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9 грудня 2013 р. минуло 150 років від дня народження українського 

письменника, фольклориста, етнографа, філолога, педагога і громадського діяча 

Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910 рр.). 

Народився на хуторі Вільховий Яр на Харківщині. 

З 1874 р. навчався у Харківському реальному училищі. Працював 

статистом у Херсонському, а згодом у Чернігівському земствах. Деякий час 

вчителював на Луганщині – у школі, яку для дітей трудящих відкрила 

Христина Алчевська. 

З 1894 по 1900 рр. виходять перші популярні книжечки Б.Грінченка «Про 

грім та блискавку», «Велика пустиня Сахара», «Жанна д’Арк». 

Упорядник «Словника української мови», за який йому була присуджена 

Російською Академією Наук друга премія М.І.Костомарова у 1906 р. 

У 1906-1909 рр. був головою Київського товариства «Просвіта». 

Його перу належать повісті та оповідання «Без хліба» (1884 р.), «Хата» 

(1886 р.), «Під тихими вербами» (1901 р.), «Панько» (1893 р.), збірки поезій 

«Під хмарним небом» (1893 р.), «Пісні та думи» (1895 р.), драми «На 

громадській роботі» (1898-1899 рр.), «На новий шлях» (1905 р.). Борис 

Грінченко створив підручники «Української граматики», «Рідного слова». 

Помер 6 травня 1910 р. у м. Оспадалетті (Італія). Похований у Києві на 

Байковому кладовищі. 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

зберігає особовий фонд Бориса Грінченка (ф. 15, оп. 1, од. зб. 79 за 1697-

1910 рр.). 

Творчі документи представлені рукописами оповідань («История о 

мудром младенце», «Чудо святителя Христова Николая»), а також перекладом 

драми Ф.Шіллера «Марія Стюарт» (ф. 15, оп. 1, спр. 1). 

Епістолярна спадщина представлена листуванням з батьками, сестрами, 

дочкою Анастасією та ін. (ф. 15, оп. 1, спр. 2-12). 



Громадську діяльність Б.Грінченка характеризують біографічні 

документи, серед яких заяви з приводу цензури на заборону друкувати твори 

українською мовою, протоколи, звіти, статути Київського товариства 

«Просвіта», головою якого він був протягом 1906-1909 рр. (ф. 15, оп. 1, спр. 13-

19). 

Серед матеріалів, зібраних Б.Грінченком – виписки з магістратних книг, 

дільчий реєстр маєтку осавула Афанасія Левицького, Укази Катерини II, запис з 

історії гетьманства на Україні, замітки етнографічного характеру, записи про 

селянські заворушення та ін. (ф. 15, оп. 1, спр. 20-69). Здебільшого ці матеріали 

стосуються життя і побуту населення Чернігівської губернії. 

Зображувальні матеріали представлені індивідуальними фотографіями 

Б.Грінченка, його дружини Марії Загірньої та дочки Анастасії (ф. 15, оп. 1, 

спр. 70-72). 

У фонді Б.Грінченка відклалися документи членів його родини: дружини 

М.Грінченко (Загірньої), дочки Анастасії, яка брала активну участь у 

революційних подіях 1905 р. Про це свідчать матеріали її судової справи. 

(ф. 15, оп. 1, спр. 75-79). 

З архівними документами письменника можна ознайомитися у 

читальному залі ЦДАМЛМ України, який працює щодня з 10 до 17 год., крім 

суботи та неділі. 


