
Христина Олексіївна  (Христя)  Алчевська (16.  ІІІ.  1882 –  27.  Х.  1931) 
поетеса,  перекладачка.  Належала  до  славетної  української  родини 
Алчевських. Закінчила Харківську жіночу гімназію, вищі педагогічні курси в 
Парижі  (1902),  Харківську  художню  школу.  Працювала  педагогом  в 
Харківській гімназії. З 1905 р. почала друкуватись, поетичні збірки: «Туга за 
сонцем» (1907), «Сонце з-за хмар» (1910), «Пісні життя» (1911), «Вишневий 
цвіт» (1912), «Пісні серця і просторів» (1914), «Моєму краю» (1914). Періоду 
І-ої  світової  війни  присвячені  збірки  антимілітарного  спрямування  – 
«Сльози»  (1915),  «Встань,  сонце!»  (1916),  «Мандрівець»  (1916).  Збірка 
«Пробудження» присвячена Лютневій революції 1917 р. Христина Алчевська 
- автор численних літературно-критичних статей, присвячених українським 
та російським письменникам ХІХ – поч. ХХ ст. – «З поля двох письменств», 
«Майстри  слова»,  «Пам’яті  Шевченка»,  «Селянська  дитина  –  Василь 
Стефаник»,  «Дух  велетня»  та  ін.  В  радянські  часи  займалась  переважно 
педагогічною діяльністю та перекладацькою. Перекладала з російської мови 
українською – О. Пушкіна, К. Рилєєва, І. Нікітіна, О. Толстого; з французької 
українською – В. Гюго, П-Ж. Беранже, Вольтера, твори І. Франка російською 
поезії  Т. Шевченка та П. Тичини французькою. Була членом Українського 
товариства драматургів і композиторів. Авторству Христі Алчевської також 
належать  поеми  «Луїза  Мішель»  (згодом  перероблена  на  кіносценарій), 
«Кочубеївна» (написала також лібрето опери до неї), п’єса «Загибель юнака», 
інсценізації оповідань А. Чехова «Аналювали», «Унтер Пришибеєв» (всі 1929 
– 1931 рр.).

Померла 27 листопада 1931 р. у Харкові.
Центральний  державний  архів-музей  літератури  і  мистецтва  України 

зберігає ряд документів про Христину Олексіївну Алчевську.
В особовому  фонді  співака  Івана  Олексійовича  Алчевського  (ф.  131) 

рідного брата Христі Алчевської, зберігається кілька документів поетеси: - 
лист Х. Алчевської  до О.  Алчевського (батька),  1880-і  рр.  ХІХ ст.  франц. 
мовою. (ф.131, оп.2, спр.25); лист Х. Алчевській від невстановленої особи за 
підписом «Уляна»,  2  серпня 1904 р.  (ф.131,  оп.2,  спр.26);  поезії  «Ревут и 
клокочут буруны»,  «Грустные долу ветви склонили»,  «Грустные чайки на 
море»,  «Заснуло  море  й  гарні  сни»…,  автографи  віршів  в  альбомі  з 
малюнками  Х.  Алчевської,  1904  р.  (ф.131,  оп.2,  спр.27).  Документом  до 
біографії  можна  віднести  Посвідчення,  видане  Алчевській  Христині 
Олексіївні  Ялтинським  Градоначальником  з  дозволом  малювати  етюди  в 
межах Ялтинського Градоначальства, 12 серпня 1916 р. (ф.131, оп.1, спр.52).

В особових  фондах  письменника  В.  Кузьмича,  літературознавця  і 
бібліографа М. Плевако зберігаються листи Х. Алчевської до них – лист до В. 
Кузьмича, 1930 (ф.819, оп.1, спр.41); лист до М. Плевако, 1920-і рр. (ф.271, 
оп.1, спр.254).

Образотворчі  документи  про  Х. Алчевську  представлені: 
індивідуальною  фотографією  Христини  Олексіївни  за  1902  р.  з  фонду 
І. Алчевського  (ф.131,  оп.1,  спр.51);  групові  фотографії  членів  родини 



Алчевських  за  1899-1912  рр.  з  особового  фонду  літературознавця 
О. Мазуркевича  (ф.1313,  оп.1,  спр.40);  фотографія  Першого  випуску 
Харківської  української  гімназії  ім.  Б.Д.  Грінченка  /серед  викладачів  Х.О. 
Алчевська, М.А. Плевако, О.Н. Синявський/, 1919 р. (ф.271, оп.1, спр.295); 
портрет  Христі  Алчевської,  1927.  Картон,  гуаш  -  художник  А.  Рижов  з 
особового фонду художників Г. Нестеровської та Л. Писаренка (ф.1073, оп.1, 
спр.62).

Шановні друзі,  якщо Вас зацікавили документи, пов’язані з поетесою, 
Христею Алчевською, звертайтесь, будемо раді співпраці.


