
Пам’ятні таблиці (дошки) Львова, присвячені  

Михайлові Грушевському 
 

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’ятна дошка Михайлові Грушевському на вул. Грушевського, 4 

 

У 1839–1844 рр. за проектом архітектора Фіделіса Штадлера було збудовано 

Єзуїтський конвікт (виховний та освітній заклад для шляхетської молоді), який 

проіснував до другої ліквідації ордену в 1848 р. 2 січня 1851 р. за розпорядженням 

намісника Галичини і Володимирії Агенора графа Голуховського будівлю конвікту 

передали Львівському університету. Тут працював Михайло Грушевський на посаді 

ординарного професора кафедри «всесвітньої історії з окремим узагальненням 

історії Східної Європи» з 1894 до 1914 року.  

Зараз будинок на вулиці Грушевського, 4 використовується як навчальний корпус 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Тут 29 квітня 1993 р. урочисто відкрили художньо-меморіальну дошку, присвячену 

Михайлу Грушевському. Виготовлена вона робітниками Львівської кераміко-
скульптурної фабрики з ініціативи та частковим коштом обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Автори проекту 

бронзової пам’ятної дошки – скульптор Любомир Яремчук та архітектор Василь 

Каменщик. Священики монастиря отців Студитів освятили таблицю.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1866
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934


 Пам’ятна дошка Михайлові Грушевському на вул. Винниченка, 24 у Львові 

Будинок № 24, що на розі вулиці Винниченка, 

придбало у 1912 р. Наукове товариство ім. 

Шевченка на кошти, отримані від відомого 

мецената Василя Симиренка, – 250 тис. корон. 

На фасаді будинку встановили кілька 

меморіальних таблиць особам, які 

співпрацювали з НТШ. 

Ще одну таблицю – на пошану НТШ – 
встановили всередині будівлі. Її історія була 

драматичною. 27 жовтня 1998 р. НТШ 

повернулося у будинок, що на вулиці 

Винниченка, 24. При вході у браму будинку, на місці, де закучерявлена дерев’яна 

різьба, на стіні була колись монументальна мармурова таблиця, що вшановувала 

НТШ та його провідника Михайла Грушевського. Ніхто не пам’ятає, коли вона 

зникла. У процесі тривалого ремонту, походів у підвальні приміщення та розмов із 

довголітніми працівниками колишнього Інституту суспільних наук з’ясувалося 

таке: за вказівкою енергійного директора ІСН АН УРСР Чугайова, знята зі стіни 

велика таблиця була приречена на знищення. Директор наказав її вивезти на 

звалище, попередньо знищивши: «При транспортуванні на машину ви її мимохіть 

опустіть на землю», – порадив винахідливий «науковий» провідник служіння 

українознавству. Проте робітники поставили таблицю у закутку довжелезних 

підвалів будинку. Таким чином таблиця уникла знищення та завдяки сприянню 

довголітнього господарника ІСН Я. Лучка була передана Товариству. 

Добре збережена пам’ятка з білого мармуру являє собою велику важку таблицю 

розміром 175 см х 100 см, заповнену лише наполовину текстом: «Для української 

культури закупив сей дім у 1912 р. Виділ Наукового товариства ім. Шевченка під 

проводом Михайла Грушевського при щедрій допомозі сто тисяч карбованців інж. 

Василя Симиренка з Києва». 

Мабуть, не випадково таблиця була заповнена лише до половини – так наче 

майбутні покоління мали дописати про свої зусилля та працю. І за ухвалою Президії 

НТШ на таблиці викарбовано подальший текст такого змісту: «Цю таблицю 
відновлено у 125-літню річницю Наукового товариства ім. Шевченка на відзнаку 

повернення Товариства у власну домівку 27 жовтня 1998 р.». 

Після реставрації та додаткового карбування тексту таблиця була закріплена на 

внутрішній стіні будинку при підході до третього поверху, на якому розмістилося 

Товариство (пізніше дошку перенесли нижче й встановили ближче до входу в 

будинок).  

Відкрили таблицю 30 жовтня 1998 р., після засідання Світової Ради НТШ, яке стало 

першою нарадою Товариства в ново набутій рідній оселі. Від імені членів 

Товариства Президент СР НТШ Леонід Рудницький та голова Комісії світової 

літератури Роксоляна Зорівчак зняли з таблиці покривало. 

 

 Стела з барельєфом Михайла Грушевського на вул. Франка, 154 



Михайло Грушевський мешкав у будинку № 154 (вул. 

Франка). Нині цю споруду називають віллою 

Грушевського. У травні 1988 р. у відреставрованій 

віллі створили Державний меморіальний музей 

Михайла Грушевського. Перед віллою ще у 1991 р. 

встановили стелу з барельєфом Михайла 

Грушевського. Виконали її скульптор Еммануїл 

Мисько та архітектор Василь Каменщик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


