» 

К.Грушевської. 1932 р. Рукопис. На 13 арк.  

 

ВІДДІЛ РУКОПИСІВ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ 

Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ 

Ф. 77. Фонд Кониського О. Я. 

147. Од. зб. 56. Лист М. С. Грушевської до О. Я. Кониського запискою 

М. С. Грушевського. 26 жовтня 1896 р. Арк. 2. 

148. Од. зб. 125. Лист Г. І. Грушевського до О. Я. Кониського. 20 липня 

1891 р. Арк. 469 – 470. 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ-МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ І 

МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ 

Ф.194.Сластіон О.Г. – український художник (1887–1932) 

149. Оп. 1. Спр. 12. Листи Грушевської К.М. до Сластьона О.Г. 7 лютого 

1925 р. – 23 жовтня 1928 р. Арк. 4. 

Ф.271. Плевако Микола Антонович, український радянський 

літературознавець і бібліограф 

150. Оп. 1. Спр.56. Грушевський М.Ф. Автобіографія. Лист з обіцянкою 

надіслати біографічні відомості Грушевського Г.І. Машинопис. 1932 р. На 10 

арк. 

 

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ І РУКОПИСІВ ОДЕСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. ГОРЬКОГО 

Ф.28. Комарова М. Ф. 

151. Од. зб. 2. Лист М.С.Грушевського до М.Ф.Комарову. 8 (20) березня 

1897 р. Арк. 90. 
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НАУКОВИЙ АРХІВ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН 

УКРАЇНИ (ДАЛІ – НАІІУ НАНУ) 

152. Оп. 3. Спр. 170. Київська науково-дослідна кафедра історії України 

при кафедрі історії українського народу Всеукраїнської академії наук в м.Києві. 

1924 – 1930 р. На 1475 арк. 

153. Оп. Спр. 172. Особисті справи учених Всеукраїнської Академії наук 

з 1924 – 1927 р. На 613 арк. 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ 

Ф.І. Центральний комітет комуністичної партії України. 

Оп.16  

154. Оп. 16. Од. зб. 8. Постанови політбюро ЦК КП (б) У про кошторис 

витрат на українську роботу за кордоном; процес Шварцбарта; справу Сігаєва; 

з’їзд польських національних меншин в Варшаві; КПЗУ; Українську академію 

Наук; листування видавництва «Рух» з В.Вінниченком та його «Сонячну 

машину»; партійний бюджет України на 1926 – 1927 рр.; затвердження 

протоколів комісії ЦК КП (б) У з політичних справ тощо.7 січня 1927 р. – 25 

квітня 1927 р. На 175 арк. 

Ф.263. Колекція позасудових справ реабілітованих 

155. Оп. 1. Од. зб 60513. Грушевський М.Ф. 1938 р. На 51 арк.  

156. Од. зб. 64688. Грушевський О.С. 1938 р. – 1989 р. На 204 арк. 

Ф.269. Колекція документів «Український музей у Празі» 

157. Оп. 1. Од. зб. 188. Програмні документи Української жіночої 

національної Ради; звіти про діяльність Ради за 1920 р. – 1930р., 1934 – 1935 

рр.; довідка з характеристикою діяльності товариства «канадійсько-українське 

жіноцтво», кошторис видатків за 1937 р.; список членів Ради в 1935 р. 

Листування Ради з своїми філіями, Союзом українок у Львові, з міжнародними 

жіночими організаціями, українськими установами на еміграції про участь в 
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спільних громадсько-політичних і культурних заходах, з основних і поточних 

питань стану і розвитку жіночого руху. ; 1920 р. – 1938 р. На 82 арк. 

158. Оп. 2. Од. зб. 54. Винниченко Володимир. Стенограмма доповіді 

В.Винниченка і виступи з її обговорення на зібранні українських громадсько – 

політичних діячів у Празі 11 лютого 1924 р. Машинописний примірник п’єси 

В.Винниченка «Гріх» (німецькою мовою). 1924 р. На 105 арк. 

159. Оп. 3. Од. зб. 39. «Голос України», видавець: українська еміграція, 

Прага, Ч.І. 13 січня 1923 р. На 2 арк. 

 

Державний архів Київської області, м. Київ 

Ф.1447. Товариство «Просвіта» в м. Києві. 

Оп.1 

160. Оп. 1. Спр. 33. Заяви громадян про вступ до членів товариства 

«Просвіта» у Києві та вибуття членів. 2 вересня 1918 р. – 16 квітня 1920 р. На 

86 арк. 

161. Спр. 34. Загальні списки членів товариства «Просвіта» за 1917/1918 

рр. та списки членів товариства «Просвіта», (не затверджені загальними 

зборами). 1918 р. На 19 арк. 

 

Державний архів Одеської області, м. Одеса 

Ф.45. Правління імператорского Одеського (Новоросійского) 

Университета  

162. Оп. 4. Спр.1227. Особова справа О. С. Грушевського. На 37 арк. 

 

Державний архів Львівської області, м. Львів 

Ф.28. Товариство прихильників української літератури, науки і 

мистецтва у Львові 

163. Оп.1. Спр. 1. Статут товариства.1904 р. На 2 арк. 

164. Спр. 2. Статут товариства прихильників української літератури, 

науки і мистецтва у Львові. 1904 р. На 3 арк.  
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165. Спр. 3. Книга протоколів загальних зборів членів товариства та 

засідань його правління, в тому числі засідання засновників товариства від 15 

лютого 1904 р., на якому головою обрано Грушевського М.С., а секретарем – 

Труша І.,членами правління товариства крім названих були: І.Франко, 

В.Гнатюк та ін..(манускрипт). 1904 р. – 14 червня 1914 р. На 22 арк. 

166. Спр. 5. Листи Леонтовича В., Труша І.,Чикаленка Є. та ін. про 

вибуття з товариства, про приїзд на його засідання. Анотація: в одному з листів 

повідомлялося про сина – селянина – бідняка Юрковського І., якому на думку 

автора «Комітет для заохоти і підмоги бідних учнів» повинен був подати 

допомогу в здобутті художньої освіти. 1904 р. – 14 червня 1914 р. На 8 арк. 

Ф.Р – 2923. Кордуба Мирон Михайлович, історик, професор 

Львівського державного університету (1876–1947) 

167. Оп. 1. Спр. 8. Стаття Михайло Грушевський, як дослідник 

князівської доби історії України»[Рукопис]. 1946 р. На 9 арк. 

 

Державний архів Черкаської області, м. Черкаси 

Ф.33. Таганчанське волосне правління, містечко Таганча 

Канівського повіту Київської губернії 

168. Оп. 1. Спр. 1. Список володарів будівель м. Таганча, прийнятих до 

обов’язкового страхування, акти оцінка будівель. 29 квітня 1908 р. – 1 січня 

1909 р. На 94 арк. 

Ф.Р – 3074. «Уманська зоря» – (Редакція міської і районної 

громадсько-політичної газети «Уманська зоря», м. Умань Черкаської 

області). 

169. Оп. 2. Спр. 9. Листи громадян з Історико-краєзнавчої тематики, а 

також листи-спогади до 50-річчя початку Великої Вітчизняної війни. 15 грудня 

1990 р. – 13 грудня 1991 р. На 95 арк. 
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Державний архів Чернігівської області, м. Чернігів 

Ф.Р – 8840. Управління комітету державної безпеки ради міністрів 

УРСР у Чернігівській області 

170. Оп. 3. Спр. 10767. Архівно-слідча справа С.В.Шамраєва. 1937 – 

1993 рр. На 173 арк. 

 

Державний архів Харківської області, м. Харків 

Ф. 19. Харківське губернське у земських і міських справах 

присутствіє 

171. Оп. 1. Спр. 333. Справа Харківського губернського присутствія по 

земським і міським справам Богодухівського повіту. 1917 р. На 115 арк.  

172. Спр. 342. Справа Харківського губернського присутствія по 

земським і міським справам Богодухівського повіту, м. Охтирка. 1917 р. На 513 

арк. 

 

Галузевий державний архів СБУ 

Ф.6. Кримінальні справи на реабілітованих осіб 

173. Спр. 50407. Т. 1. За обвинуваченням Грушевської Катерини 

Михайлівни за ст.ст. 20 – 54 – 2, 54 – 11 УК УССР. 10 липня 1938 р. – 10 грудня 

1938 р. На 94 арк.  

174. Спр. 50407. Т. 2. За обвинуваченням Грушевської Катерини 

Михайлівни за ст.ст.20 – 54 – 2, 54 – 11 УК УССР. 10 липня 1938 р. На 313. 

 

Державний архів у м. Любліні (Відділ у Холмі) (Аrchiwum Państwowe 

w Lublinie. Oddział w Chełmie) 

175. Zespół 36 (Chełmskie Gimnazjum Męskie w Chełmie). – Synatura 149. 

– Ark.42 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

БІОГРАМИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ГРУШЕВСЬКИХ 

 

ГРУШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ 

Грушевський Сергій Федорович (07.10.1830–27.01.1901) – педагог, 

громадський і державний діяч. Дійсний статський радник (1884). Народився у 

м. Чигирин. Навчався в Києво-Подільському духовному училищі та Київській 

духовній семінарії (1844–1855). Працював професором словесності в 

Полтавській духовній семінарії (1859–1860); професором по класу святого 

письма в Київській духовній семінарії (1860–1865). Деякий час проживав на 

території Царства Польського (входило до складу Російської імперії); обіймав 

посади учителя російської мови та словесності у Холмській русько-греко-

уніатській гімназії (1865) (м. Холм, Царство Польське, у складі Російської 

імперії), Холмському жіночому греко-уніатському шестикласному училищі 

(1866); інспектора Холмських педагогічних курсів (1867); учителя в 

Ломжинській класичній чоловічій гімназії (м. Ломжа, Царство Польське). Від 

1869 р. жив на Кавказі. Працював учителем Кутаїської класичної гімназії 

(1869–1870) (м. Кутаїсі, від 1810 р. у складі Російської імперії, від 1846 р. – 

центр Кутаїської губернії, нині – у складі Грузії, центр Імеретинської області). 

Інспектор народних училищ Ставропольської губернії (1870–1876) 

(м. Ставрополь – адміністративна одиниця Російської імперії, нині – 

Ставропольський край у складі Російської Федерації); директор народних 

училищ Ставропольської губернії (1876–1878); директор народних училищ 

Терської області (1878) (Терська область – адміністративна одиниця Російської 

імперії, існувала протягом 1860–1920 рр., адміністративний центр – 

м. Владикавказ, нині – Північно-Кавказький Федеральний округ у складі 

Російської Федерації). Помер на службі (1901). Похований на 1-му міському 
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(загальному) кладовищі м. Владикавказ, яке на початку 1960-х рр. було 

перетворене на Комсомольський парк (могила не збереглася).  

Дружина – Глафіра Оппокова (одружився 5 серпня 1865 р.). Діти: 

Михайло, Ганна, Захарій, Федор, Олександр, Марія, Василь. 

Від 1862 р. займався науковими дослідженнями. Частину його наукових 

праць було надруковано у тижневику «Руководство для сельских пастырей». 

Автор підручника для шкіл «Первая учебная книга церковно-славянского 

языка» (1872), методичного посібника для шкіл «Первая учебная книга 

церковно-славянского языка: церковно-славянская, методически 

расположенная, азбука и первая после азбуки книги для церковно-славянского 

чтения» (1886).  

Один із фундаторів НТШ (1892). Член «Товариства взаємної допомоги, 

які вчаться та навчаються в Терській області» (1897).  

Згідно із заповітом С. Ф. Грушевського (1892), нащадки у Куренівці 

(передмістя м. Києва) збудували школу, яка протягом 1911–1914 рр. та від 1915 

р. і до встановлення радянської влади носила ім’я С. Ф. Грушевського. 
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ГЛАФІРА ЗАХАРІЇВНА ГРУШЕВСЬКА (ОППОКОВА) 

Глафіра Захаріївна Грушевська (1847–30.01.1918). Дружина Сергія 

Федоровича Грушевського, мати Михайла Сергійовича Грушевського. 

Народилася в с. Сестринівка Бердичівського повіту. Навчалася в пансіоні у 

м. Махнівці. 5 серпня 1865 р. стала дружиною професора Київської духовної 

семінарії Сергія Федоровича Грушевського (обвінчалася з ним у Покровській 

церкві с. Сестринівки). Діти: Михайло (1866 р. н.), Ганна (1869 р. н.), Захарій 

(1872 р. н.), Федор (1875 р. н.), Олександр (1877 р. н.), Марія (1880 р. н.), 

Василь (1886 р. н.). Разом із чоловіком і дітьми проживала у м. Холм (1865–

1868) (територія Царства Польського у складі Російської імперії), м. Ломжа 

(1868–1869) (Царство Польське у складі Російської імперії), м. Кутаїсі (1869–

1870) (центр Кутаїської губернії, нині – у складі Грузії, центр Імеретинської 

області), м. Ставрополь (1870–1871) (адміністративна одиниця Російської 

імперії, нині – центр Ставропольського краю у складі Російської Федерації), 

м. Владикавказ (1871–1905) (адміністративний центр Терської губернії, нині – у 

складі Російської Федерації, Північно-Кавказький Федеральний округ). 

Долучалася до громадської діяльності чоловіка, зокрема брала участь у роботі 

«Товариства взаємної допомоги, які вчаться та навчаються в Терській області» 

(1901). 1905 р. переїхала до Києва, де залишалася до кінця життя. Померла 

1918 р. Похована на Байковому кладовищі таємно. 
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МАРІЯ-ІВАННА СИЛЬВЕСТРІВНА ГРУШЕВСЬКА (ВОЯКОВСЬКА) 

Марія-Іванна Сильвестрівна Грушевська (Вояковська) (08.11.1868–1948)– 

громадська й культурна діячка, перекладач, дружина Михайла Сергійовича 

Грушевського. Народилася в с. Підгайчики на Галичині (у складі Австро-

Угорщини, нині – Зборівський район Тернопільської області). Навчалася в 

школах у м. Тернопіль, Підгайці, Івано-Франківськ (Станіслав), Краків (1875–

1885). Закінчила учительську семінарію у Львові (1885–1887). Спочатку як 

практикантка, а потім на посаді вчительки працювала у м. Скала (нині – Скала-

Подільська) (1887–1983). Від 1893 р. проживала у Львові, викладала у школі 

ім. королеви Ядвіги (1893–1896). 1896 р. вийшла заміж за М. С. Грушевського 

(вінчання відбулося у м. Скала). Діти: Катерина (1900 р. н.).  

Учасниця багатьох українських культурно-просвітницьких товариств: 

музичного товариства «Боян» (м. Львів, 1891), Наукового товариства 

ім. Т. Г. Шевченка (НТШ), Академічного товариства «Ватра», «Народного 

дому», «Просвіти», «Жіночого комітету» (м. Львів, керівник – 

Н. І. Кобринська), львівського товариства «Народний Дім», товариства 

«Школьная помощь», «Руського педагогічного товариства» (м. Львів), 

наукового товариства «Основа» (м. Львів), Українсько-Руської видавничої 

спілки, «Клубу русинок», жіночої спілки «Труд», Українсько-руського 

драматичного товариства ім. І. П. Котляревського (м. Львів), «Товариства 

прихильників української літератури, науки і штуки» (м. Львів, 1911). Брала 

участь у громадських товариствах: «Руська Захоронка», «Медична допомога». 

Активно працювала у «Книжному Торговому Львівському благодійному 

товаристві» (1912). Була слухачкою товариства «Основа» Львівської 

політехніки.  

У «Літературно-науковому віснику» та «Артистичному віснику» було 

надруковано її переклади українською мовою творів Еміля Золя («Орля», 

«Злочинець Сальва», «Жаба»), Франсуа Коппе («За столом», «Час спати»), 

Альфонса Доде («На новім помешканні», «Спомин шефа кабінету»), Гі де 

Мопассана («Весняним вечором», «Перший сніг», «Фермер»), повісті «Мімочка 

http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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заручена» Володимира Мікуліча (справжнє ім’я – Лідія Іванівна Веселитська), 

оповідань Антона Чехова («Мужики», «Плутанина», «Обмова»), а також творів 

Франца Поппе, Івана Тургенєва, Артура Шніцлера та ін. У перекладі 

М. С. Грушевської вийшла окремим виданням збірка оповідань Антона Чехова 

«Змора» (1901). Перекладала п’єси для українських театральних труп, зокрема, 

на безпосереднє замовлення її приятельки – Марії Заньковецької. Як член НТШ 

робила переклади для «Літературно-наукового вісника»; долучилася до 

реформування «Літературно-наукового вісника», зокрема, з метою приділення 

більшої уваги суспільно-політичним проблемам у контексті об’єднання 

українців по різні боки Збруча.  

Разом із чоловіком – М. С. Грушевським – поїхала на заслання до 

м. Симбірська (1914), потім до м. Казані та м. Москви (1915–1916). 1917 р. 

разом із родиною переїхала до Києва. Увійшла до складу Української 

Центральної Ради від просвітницьких організацій Києва; працювала в комісії з 

розробки проекту автономії України (квітень 1917 р.). Член Президії товариства 

«Український національний театр» (скарбник Українського національного 

театру). Входила до організаційного комітету із заснування Української 

академії мистецтв. Була одним із фундаторів товариства «Вільний театр» при 

Троїцькому народному домі, членом ради «Українофільму» та театральної ради 

«Молодого театру» (1917–1918). Як член Української Центральної Ради від 

просвітницьких організацій Києва опікувалася справами Народного театру, 

заснованого в Києві Панасом Саксаганським.  

Протягом 1919–1924 рр. була в еміграції разом із чоловіком 

М. С. Грушевським і донькою К. М. Грушевською (жила у Празі, Парижі, 

Женеві, Відні). Входила до складу президії «Української національної жіночої 

ради» (1919–1922). 1924 р. повернулася до Києва. Допомагала чоловікові й 

доньці в їх науковій роботі. Померла 1948 р.; похована на Байковому кладовищі 

у м. Києві поряд зі своїм чоловіком. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C


252 

 

КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА ГРУШЕВСЬКА 

Катерина Михайлівна Грушевська (21.06.1900–30.03.1943) – громадська 

діячка, учений-історик, дочка М. С. Грушевського. Народилася у м. Львів. 

Через слабке здоров’я освіту здобувала вдома. 1915 р. поїхала з матір’ю до 

Симбірська, де батько відбував заслання. Протягом 1915–1916 рр. разом із 

батьками проживала у Симбірську, Казані, Москві. Повернулася з матір’ю до 

Києва (1916). Як вільний слухач навчалася на правничому відділі Українського 

державного університету, м. Київ (жовтень 1917 р.); студентка природничого 

факультету Київського державного університету (жовтень 1918 р.). Член 

Київського товариства «Просвіта» (1918).  

Протягом 1919–1924 перебувала з батьками в еміграції: у Женеві, Празі, 

Відні. У цей період навчалася в Женевському університеті (1919–1920); була 

учасницею українського клубу Skola – Batka (1920); працювала секретарем 

Українського соціологічного інституту (УСІ), заснованого М. С. Грушевським; 

брала участь у роботі віденського «Комітету помочі голодним України» (1921–

1922). Після повернення в Україну працювала на посаді штатного наукового 

співробітника Науково-дослідної кафедри історії України ВУАН, входила до 

складу Культурно-історичної комісії та Комісії історичної пісенності (1924). 

Очолювала Кабінет примітивної культури (1925). Була редактором часопису 

«Первісне громадянство та його пережитки на Україні» (1926). Член НТШ. 

Протягом 1927–1928 перебувала за кордоном у науковому відрядженні (Париж, 

Берлін, Відень). 1931 р. відряджена Академією наук України до Москви як 

секретар М. С. Грушевського. Через деякий час після смерті батька (1934) 

К. М. Грушевську було заарештовано як учасницю «антирадянської 

націоналістичної організації» (10 липня 1938 р.) і засуджено Військовим 

трибуналом КОВО до позбавлення волі у виправно-трудовому таборі на 8 років 

(15–16 квітня 1939 р.). Відбувала покарання в Магаданській області (1939–

1943), де й померла. Посмертно реабілітована (30 липня 1959 р.). 
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ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ 

Олександр Сергійович Грушевський (12.08.1877–1943) – учений-історик, 

організатор архівної справи в Україні, академік (1921–1932), брат 

М. С. Грушевського. Народився у м. Ставрополь (адміністративна одиниця 

Російської імперії, нині – центр Ставропольського краю у складі Російської 

Федерації). Закінчив Владикавказьку класичну гімназію (1895). Вищу освіту 

здобув на історико-філологічному факультеті Київського університету (1899). 

Від 1902 р. – член НТШ. Склав магістерські іспити при Київському 

університеті (1903–1904). Працював на посаді приват-доцента кафедри 

російської історії історико-філологічного факультету Новоросійського 

(Одеського) університету, де першим почав читати спеціальний курс з історії 

України рідною мовою (1907–1908); приват-доцент на історико-філологічному 

факультеті Московського університету (1908); приват-доцент на історико-

філологічному факультеті Петербурзького університету (1910–1917). Член 

Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському 

(Одеському) університеті (1907); член УНТ, член бюро УНТ, а також 

Історичної секції товариства (1907); член Імператорського Російського 

Географічного товариства (1913). Після повернення до Києва (1917) викладав 

на історико-філологічному факультеті Київського університету, виконував 

обов’язки директора Педагогічного музею, очолював Бібліотечно-архівний 

відділ департаменту мистецтв Генерального секретарства справ освітніх УЦР. 

Працював в Українському народному університеті (1917–1918). Очолював 

Бібліотечну секцію Архівно-бібліотечного відділу ГУМНК. У званні професора 

викладав в Українському державному університеті (1918–1919). Очолював 

Історичну секцію УНТ (1919–1921). 

Директор Постійної комісії для складання історично-географічного 

словника української землі, створеній при Історично-філологічному відділі 

ВУАН. У званні академіка працював у КАІ, у ВІНО ім. М. Драгоманова. Для 

аспірантів викладав курси джерелознавства, економічної історії України, 

історіографії, керував їх науковими роботами. Читав лекції на теми «Архіви 
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України», «Українські архівні матеріали в західних архівах» на перших курсах 

архівних працівників. Керівник Секції давньої й середньовічної історії України 

ІСВТ, Секції соціально-економічної та політичної історії НДКІУ ВУАН, 

історично-економічної секції Історичної секції ВУАН, член ради Історичної 

секції, заступник її голови. Працював у Комісії районного дослідження 

Лівобережної України. Член редколегії журналу «Україна» та «ЗІФВ ВУАН» 

(1919–1930). Дійсний член АК ВУАН (1921–1932). Звільнено з ВУАН за 

«саботаж у науковій роботі» (липень 1933 р.). Заарештованого як одного «з 

керівних учасників антирадянської націоналістичної терористичної організації» 

(серпень 1938 р.). Засуджено до 5 років заслання (жовтень 1939 р.), відбуваючи 

яке помер (1943). Посмертно реабілітовано (вересень 1989 р.). 
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ГРУШЕВСЬКА (ПАРФЕНЕНКО) ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Грушевська (Парфененко) Ольга Олександрівна (16.01.1878–20.05.1961) – 

громадська діячка, бібліотекар-бібліограф, дружина О. С. Грушевського. 

Народилася в м. Шуя (нині – м. Іваново, Російська Федерація) в сім’ї 

військового. Навчалася на Вищих жіночих курсах у Києві та Правничо-

історико-літературних курсах у Петербурзі (1906–1914). Слухала лекції 

О. Шахматова, І. Бодуена де Куртене, А. Щерби, В. Перетца з мовознавства у 

Петербурзькому університеті (1915–1917). Повернулася в Україну, до Києва 

(1917). У добу УНР (1917–1918) – постійний секретар Комітету із заснування 

Українського університету в Києві, секретар правління, діловод та скарбник. 

Працювала в бібліотеці Інституту народної освіти (1917–1919), помічником 

бібліотекаря Українського університету (1918–1920). Науковий співробітник 

Історико-географічної комісії й Комісії зі складання історичного словника 

української мови та історико-географічного словника Всеукраїнської Академії 

наук. Співробітник Українського наукового товариства (м. Київ). Брала участь 

у створенні відділу українознавства при бібліотеці Київського національного 

університету (1919–1925). Бібліотекар Київського вищого інституту народної 

освіти (1920–1925). Як постійний позаштатний співробітник працювала в 

бібліотеці Історико-філологічного відділення ВУАН (1919–1927). Після чистки 

ВУАН була змушена покинути наукову роботу (1930). Бібліотекар у 

Київському хіміко-технологічному інституті. Організувала науково-технічну 

книгозбірню Українського інституту кераміки та скла (1931). Організувала 

науково-технічну книгозбірню в Українському інституті кераміки та скла 

(1937). Працювала в бібліотеках вищих навчальних закладів. Зберегла й 

передала до Центрального державного історичного архіву України архів свого 

чоловіка О. С. Грушевського та його брата М. С. Грушевського (1956). Померла 

й похована в Києві (1961). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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ГАННА СЕРГІЇВНА ШАМРАЄВА (ГРУШЕВСЬКА) 

Ганна Сергіївна Шамраєва (Грушевська) (04.04.1869–07.08.1943) – громадська 

діячка, редактор-перекладач, сестра М. С. Грушевського. Народилася у 

с. Сестринівка (Бердичівський повіт Київської губернії). Разом із батьками 

проживала у Ставропольській губернії (1870–1878) (адміністративна одиниця 

Російської імперії, нині – Ставропольський край у складі Російської Федерації), 

м. Владикавказ (1871–1901) (адміністративний центр Терської губернії, нині – у 

складі Російської Федерації, Північно-Кавказький Федеральний округ). 

Закінчила Владикавказьку жіночу гімназію (1887).  

Чоловік – військовий офіцер Віктор Іванович Шамраєв Діти: Сергій 

(1890 р. н.), Ольга (1898 р. н.). Після розлучення з В. І. Шамраєвим переїхала до 

Києва разом з матір’ю і дітьми (1905). Співпрацювала в часописах «Село», 

«Засів», «Літературно-науковий вісник» (1909–1912). Співробітник Історичної 

секції Українського наукового товариства (1917–1921). Член Української партії 

соціалістів-революціонерів (1917–1921). Мешкала в м. Кам’янці-Подільському, 

працювала в Управлінні поштово-телеграфних установ, перекладачкою у 

видавництві подільського земства (1919 – початок 1920 рр.). Редактор 

видавництва «Книгоспілка» (1920). Від 1921 р. – редактор державного 

видавництва України. У 1920-х рр. – науковий співробітник ВУАН. За 

поданням комісії з чистки апарату ВУАН була звільнена з роботи (1930). Сина 

Сергія було репресовано (1937). Як сестрі М. С. Грушевського постановою 

київського міського голови була призначена довічна пенсія (восени 1941 р.). 

Померла за німецької окупації у м. Києві (1943), підпохована на Байковому 

кладовищі до матері. Клопотаннями науковців київського Історико-

меморіального музею Михайла Грушевського на надгробкові Глафіри 

Грушевської було вирізьблено ім’я Ганни Шамраєвої (робота скульптора 

Миколи Гринчука) (1995). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A3%D0%90%D0%9D
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ШАМРАЄВ (ШАМРАЙ) СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Шамраєв (Шамрай) Сергій Вікторович (17.08.1900–04.01.1939) – учений-

історик, племінник М. С. Грушевського. Народився у м. Владикавказ 

(адміністративний центр Терської губернії, нині – у складі Російської 

Федерації, Північно-Кавказький Федеральний округ). Після розлучення батьків 

разом із матір’ю та сестрою переїхав до Києва (1905). Здобував середню освіту 

в різних гімназіях м. Києва (1910–1916). Навчався на історико-філологічному 

факультеті Київського університету, на той час – Вищого інституту народної 

освіти (ВІНО) (1919–1923), з якого був виключений з політичних мотивів як 

«ворожий та соціально чужий елемент». Паралельно вступив на 2-й курс 

етнографічного відділу Київського археологічного інституту, який закінчив 

1924 р. Відразу після закінчення школи й одночасно з навчанням працював: у 

канцелярії Українського народного університету (1917–1918); в Українському 

науковому товаристві у Києві – помічником секретаря (1918–1919); у Вищому 

інституті народної освіти – старшим помічником бібліотекаря (1920–1922); у 

Робітничо-селянському університеті – лектором (1920–1922). У ВУАН (1921–

1931): позаштатний співробітник Комісії для складання історично-

географічного словника (з 1926 р. – Історично-географічна комісія); науковий 

співробітник Науково-дослідчої катедри історії України та історії географії 

України (1922–1925); член комісії районного дослідження Києва і 

Правобережжя та Південної України (1924–1933). Захистив промоційну працю 

(кандидатську дисертацію) «Київська козаччина 1855 р.» (1928). Після від’їзду 

М. С. Грушевського до Москви фактично керував роботою Кафедри історії 

України доби торговельного капіталу при ВУАН (1931–1933). Під час 

Голодомору (1933) як співробітник М. С. Грушевського був звільнений з 

роботи і був незаконно засуджений на три роки концтаборів. Покарання 

відбував на Далекому Сході. Після повернення в Україну (березень 1936 р.) 

оселився в Чернігові, де працював старшим референтом обласного управління 

народногосподарського обліку. Був заарештований 7 серпня 1937 р. Особливою 

нарадою при НКВД СССР його засуджено на 8 років виправно-трудових 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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таборів; вирок винесено, коли він уже перебував на Колимі (28 березня 1938 р.). 

Загинув від виснаження і тортур у концтаборі (4 січня 1939 р.). Реабілітований 

посмертно (1958). 
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ГРУШЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 

Грушевський Григорій Іванович (22.02.1865–1922?(1937?) – педагог, 

письменник, двоюрідний брат М. С. Грушевського. Народився у с. Пирогів, 

Київського повіту (нині – околиця м. Києва). За іншими даними, місце 

народження – с. Шабельники Чигиринського повіту Київської губернії. 

Навчався в Київській духовній семінарії (до 1889 р.). Разом із 

М. С. Грушевським долучився до діяльності київської «Громади» (від 1888 р.). 

Після закінчення семінарії працював учителем і був священиком на 

Чигиринщині, зокрема: служив пономарем у церкві Івана Богослова в 

с. Головківка; вчителював у школах с. Нова Гребля Уманського повіту (1889–

1892). Удостоєний звання учителя сільськоприходського училища (28 грудня 

1891 р.). Працював у Стремигородському 1-класному народному училищі 

(поблизу м. Коростень) (1892–1897), у гімназії м. Златопіль Чигиринського 

повіту (1897–1922).  

Як священик 1921 р. перейшов під юрисдикцію Української 

автокефальної православної церкви. 

Автор віршів, п’єс та оповідань, які підписував псевдонімами «Грицько 

Чулай», «Петро Голота» та ін. Вийшли друком такі оповідання: «П’яниця. 

Страшна кара», «Як я шершнів з груші викурював. Як я роя виганяв. Божий 

попуст» (1891), «На святім вечорі. Оповідання Грицька Чулая» (1892), «Божий 

попуст. Страшна кара. На святім вечорі», «Оповідання» (1901), «На святім 

вечорі. Оповідання Грицька Чулая», а також драматичний твір «Нехрист. Драма 

в 5-ти діях» (1914).  

Помер, імовірно, 1922 р. За іншими даними, помер під час Голодомору 

1932–1933 рр. Згідно з деякими джерелами, був арештований 1937 р., відбував 

покарання в сибірських таборах і загинув в ув’язнені в Омську кількома роками 

потому. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%9F%D0%A6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%9F%D0%A6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/1937
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA
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ГРУШЕВСЬКИЙ МАРКО ФЕДОРОВИЧ 

Грушевський Марко Федорович (25.04(07.05).1865–02.09.1938) – педагог, 

церковний діяч, учений-етнограф, чотириюрідний брат М. С. Грушевського. 

Народився в с. Худоліївка Чигиринського повіту на Київщині в родині дяка. 

Навчався в Черкаському духовному училищі (1876–1883), у Київській духовній 

семінарії (1883–1889). Під навчання у семінарії був учасником гуртка 

української семінарської громади, до роботи якого долучалися 

М. С. Грушевський, О. Я. Кониський та ін. Після закінчення навчання працював 

учителем у церковнопарафіяльній школі с. Худоліївка (1889–1890); учителем і 

псаломником у с. Чорнявка Черкаського повіту Київської губернії (нині – село 

Черкаського району Черкаської області) (1890–1893); псаломником в 

Андріївській церкві м. Києва (1893–1894); учителем у с. Мордва (нині – 

с. Красносілля Чигиринського району Черкаської області) (1895–1896), у 

с. Головківка (нині – село Чигиринського району Черкаської області) (1896–

1897).  

Дружина – Марія Іванівна Ілліч (одружилися 20 липня 1897 р.). 

Після висвячення на священика (1897) служив у Михайлівській церкві 

с. Суботова на Чигиринщині (нині – село Черкаської області); був 

законовчителем у місцевому міністерському училищі с. Суботова (1899). 

Пропагував серед селян визвольні ідеї. За звинувачуванням в українофільській 

діяльності й підбурюванні селян проти царської влади був переведений до 

м. Таганчі Канівського повіту (1910).  

Дійсний член НТШ (1905), співпрацював з УНТ (від 1914 р.). Автор 

етнографічної праці «Дитячі забавки та гри усякі» (надруковано в «Київській 

старині» 1904 р.); наукової праці «Дитина в звичаях і віруваннях українського 

народа» (1905–1907, незакінчена, вийшла у Львові в обробці Зенона Кузелі) – 

одне з перших у світі досліджень з етнографії дитинства; фольклорно-

історичного дослідження з історії Чигиринщини «Гетьманське гніздо. Урочища 

і перекази села Суботова, зібрані в 1897–1899 рр.» (за повним підписом автора 

було вміщене в «ЗНТШ», Львів, 1909); оригінальної етнографічної праці 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2_(%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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«Життя селян на Чигиринщині» (створено на основі розповідей селян 

с. Худоліївки).  

Переїхав з родиною до Києва (1917). Член Всеукраїнської Православної 

Церковної Ради, активний учасник руху за автокефалію православної церкви в 

Україні. Виконував обов’язки «смотрителя будинків міністерства ісповідань» 

(1918). Брав участь у діяльності Всеукраїнської спілки православних парафій 

(засновано у квітні 1919 р.). Увійшов до складу першого українського кліру 

Софіївського собору (влітку 1919 р.). Як інструктор-організатор ВПЦР (1920) у 

численних поїздках пропагував ідеї УАПЦ. На Першому всеукраїнському 

церковному соборі, на якому було проголошено утворення УАПЦ (14 жовтня 

1921 р.), М. Ф. Грушевського обрано до списку кандидатів на висвячення в 

єпископи (24 жовтня 1921 р.). Наступного року його було хіротонізовано 

(липень 1922 р.), став єпископом Української автокефальної православної 

церкви. На Великих Покровських зборах (1926) обрано членом Президії ВЦПР, 

завідувачем відділу Благовістя. Член редколегії часопису «Церква і життя», 

багато уваги приділяв перекладам і виданням українською мовою 

богослужбових книг.  

За свою церковну діяльність знав переслідувань: вперше його 

заарештовано 1922 р. (перебував у в’язниці три тижні); сина та дочок було 

виключено з вищих закладів освіти; 1930 р. змушений був зректися духовного 

сану і перейти працювати сторожем до артілі інвалідів. Заарештований 11 

червня 1938 р., ув’язнений у Лук’янівській в’язниці; 9 серпня 1938 р. особлива 

трійка УНКВС по Київській області засудила його до розстрілу. Вирок 

виконано 2 вересня 1938 р. Реабілітований посмертно (16 травня 1989 р.). На 

Лук’янівському цвинтарі у м. Києві на спільній могилі Грушевських Марії 

Іванівни (дружини) і Тамари Марківни (дочки) встановлено гранітну плиту з 

ім’ям Марка Федоровича Грушевського (1997). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


262 

 

 

                                                                                                                                                                                    ДОДАТОК Б 

ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ДЕРЕВО РОДУ ГРУШЕВСЬКИХ ІV,V,VІ ПОКОЛІНЬ  

              ІV п.                                              V п.                                                                                 VІ п.   

                                                              Михайло     Сергійович Грушевський*                       
                                                                           (1866 – 1934)                                                                Катерина Михайлівна Грушевська* 

                                                            &Марія Сильвестрівна Грушевська(Вояковська)*                                                        (1900  - 1943(?)) 

                                                                            (1868 – 1948)                                                                                                                                                                                      ІІ 

                                                                                                                                                                                            Сергій Вікторович Шамраєв(Шамрай)*                      

   Ганна Сергіївна Шамраєва(Грушевська)*                                                                (1900 – 1939) 

                                                                             (1869 – 1943)                                                                            

    Сергій                                     &Віктор Ілліч Шамраєв                                                                                                                                                                    

Федорович                                            ((?) – 1922(?))          Ольга Вікторівна Шамраєва(Шамрай) 

Грушевський*                                                                                                                                                                      (1898 – 1955) 

                             (1830 – 1901)                         Захарій Сергійович Грушевський  ^ 

                                                                  (бл.1873 – 1882) 

                                                              Федір Сергійович Грушевський ^                                                                   Умовні позначення та скорочення:  

&Глафіра                                                 (бл.1875 – 1882)                                                                                    & – шлюб 

                Захаріївна                             Олександр Сергійович Грушевський*                                                           бл. – близько 

                                Грушевська                                              (1877 – 1943(?))                                                                                   ІІ   – двоюрідні брати та сестри 

                         (Оппокова)*                           &Ольга Олександрівна Грушевська(Парфененко)*                                         ІІІ  – троюрідні брати  

                         (1847 – 1918)                                             (1878 – 1961)                                                                                        ІV п.,V п.,VІ п. – покоління Грушевських 

   Марія Сергіїівна Грушевська ^                                                                            * –представники роду Грушевських 

                                                                   (бл.1880 – 1882)                                                                                       у культурно – освітньому і громадському 

Іван Федорович                       Василь Сергійович Грушевський ^                                                                        житті України(др.пол.ХІХ – пер.тр.ХХ ст..) 

              Грушевський                                             (1886 – 1886)                                                                                        ^ – Грушевські, які померли в дитинстві 

                (1836 – 1865)                        Григорій Іванович Грушевський(двоюрідний брат)*                                  ? – невідомі дати 

                                                                                (1865 – бл.1933) 
                             ІІІ                                      

                          Федір Іванович                    Марко Федорович Грушевський(чотириюрідний брат)* 

Грушевський                                              (1865 – 1938) 

 ІІІ                  (бл.1827 – бл.1881)                
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ДОДАТОК В 

ГРУШЕВСЬКІ У КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ПРОЦЕСАХ НА 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

№ П.І.П. 

 

 

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВІТНІ 

ТОВАРИСТВА ТА 

ПЕРІОДИЧНІ 

ВИДАННЯ 

НАУКОВІ 

ІНСТИТУЦІЇ 

ГРОМАДСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

1 

 

Грушевський 

Сергій  

Федорович 

«Руководство для 

сельских пастырей» 

(наукова 

публікація,1862); 

 «Первая учебная 

книга церковно-

славянского языка» 

(підручник для шкіл, 

1872); 

«Первая учебная 

книга церковно-

славянского языка: 

церковнославянская,

методически 

расположенная, 

азбука и первая после 

азбуки книги для 

церковно-

- НТШ (член,1896). 

 

 - Полтавська духовна семінарія 

(професор, 1859 – 1860); 

-  Київська духовна семінарія 

(професор, 1860 – 1865); 

- Холмська русько-греко-

уніатська гімназія (вчитель, 

1865); 

- Холмське жіноче греко-

уніатське шестикласне 

училище (вчитель,1866); 

- Холмські педагогічні курси 

(інспектор,1867); 

- Ломжинська класична 

чоловіча гімназія (вчитель, 

1868); 

-  Народні училища 

Ставропольської губернії 

(інспектор, 1870 – 1876); 
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славянского чтения» 

(методичний 

посібник для шкіл 

1886); 

- «Товариство взаємної 

допомоги, які вчаться 

та навчаються в 

Терській 

області»(член, 1897). 

 

- Народні училища 

Ставропольської губернії 

(директор,1876 – 1878); 

- Народні училища Терської 

області (директор, 1878). 

-   

 

2 
Грушевська  

(Оппокова) 

Глафіра  

Захаріївна 

-  «Товариство 

взаємної допомоги, 

які вчаться та 

навчаються в 

Терській області» 

(член, 1901). 

 

   

 

3 
Грушевська 

(Вояковська) 

Марія 

Сильвестрівна 

- Академічні 

товариства: «Ватра», 

«Народний дім», 

«Просвіті», м.Львів 

(член товариств, 

1893); 

- Товариство 

«Школьная помощь» 

(член , грудень 1894); 

-  наукове товариство 

«Основа» м.Львів 

НТШ (член 

1897,1899); 

«ЛНВ», 

«Артистичний 

вісник» 

(співапраця, 1898 

– 1903). 

 

- Музичне товариство 

«Боян» у м.Львів 

(член, 1891); 

- «жіночий комітет», 

очолюваний 

Н. І. Кобринською 

м.Львів(член, 1894); 

-  львівське 

товариство 

«Народний Дім» 

(член, 1894); 

- Народна школа у м.Скала 

(вчитель, 1887 – 1893).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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(член, 1897); 

- Українсько-Русько 

видавнича 

спілка(член, грудень 

1898); 

-  «Клуб русинок» 

(член, 1900); 

-  товариство 

«Основа» Львівської 

політехніки(слухачка

, 1906); 

- «Товариство 

прихильників 

української 

літератури і науки» 

(член, 1911). 

 

- «Руське педагогічне 

товариство» м.Львів 

(член, 1896); 

- жіноча спілка 

«Труд», «Руська 

Захоронка», 

«Медична 

допомога», 

Українсько-руське 

драматичне 

товариство 

ім. І. П. Котляревськ

ого м.Львів (член, 

1903); 

- «Товариство 

прихильників 

української 

літератури, науки і 

штуки», м. Львів 

(член, 1904); 

- «Книжне Торгове 

Львівське 

благодійне 

товариство» 

(меценат, 1912). 

 

4

4 
Грушевський  

Олександр 

Сергійович 

- Імператорське 

Російське 

Географічне 

- НТШ(член, 1902); 

- УНТ, бюро УНТ, 

також Історичної 

 - Імператорський 

Новоросійський (Одеський) 

університет, історико-
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 товариство (член, 

1913). 

 

секції товариства 

(член, 1907). 

 

філологічний факультет, 

кафедра російської історії 

(приват-доцент, cічень 1907 – 

вересень 1908); 

- Московський університет, 

історико-філологічний 

факультет (приват-доцент, 

cічень 1907 р. – вересень 1908 

р.); 

-  Петербурзький 

університет,історико-

філологічний факультет. 

(приват-доцент, 1910–1917). 

 

5

5 
Шамраєва  

(Грушевська)  

Ганна 

Сергіївна 

 - Часопис «Село», 

«Засів», «ЛНВ» 

(працівник, 1909–

1912). 

-  

  

6

6 
Грушевський 

Григорій 

Іванович 

  - Київська «Громада» 

(член, 1888); 

-  «Української 

семінарської 

громади» (член, 

1889); 

-  церква Івана 

Богослова в 

с.Головківка, 

Чигиринського 

- Народна школа с. Нова Гребля 

Уманського повіту, Київської 

губернії (вчитель, 1889–1892); 

- Народне сільськоприходського 

училища с Нова Гребля, 

Уманського повіту, Київської 

губернії (вчитель, 1891); 

- Народне Стремигородське 1-

класне училище, неподалік 

м.Коростеня (вчитель, 1892 – 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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повіту, Київської 

губернії (пономар, 

1889). 

 

1897); 

- Гімназія м. Златопіль 

Чигиринського повіту, 

Київської губернії 

(педагог,священик 1897–1922). 

 

7

7 
Грушевський 

Марко 

Федорович 

-  - НТШ(член, 1905); 

УНТ (співпраця, 

1914). 

Андрієвська церква 

в м.Києві 

(псаломник 1893–

1894); 

гурт української 

семінарської 

Громади у м. Києві, 

під орудою 

О. Я. Кониського 

(член, 1897). 

 

-  Церковнопарафіяльна школа 

с. Худоліївки, Черкаського 

повіту Київської губернії 

(вчитель, 1889–1890); 

- церковнопарафіяльна школа 

с. Чорнявка, Черкаського 

повіту Київської губернії 

(учитель та псаломник, 1890–

1893); 

- церковнопарафіяльна школа 

с. Мордва, Черкаського повіту 

Київської губернії (вчитель, 

1895–1896); 

-  с. Головківка, Черкаського 

повіту Київської губернії 

(вчитель, 1896–1897); 

-  Міністерське училищі 

с. Суботова, Черкаського 

повіту Київської губернії 

(законовчитель, 1899); 

-  м. Таганчі, Черкаського повіту 

Київської губернії (священник, 

вчитель, 1910). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
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ДОДАТОК Г 

РІД ГРУШЕВСЬКИХ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

УКРАЇНИ (1917–1930-Х РР.) 

 

№ П.І.П. 

 

 

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВІТНІ 

ТОВАРИСТВА ТА 

ПЕРІОДИЧНІ 

ВИДАННЯ 

НАУКОВІ 

ІНСТИТУЦІЇ 

ГРОМАДСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНІ 

ЗАКЛАДИ 

 

1 

 

 

Грушевська 

(Вояковська) 

 Марія 

 Сильвестрівна 

-  Президія товариства 

«Український 

національний театр» 

(член, 1917); 

- Організаційний 

комітет із заснування 

Української Академії 

мистецтв (член, 

1917); 

- товариство «Вільний 

театр» при 

Троїцькому 

народному домі 

(фундатор, 1917);  

- Театральна рада 

«Молодого театру» 

та ради 

«Українофільму» 

 -  УЦР (член від 

просвітницьких 

організацій м.Києва, 

1917);  

-  Український 

національний театр 

(скарбник, 1917); 

-  комісія для розробки 

проекту автономії 

України (член, 1917); 

- Президія«УНЖР» 

(член, 1919–1922). 
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(член, 1917);  

-  Рада 

«Українофільму» 

(член, 1917–1918); 

-  товариство 

«Молодий театр у 

Києві» (член, 1918); 

- Товариство 

«Народний театр», як 

член УЦР від 

просвітницьких 

організацій Києва 

(член, опікун, 1918). 

 

 

2 
Грушевська 

Катерина 

Михайлівна 

- Київське товариство 

«Просвіта» (член, 

1918); 

-  Паризьке 

антропологічне 

товариство 

(співпраця з 

товариством, 1928);  

-  Французьке 

товариство славістів 

(член, 1928). 

 

- НДКІУ ВУАН, 

Культурно-

історичній комісії та 

Комісії історичної 

пісенності 

(співробітник, 1924); 

-  Кабінет примітивної 

культури (керівник, 

1925); 

- часопис «Первісне 

громадянство та його 

пережитки на 

Україні» (редактор, 

1926). 

-  

- Український клуб Skola 

– Batka (член, 1920); 

-  Віденський «Комітет 

помочі голодним 

України» (співпраця з 

комітетом, 1921–1922). 

 

- УСІ, (вчений 

секретар, 1919–

1924); 

- Інституту 

літератури 

(співробітник, 

1935–1936). 
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3 
Грушевський  

Олександр 

Сергійович 

 

-  - Історична Секція 

УНТ (очільник,1919–

1921) 

- АК ВУАН (член, 

1921–1932); 

- НТШ (член, 1927); 

-  Секція соціально-

економічної та 

політичної історії 

НДКІУ ВУАН, 

(очільник, 1924–

1930); 

- Історично-

економічна секція 

Історичної секції 

ВУАН (керівник, 

1924–1930); 

-  Рада історичної 

секції (член Ради, 

заступник голови) 

1924–1930); 

- Комісія районного 

дослідження 

Лівобережної 

України (співпраця з 

комісією, 1924–

1930); 

- Журнал «Україна» та 

«ЗІФВ ВУАН» (член 

 - Київський 

університет, 

історико-

філологічний 

факультет 

(викладач, 1917–

1918); 

-  Педагогічний 

музей (директор, 

1917–1918); 

- Бібліотечно-

архівний відділ 

департаменту 

мистецтв 

Генерального 

секретарства справ 

освітніх УЦР 

(очільник, 1917–

1918); 

- УНУ(викладач, 

1917–1918); 

- Бібліотечна секція 

Архівно-

бібліотечного 

відділу ГУМНК 

(очільник, 1918); 

- УДУ (професор, 

1918); 

- УДУ (викладач, 
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редколегії, 1924–

1930). 

1918–1919); 

- Постійна комісія 

для складання 

історично-

географічного 

словника 

української землі, 

створеній при 

Історично-

філологічному 

відділі ВУАН 

(директор на 

правах 

академіка,1919– 

1930); 

- КАІ (викладач, 

1920–1921); 

- ВІНО 

ім.М.Драгоманова, 

(викладач, 1923–

1924); 

- Секція давньої й 

середньовічної 

історії України 

ІСВТ (керівник, 

1923–1924); 

- лекції на теми 

«Архіви України», 

«Українські 
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архівні матеріали в 

західних архівах» 

на перших курсах 

архівних 

працівників 

(лектор, 1923). 

 

4

4 
Грушевська 

(Парфененко)  

Ольга 

Олександрівна 

 

 - Історико-географічна 

комісія, Комісія зі 

складання 

історичного словника 

української мови та 

історико-

географічного 

словника ВУАН 

(науковий 

співробітник, 1919–

1930); 

- УНТ у Києві (член, 

1919–1930); 

-  відділ 

українознавства при 

бібліотеці Київського 

національного 

університету 

(працівник, 1919–

1930); 

- Київський ВІНО 

(бібліотекар, 1920–

 - Бібліотека ІНО 

(бібліотекар, 1917–

1919); 

- ІНО (помічник 

бібілотекаря, 1918–

1920); 

-  Київський хіміко-

технологічний 

інституту 

(бібліотекар, 1931);  

-  Науково-технічна 

книгозбірня 

Українського 

інституту кераміки 

та скла 

(організатор, 1931; 

- працювала в 

бібліотеках вищих 

навчальних 

закладів Києва 

(бібліотекар, 1937); 

- зберегла й 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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1925); 

- Бібліотека Історико-

філологічного 

відділення ВУАН 

(співробітник, 1925–

1927); 

- Комісія по 

складанню історико-

географічного 

словника українських 

земель при ВУАН 

(співробітник, 1927–

1930). 

 

передала до 

ЦДІАУ м. Києва, 

архів свого 

чоловіка 

О. C. Грушевськог

о та його брата 

М.С. 

Грушевського 

(1956). 

 

5

5 
Шамраєва  

(Грушевська)  

Ганна 

Сергіївна 

-   - Історична секція 

УНТ у м. Києві (член 

та співробітник 

1917–1921); 

- ВУАН (науковий 

співробітник, 1920-ті 

рр. ХХ ст.). 

 

- УПСР (член, 1917–1921 

рр.); 

- мешкала в м. Кам`янці-

Подільському, 

працювала в 

Управлінні поштово-

телеграфних установ, 

перекладачкою у вид-ві 

подільського земства 

(1919 – поч. 1920 рр.); 

- Вид-во «Книгоспілка» 

(редактор, 1920 р.); 

- державне вид-во 

України (редактор 

1921). 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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6

6 
Шамраєв 

(Шамрай) 

Сергій 

Вікторович 

 - УНТ у м.Києві 

(помічник секретаря, 

1918–1919). 

 

 - УНУ (працівник 

канцелярії, 1917–

1918); 

-  ВІНО (старший 

помічник 

бібліотекаря, 1920–

1922); 

- РСУ (лектор, 

1920–1922); 

- ВУАН (лектор, 

1921); 

- Комісія для 

складання 

історично-

географічного 

словника (з 1926 р. 

історично-

географічна 

комісія), 

(співробітник 

1921–1931); 

-  НДКІУ та історії 

географії України 

(науковий 

співробітник, 

1922–1925); 

- Комісія районного 

дослідження Києва 

і Правобережжя та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80
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Південної України 

(член,1924–1933); 

- захистив 

промоційну 

(кандидатську 

дисертацію) працю 

«Київська 

козаччина 1855 р.» 

(1928); 

- ВУАН,кафедра 

історії України 

доби 

торговельного 

капіталу (керівник, 

1931–1933). 

 

7

7 
Грушевський 

Григорій 

Іванович 

  -  УАПЦ 

(священик,1921). 

 

 

8

8 
Грушевський 

Марко 

Федорович 

-   - Часопис «Церква і 

життя» (член 

редколегії, 1922); 

- Подав до Канівського 

виконавчого комітету 

заяву, якою 

засвідчував 

створення УНТ у 

м. Таганчі (4 жовтня 

1917). 

- ВПЦР(член,1917); 

УАПЦ (активний 

учасник руху за 

автокефалію в Україні 

(1917); 

-  Будинки Міністерства 

ісповідань 

(наглядач,1918); 

- Всеукраїнська спілка 

православних парафій 
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(член, 1919); 

-  1-й український клір 

Софіївського собору 

(член, 1919); 

- ВПЦР (інструктор – 

організатор, 1920);  

- 1-й Всеукраїнський 

церковний собор обрав 

М.Ф. Грушевського до 

списку кандидатів на 

висвячення в єпископи. 

У липні наступного 

року він був 

хіротонізований (24 

жовтня 1921 р.); 

-  УАПЦ (єпископ, 1922); 

- Президія ВЦП Ради 

(член,1926); 

- відділ Благовістя 

(завідувач,1926). 
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ДОДАТОК Д 

       Постанова кримінально-слідчої справи О. С. Грушевського 
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На підставі : ЦДАГО. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 64688. – 1938 – 1989 р. 182 – 183 

арк. 
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ДОДАТОК Е 

Вирок кримінально-слідчої справи М. Ф. Грушевського 
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На підставі : ЦДАГО. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 60513. – 1938 р. – 38 – 38 зв. 

арк. 
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ДОДАТОК Ж 

Вирок кримінально-слідчої справи К. М. Грушевської 
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283 
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На підставі : ГДА СБУ, Ф. 6. – Спр. 50407. – Т. 2. – 10 липня 1938 р. 309 – 312 

арк. 
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На підставі : ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 50407. – Т. 1. – 10 липня 1938 р. – 10 

грудня 1938 р. 90 арк. 
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ДОДАТОК И 

Вирок Кримінально-слідчої справи С. В. Шамраєва 
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На підставі : ДА ЧернО. – Ф. Р – 8840. – Оп. 3. – Спр. 10767. – 1937 – 1993 рр. 

141 – 143 арк. 
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На підставі : ДА ЧернО. – Ф. Р – 8840. – Оп. 3. – Спр. 10767. – 1937 – 1993 рр. 

152 арк. 

 
 

 


