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За часи війни в Україні 
- загинуло понад 500 тис осіб; 

- зруйновано 40% житлових і господарських будівель, близько 2 
тис. підприємств; 

- ціни зросли в 4-8 разів; 

- падіння виробництва (на початок 1917 року у Наддніпрянщині 
скоротився видобуток залізної руди на 46%, марганцевої – на 
29%, виплавка чавуну – на 32%, сталі на 33%, порівняно з 1913 р); 

- скорочення посівних площ на 1,880 млн. десятин; 

- скорочення працездатного населення на селі (у 1917р. залиши-
лося 38,7 чоловік); 

Наслідки першої світової війни для України 

27 липня 1914 
року пролунали 
постріли над Дуна-
єм – почалася пер-
ша світова війна. 
Українських вояків, 
одягнутих в чужу 
форму, було висла-
но на позиції задля 
оборони чужих 
інтересів. 

Серед народів, 

потерпаючи через 

боротьбу великих 

держав за імперіалі-

стичні цілі, стано-

зруйновано нахаб-

ною солдатчи-

ною… Війна для 

українського народу 

стала сущим упи-

рем, що виссав усі 

життєві соки 

краю… Що ж дістав 

за це стражденний 

народ і знедолений 

край?  Знищення 

всіх культурних 

цінностей… еконо-

мічного добробуту, 

десятки тисяч ув’яз-
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вище України особ-

ливо трагічне. «Це 

справжня трагедія 

живого народу, що 

за чужий гріх му-

сить спокутувати. 

Опинившись між 

молотом і ковадлом, 

Україна віддала ді-

тей своїх у жертву 

кривавому богові 

війни: її частини, 

що лежать у районі 

військових дій, наг-

ло спустошено і 

нених і засланих у 

сніги й тайгу сибір-

ську, сотні тисяч 

силоміць зігнаних з 

рідних осель 

«біженців», безмеж-

ну низку репресій і 

заборон, знущання і 

насильств…», –  

зазначалося в декла-

рації Ради Товарис-

тва українських пос-

туповців, випуще-

ній у грудні 1916 

року. 



Розпочавшись у березні 
1917 року, революція по-
ширювалась на всі верстви 
населення, перетворюю-
чись на масовий рух, якого 
вже не можна було стрима-
ти в рамках старого суспі-
льства. Тепер уже не оди-
ниці,  цілий народ домага-
вся своїх соціальних і наці-
ональних прав. 

Виникла потреба ство-
рити єдиний центр, що 
об’єднав би всі українські 
сили. З цією метою в Киє-
ві 17 березня 1917 р. Това-
риство українських посту-
повців (ТУП) заснувало 
Українську Центральну 
Раду. Головою нового уря-
ду обрали заочно, оскільки 
він ще не повернувся із 
заслання, професора Ми-
хайла Грушевського. 

20 березня Центральна 
Рада надіслала привітання 
голові Тимчасового уряду 

князю Львову та міністру 
юстиції Керенському, ви-
словивши надію, що у 
вільній Росії будуть задо-
волені законні права украї-
нського народу, а 22 берез-
ня видала свою першу 
відозву до українського 
громадянства. 

«Народе український! 
Впали вікові пута, прийш-
ла воля всьому пригніче-
ному людові, всім понево-
леним націям Росії. Настав 
час твоєї волі й пробу-
дження до нового вільно-
го, творчого життя після 
більш як 200-літнього сну. 
Уперше ти будеш мати 
змогу сам за себе сказати, 
хто ти і як хочеш жити як 
окрема нація. З цього часу 
в дружній сім’ї вільних 
народів могутньою рукою 
зачнеш собі сам кращу 
долю кувати. 

 Українська Центральна Рада 

… Ми закликаємо спо-
кійно, але рішуче домага-
тися від нового уряду всіх 
прав, які Тобі природно 
належать і які Ти повинен 
мати. Великий Народе, сам 
хазяїн на Українській зем-
лі… 

Народе український! Се-
ляни, робітники, солдати, 
громадяни, духовенство і 
вся українська інтелігенція! 
Додержуйтесь спокою, не 
дозволяйте собі ніяких 
вчинків, що руйнують лад 
у житті, але разом щиро і 
уперто беріться до роботи: 
до гуртування в політичні 
товариства, культурні і 
економічні спілки, скла-
дайте гроші на Українсь-
кий Національний Фонд і 
обирайте своїх українських 
людей на всі місця… 

Організуйтесь!» 

СТОР. 2 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 

У 1917 році Україна 

вступила в новітню добу 

своєї історії. Не маючи 

власної державності і 

територіальної  ціліс-

ності, країна була 

розділена між двома 

сусідніми імперіями – 

Російською та Австро-

Угорською. 

Штаб-квартира Центральної Ради (будівля Педагогічного музею) 
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мира Винниченка, ані Си-
мона Петлюри. Вони з'яв-
илися лише в другому 
складі парламенту, розши-
реному, що працював з 7 
квітня. Серед 141 його чле-
нів - видатний знавець 
музейної справи Микола 
Біляшівський, лікар Олек-
сандр Крупський, пись-
менник Володимир Леон-
тович, мовознавець Григо-
рій Голоскевич, архітектор 
Сергій Тимошенко. Був, до 
речі, й представник Таврії - 
Юрій Дежур-Журов. 

Нарешті, третій склад, 
обраний 7 серпня, виявив-
ся найчисленнішим - 655 
членів. Він засідав до весни 
1918 року. 

Пленарні сесії відбува-
лися в Троїцькому Народ-
ному Домі (нині Київський 
національний академічний 
театр оперети). Здебільшо-
го засідання були відкрити-

Невдовзі відбулися 
з’їзди українських селян, 
військових, профспілок, 
земств, які висловили підт-
римку Центральній Раді та 
делегували до її складу сво-
їх представників. Організа-
ції національних меншин 
також визнали Центральну 
Раду та отримали в ній 
своє представництво. Та-
ким чином, вже на початку 
літа 1917 року Центральна 
Рада змогла говорити із 
петроградським Тимчасо-
вим урядом як повноваж-
ний представник усієї 
України. 

Перша адреса Центра-
льної Ради - вулиця Воло-
димирська, 42. В цьому 
будинку, що стоїть і досі 
біля Золотих Воріт, діяв з 
1908 року український клуб 
"Родина". У його примі-
щенні й заснувалася 
Центральна Рада. 

Перший склад Центра-
льної Ради налічував 94 
члени. Серед них - не ли-
ше відомі громадські діячі, 
але й письменники Мико-
ла Вороний, Любов Янов-
ська, Людмила Старицька-
Черняхівська, літературоз-
навець Сергій Єфремов, 
історик Микола Василен-
ко, піонерка українського 
жіночого руху Софія Русо-
ва, протоієрей Нестор Ша-
раєвський, два священики, 
кілька військових. 

У тому, першому скла-
ді, ще не було ані Володи-

ми для відвідувачів. Поря-
док денний оголошувався 
заздалегідь. Люди прихо-
дили подивитися, як пра-
цює український парла-
мент.  

Центральна Рада працю-
вала до кінця квітня 1918 
р.- трохи більше року. 
Проте відіграла видатну 
роль: проголосила ство-
рення Української народ-
ної республіки, обрала 
тризуб у якості герба, а 
кольорами державного 
прапору - жовтий і блакит-
ний. Ухвалила "Закон про 
випуск українських гро-
шей". Затвердила закон 
про громадянство. Призна-
чила уряд самостійної 
України. Визначила адміні-
стративно-територіальний 
поділ України. Нарешті, 
ухвалила в трьох читаннях 
Конституцію УНР.  

Генеральний секретаріат Центральної Ради 
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Дотепер ніхто не 
знає справжньої адреси про-
живання родини Грушевсь-
ких у Холмі, де народився 
Михайло Сергійович. 

Діду Михайла Гру-
шевського по материнській 
лінії за життя було подаро-
вано дворянство, нагород-
жено двома орденами Свя-
тої Анни, бронзовим хре-
стом, орденом святого 
рівноапостольного Володи-
мира. 

Батько Михайла Гру-
шевського – Сергій Федоро-
вич – був знаний як автор 
одного з кращих підруч-
ників з церковнослов’янсь-
кої мови для шкіл, книга 
витримала понад 30 переви-
дань. 

Початкову освіту 
здобув удома, а до Тифлісь-
кої гімназії був зарахований 
одразу до третього класу. 
Навчання давалось легко, 
тому мав час працювати 
бібліотекарем і «плавати у 

Цікаві факти з життя Михайла Грушевського 

книжковому морі і впиватися 
ним…». 

Михайло Грушевський 
починав творчий шлях саме 
як письменник. Однак чима-
ло літературних текстів доте-
пер не друкувалися. Значний 
їх масив уперше було надру-
ковано у виданні «Михайло 
Грушевський: Із літературної 
спадщини» – Нью-Йорк – 
Київ. – 2000. 

У січні 1918 року під 
час штурму Києва більшови-
ки цілеспрямовано спалили 
фамільний маєток Грушевсь-
ких на вулиці Паньківській, 9. 
Ущент згоріли цінні рукопи-
си, бібліотека, унікальні ко-
лекції рушників, вишивок, 
килимів, порцеляни та при-
крас. 

29 квітня 1918 року на 
Михайла Грушевського в 
Луцьких казармах Січових 
стрільців у Києві здійснено 
замах. Нападник, за однією з 
версій – російський офіцер, 
намагався заколоти голову 
Центральної Ради багнетом. 
Та промахнувся, поранивши 
дружину Марію Іванівну. 
Нападника затримали, а зго-

дом він загинув за загадко-
вих обставин… при спробі 
втечі. 

У Головному управ-
лінні держбезпеки НКВД 
справа Грушевського носила 
кодову назву «Старець». 

За спогадами сучас-
ників, Грушевський мав 
надзвичайну працездатність. 
Спав 4 години на добу, увесь 
свій час присвячував роботі. 
Творчий доробок складає 
понад 2000 праць. 10-томну 
монографію «Історія 
України – Русі» Михайло 
Сергійович писав 38 років (з 
1895 по 1933 рік). 

Один із найбільш 
суперечливих фактів із жит-
тя Михайла Грушевського – 
це дата його смерті. 
Відповідно до історії хворо-
би Михайла Сергійовича 24 
листопада датується остан-
ній запис: «В 2 часа дня 
смерть при нарастании сер-
дечной слабости». То звідки 
ж взялось 25 листопада? 27 
листопада 1934 року в 
українських газетах 
«Комуніст» та «Вісті ВУЦВК» 
з’явився некролог Грушевсь-
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з січня 2017 року щоквартально. 

Редактор М.М.Кіріллова 
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