
Пам’ятник Михайлові Грушевському у Львові 
 

Грушевський Михайло Сергійович (29 вересня 1866 — 24 листопада 1934) — визначний 

український історик, археолог, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, 

організатор української науки, громадсько-політичний і державний діяч, дійсний член ВУАН 

та АН СРСР. Засновник Української Народної Республіки. Народився у Холмі (тепер Хелм, 

Польща). 

 

Пам’ятник Михайлові Грушевському постав 12 червня 1994р. 

на проспекті Т. Г. Шевченка не випадково, адже  
Грушевський був професором кафедри історії Львівського 

університету, старий корпус якого знаходиться неподалік на 

вулиці Грушевського. 

 Виготовили його з бронзи та граніту. 

Автори пам’тника: скульптори Дмитро Крвавич, Микола 

Посікіра, Л. Яремчук; архітектор Василь Каменщик.  

Питання про вшанування пам’яті історика і Президента стало 

провідною ідеєю деяких членів Президії НТШ ще з перших 

місяців її діяльності на початку 1990 р.  

Офіційно питання побудови пам’ятника постало на Раді НТШ 

12 квітня 1990 р. під час обговорення заходів з нагоди 125-
річчя від дня народження М. Грушевського. Вирішили не 

проводити конкурсу, а замовити проект пам’ятника відомому львівському скульпторові 

Дмитрові Крвавичу. Майбутній автор погодився виконати ескіз-проект пам’ятника до осені 

1990 р.  

Проте справи зі створенням скульптури затягувалися. Висловлювалися думки про 

неправомірність будівництва такого важливого пам’ятника без конкурсу. Саме тому окремі 

скульптори почали паралельно працювати над своїми проектами, взявши за основу ідею 

НТШ: М. Грушевський у кріслі.  

Відчуваючи тиск конкурентів, Д. Крвавич взявся жвавіше за роботу, внаслідок чого виставив 

на огляд спільний з Миколою Посікірою, Любомиром Яремчуком  та архітектором Василем 

Каменщиком проект. 

Водночас НТШ вирішило встановити камінь-анонс на місці будівництва пам’ятника. Але 

були перешкоди. В скверику, де мали поставити пам’ятник, щороку весною висаджували з 

квітів портрет Тараса Шевченка. Щоб розв’язати справу, вирішили перенести портрет до 

Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького. 

До кінця 1993 р. була готова вся бронзова скульптура, в 1994 р. розпочали будівельні роботи 

на майданчику. 
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Почесне право відкрити пам’ятник надали Президенту України Л. Кравчуку. Можна було 

почути духовий оркестр полку Національної гвардії України, народну чоловічу хорову 

капелу «Прометей». Львівський актор Святослав Максимчук майстерно прочитав ІV 
Універсал Центральної Ради та вірші Василя Стуса. 

 


