Бібліографічний огляд літератури
до 150-річчя з дня народження
Михайла Грушевського

“Завдяки історичній
пам’яті людина стає
особистістю,
народ – нацією, країна
– державою!”

М. Грушевський

1866 - 1934

“Я хочу жити, щоб працювати, страждати і боротись разом з вами”.
М. Грушевський.
«Колосальна праця, яку рік за роком викладає проф. Грушевський
перед українську публіку, варта того, щоб прийняти її з належною
увагою, тим більше, що вона на таких міцних і широких основах,
яким не страшна ніяка критика».
І. Франко.

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини,
яких не в змозі прикрити пил віків. До таких велетнів української
культури, політичної думки і дій останніх двох століть,
безперечно, належить Михайло Грушевський.
У вересні 2016 року виповнюється 150 років з дня народження
вченого світового рівня, творча спадщина якого налічує близько двох
тисяч праць з історії, історіографії, соціології, літератури,
етнографії, археології, фольклору.
Своєю працею М. Грушевський закладав міцні підвалини
української державності. Його соціально- політичні погляди
змінювались, але любов по свого народу і до історичної істини для
нього завжди були вищим мірилом в науковій творчості і
політичній діяльності. Однак, поряд з об'єктивними оцінками
творчості, вчений зазнав чимало несправедливих звинувачень. На
жаль сталося так, що політична біографія М. С. Грушевського на
довгі роки перекреслила його наукові здобутки.
Ще донедавна він належав до заборонених авторів. Нині
відкритий доступ до його творчої спадщини, яка має величезне
наукове і громадсько-політичне значення, є культурним надбанням
українського народу. Хочеться вірити, що не за горами той час,
коли Грушевський буде в серці і думці кожного українця, адже він
поклав все своє життя на вівтар справи українського національного
відродження, створення незалежної Української держави.
З метою популяризації творчості М. Грушевського та з нагоди його
ювілею до уваги користувачів пропонуємо бібліографічний огляд
літератури на тему «Речник української національної ідеї».

Твори М. С. Грушевського
Творча спадщина М.С. Грушевського надзвичайно обширна, вражає своїм
тематичним діапазоном, енциклопедичністю, фундаментальністю. Його
перу належить близько двох тисяч бібліографічних одиниць — книг, статей,
рецензій, інших публікацій.
Важливо, що його творчість залучає нас до історичного минулого, допомогає
глибше розуміти і вірно будувати сьогодення, збагачувати історичну і
соціальну пам’ять, наш духовний потенціал.

Грушевський М. С.
Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн.: Репринтне
видання (Львів - Київ, 1898 - 1936 рр.) / М. С. Грушевський;
Автори вступ. ст.: В. А. Смолій, П. С. Сохань, О. Пріцак,
Ф. Сисин; Академія Наук Української РСР, Археографічна
комісія, Інститут історії України, Гарвардський університет,
Український науковий інститут, Альбертський університет,
Канадський інститут українських студій, Центр досліджень
історії України ім. Петра Яцика. - К. : Наукова думка, 1991-1998.
Скарбницею світової історіографії є найбільша праця Михайла
Грушевського - багатотомник «Історія України - Руси». Ця фундаментальний
твір налічує 11 томів, понад 6000 сторінок друку. І сьогодні цей твір - найповніша
історія нашої держави, який містить виклад історії України від прадавніх часів до
другої половини 17 століття. Перший том «Історії України - Руси» вийшов у
Львові в 1898 році, а останній був виданий у Києві вже по смерті автора, у 1936.
В своїй монографії автор висунув теорію походження, еволюцію
українського народу і його державності. На думку Михайла Грушевського
держава Київська Русь мала українську ґенезу, а український етнос зародився в
ранньому середньовіччі.
Видання розраховане на істориків, археологів, етнографів, філологів, усіх
зацікавлених рідною минувшиною.

Грушевський М. С.
Хто такі українці і чого вони хочуть : историческая
литература / М. С. Грушевський; Наук. ред.: доктор філос.
наук О. М. Мироненко; відп. ред.: С. І. Матвієнко,
Л. Г. Паламарчук, Н. П. Підлужна ; Товариство "Знання"
України. - К. : Знання України, 1991. - 240 с.
У праці "Хто такі українці, і чого вони хочуть" (1917)
М. Грушевський висвітлює питання про походження назви
"українці". Довгий час народ на київській і галицькій землях називав свою
державу «Руссю». Хто такі українці і кого вони приймуть у свої ряди як свого
товариша? Таке питання ставить М. Грушевський і дає відповідь: українець це
той, хто родився і виріс з українською мовою на устах і хоче йти спільно зі своїм
народом, працювати для його добра, боротися за його свободу і кращу долю.
В збірнику М. С. Грушевський дає своє уявлення про взаємовідносини
Росії і України, торкається договору Переяславської Ради 1654 року, розмірковує
про майбутнє Української держави, її територіального та державного устрою.
Актуальність і злободенність цих питань можна повною мірою збагнути тільки
зараз, коли нинішня ситуація майже повторює ту, що склалася в Росії на початку
20 століття.
Видання розраховано на широке коло читачів.
Грушевский М. С
Як жив український народ : історична література
/ М. С. Грушевский; Ред. А. Демиденко; вступ. слово В. О.
Шевчука. - К. : Веселка, 1992. - 111 с. : іл. - (Українське
відродження).
Ця унікальна книга, створена на початку ХХ століття
патріархом української історії, видатним ученим і
політичним діячем Михайлом Грушевським, спресовує в собі практично всі 10
томів його всесвітньо відомої “Історії України-Русі”.
Видання ілюстрував знаний в Україні та за її межами художник, Заслужений
діяч мистецтв України Олексій Штанко, який створив позначені високою
майстерністю портрети державних діячів часів Київської Русі та Запорізької Січі,
а також світочів української культури.
Книга читається легко, з великим інтересом і, буде корисною як широкому
колу читачів, так і фахівцям з історії України, української мови і літератури.

Педагогічні погляди М. Грушевського сформувалися у період назрівання
національних і соціальних революційних перетворень й особливо зміцніли в
часи створення та існування Української Народної Республіки.
Науково-педагогічна і публіцистична спадщина М.С.Грушевського не
обмежується капітальними працями, трактатами, статтями, численними
курсами лекцій, які він читав з університетських кафедр. Дбаючи про
поширення історичних знань, учений поряд з вузівськими підручниками, писав
ще й книжки для школярів. Однією з таких книг є слідуюче видання.
Грушевський М. С.
Про українську мову і українську школу
/ М. С. Грушевський ; передм. Я. П. Гояна ; худож. оформл.
О. В. Коваля. - К. : Веселка, 1991. - 46 с. : іл. - (Українське
відродження).
У книзі великого українського історика, вченого і
громадського діяча Михайла Грушевського йдеться про
історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких
немислиме ні політичне, ні економічне, а ні духовне
відродження України
Перше видання цієї книги вийшло у 1912 році. В
ньому автор зібрав свої статті про українську мову і шкільну
науку чи освіту, які друкував у газеті „Село” в 1909 – 1910 рр. для читачів селян. У
передмові до першого видання автор писав: „… Чей стане в потребі. Питання еї –
про українську мову, школу й освіту, не порішені в Росії досі, і довго ще про них
прийдеться змагатися й споритися, тож і гадки та звістки, подані в сих статтях,
можуть придатися і сьому ділу послужити. Правда, статті еї писані з ріжних нагод і
часом до тої самої справи і по кілька раз вертаються, та тямущому чоловікові се не
зашкодить. Такі нагоди повторюються і певно будуть повторятися, і сказане з їх
приводу не раз ще матиме свою силу”.
До цієї брошури увійшли такі важливі статті: „Шкільна мова”,
„Законопроект про ученнє українською мовою”, „Українське письменство”, „Не
порозумнішали”, „Не позволяти” та ін., де автор порушив болючі і гостро актуальні
питання: русифікація або ж ополячення школи – а тому і народу; про
безграмотність; про правопис; про створення українських університетів тощо”.
Порушені автором проблеми залишаються гостро актуальними й сьогодні.

Література про М. С. Грушевського
На протязі довгих років вчені і практики досліджують наукову
та політичну спадщину Михайла Грушевського, яка розкривається
перед сучасниками у повному обсязі і величі. Одними із кроків на
шляху повернення до нас М. С. Грушевського є наступні видання.
Винар Л. Р.
Грушевськознавство: Генеза й історичний розвиток / Л.
Р. Винар. - К. : Українське історичне Товариство, 1998. - 215 с.
Праця «Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток»,
що вийшла друком у 1998 р. - найповніше обґрунтування теорії і
методології грушевськознавства, що здійснено Л. Винарем. У
рецензії на цю книгу професор слов'янських мов і літератури
Техаського Технічного Університету В. Жила назвав її
«найкращою працею про видатного історика Михайла
Грушевського». Також він зазначив, що ця «книга спонукає до роздумів над
методологією, змістом історичного матеріалу та його структурою... і має великі
можливості привести грушевськознавство до ще кращого розвитку в
майбутньому».
Статті і матеріли, які увійшли до цієї книжки, висвітлюють розвиток і
структуру науки грушевськознавства. Любомир Винар, голова Українського
Історичного Товариства і редактор журналу «Український Історик», відомий як
видатний дослідник М. Грушевського і його доби. Деякі матеріали вже
друкувалися в 1990-х pp. в ж. «Український Історик». Книжка містить також
статті професора Миколи Ковальського і кандидата історичних наук Ігоря Гирича
про Любомира Винара та першу обширну бібліографію «Грушевськіяна».
Шаповал Ю. І.
Михайло Грушевський : [біографічний нарис] / Ю. І.
Шаповал, І. В. Верба. - К. : Альтернативи, 2005. - 352 с. : іл. (Особистість і доба). - [Грушевський Михайло].
Це перша в Україні спроба створити узагальнюючий
біографічний нарис українського політичного і державного
діяча, визначного вченого Михайла Грушевського. На підставі
праць попередників, маловідомих або недоступних раніше
документів і матеріалів відтворено його складний життєвий
шлях, наукову та науково-організаційну діяльність. Життєпис

М. Грушевського подається у контексті суспільно-політичних подій, сучасником
яких він був.
Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією України.
Копиленко О. Л.
"Українська ідея" М. Грушевського: історія і сучасність
[Текст] : монография / О. Л. Копиленко; Ред. О. Н. Вітрученко,
Б. М. Бабій. - К. : Либідь, 1991. - 184 с.
У монографії на основі аналізу творчої спадщини М. С.
Грушевського робиться спроба дати об'єктивну оцінку
політико-правової концепції вченого. Дослідження її серцевини
- `української ідеї` - він починає з найдавніших часів і доводить
до 1917 року. Особливу увагу автора привертає доля ідей
Грушевського в той період, коли йому довелося стати на чолі Центральної
Ради. Показано значення нових підходів до наукової спадщини вченого для
вирішення сучасних проблем міжнаціональних відносин та державного
будівництва.
Видання буде цікавим для викладачів, науковців, студентів, лекторів.

Мельниченко В. Ю.
Михайло Грушевський: "Я оснувався в Москві, Арбат
55" / В. Ю. Мельниченко. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 448 с.
Книга В. Мельниченка вийшла в Москві українською мовою
(!) у видавництві ОЛМА-ПРЕСС. Вперше в українській і
світовій історіографії автор глибоко й докладно розкриває
життя та діяльність Михайла Грушевського в Москві з вересня
1916 року по березень 1917 року. В. Мельниченку вдалося
правдиво і досить повно дослідити та подати читачеві загалом
невеликий, але насичений працею, боротьбою і сподіваннями, відтинок життєвого
шляху М. Грушевського. Грунтовна історико-джерельна база, глибокий науковий
аналіз, літературна майстерність дали можливість авторові зробити суттєвий
внесок у розвиток вітчизняного грушевськознавства, у творення панорамного
біографічного полотна Великого Українця
Книга видана в рамках масштабного проекту «Михайло Грушевський», який
здійснює Культурний центр України в Москві.

Янкова Н.І.
Історичні коди у творчості Михайла
Грушевського : монографія / Н. І. Янкова. - К. : Академія,
2013. - 158, [2] с. - (Монограф). - Л-ра: с. 148-158.

Наукове і художнє осягнення української минувшини —
ключові аспекти спадщини Михайла Грушевського як
історика, фольклориста, етнографа, публіциста, белетриста,
драматурга і літературознавця. Він умів бачити в
історичних фактах інтереси і пристрасті, тріумфи і трагедії людей.
Розпізнавав у їхніх прагненнях і вчинках історичну зумовленість і
необхідність. Цим і приваблюють його літературно-художні, публіцистичні
та літературознавчі праці. Комплексне їх дослідження у внутрішніх
взаємозв’язках і в контексті тогочасних ідей допомагає збагнути своєрідний
світ і непересічну цінність його наукових і творчих надбань. До такої думки
підводять застосований у цій монографії пізнавальний шлях, наявні в ній
судження і висновки. Адресована літературознавцям, історикам і всім
зацікавленим у пізнанні багатогранної творчості Михайла Грушевського.

Діяльність і творчість М.Грушевського творять цілу епоху в
інтелектуальному, науковому, національно-культурному і
державному розвитку Нової України...
У переломний період в житті української нації, в період
відновлення державного життя України відчувається потреба
призадуматися і наново оцінити творчу спадщину і діяльність
М.Грушевського як державотворця і засновника української
наукової національної історіографії.

