
“Видатний трударь на ниві 
рідної культури” 

      Грінченко був не тільки 

видатною особою, він також 

громадський діяч, письменник і 
символ цілої епохи 

С.О.Єфремов,  
історик літератури, академік 

   Він більше працював, ніж жив 

М.Ф.Чернявський, 
поет, педагог 



Мати, Поліксенія Миколаївна Батько, Дмитро Якович 



Родина Грінченків у 1890-ті роки: доньки 
Аполлінарія в ногах у матері Поліксенії Миколаївни, 

за нею стоїть Любов, далі онучка Анастасія 
Борисівна, батько Дмитро Якович і дружина Бориса 

– Марія Миколаївна 

Молодший брат Бориса 
Дмитровича – Петро 

Грінченко 

1890 р.  



 

 

Дім Грінченків на хуторі  
Кути 

Улюблене місце відпочинку 

родини Грінченків 



      Шевченко “зробивсь мені і до сього дня 

зостається пророком… я не шуткуючи кажу, що й 

досі я не можу думати про його, як про людину, - він 

і досі стоїть перед мене на такому високому 

п’єдесталі, що торкається головою до неба” 

                                  З автобіографії Б. Д. Грінченка 

        Найбільший вплив на формування світогляду 

Б. Д. Грінченка мав «Кобзар», який він прочитав 

13-річним хлопцем.  



Б. Д. Грінченко,  
фото 1879 р. 

     “Найбільше вражають очі. 
Стривожені, углиблені, …є то очі 
людини, якій відкрилася якась велика й 

болюча таїна …. 

      У юнацькому віці такий погляд що 

прозирає над буденністю, виявляє 

готовність до самозречення, затятість…” 

    

                                                   А. Погрібний  

       29 грудня 1879 року Б. Грінченко був 

кинутий у харківську в’язницю за 

зв’язок з народовольською групою 



Б. Д. Грінченко –  

народний учитель.  
Фото 1883 р. 

        У посаді народного вчителя Борис 

Грінченко вбачав одну з можливостей 

практичної реалізації своєї всебічно 

продуманої культурно-освітньої програми.  

      Праця на освітній ниві відповідала його 

світогляду. На власному досвіді він 

переконався, що народні маси зовсім не 

підготовлені до усвідомлення національної 
самовизначеності.  
      Вихід з такого становища він вбачав 

тільки у навчанні, національному і 
духовному вихованні та просвіті народу. 



       В 1881 році відбувся літературний дебют Бориса Грінченка: у львівському 

журналі «Світ» Іван Франко друкує перші вірші молодого поета. Серед них – 

«До праці», в якому утверджує кредо поета і громадянина:     

“Праця єдина з неволі нас вирве:  

Нумо до праці, брати!  

Годі лякатись. За діло святеє 

Сміливо будем іти!”  

      І. Я. Франко  буде і в майбутньому допомагати молодому письменнику 

видавати як художні, так і публіцистичні твори, запросить до співробітництва 

в своїх журналах, вони будуть листуватись. Вдячність І. Я Франку за 

підтримку Б. Д. Грінченко зберігатиме все життя.   



Костенко С. За уроком. 1891 р. Національний музей українського мистецтва. Київ 

      Три роки Б.Грінченко працює на Харківщині в селах Введенське, Тройчате, 
Олексіївка. Головною причиною змін шкіл можна вважати те, що в цих селах 

переважало російськомовне населення, а молодий педагог на цей час захопився 

українським фольклором та етнографією і йому хотілося вчитися від народу 

мови. 



Марія Миколаївна 

 Гладиліна  

Подружжя Грінченків. 
Фото 1908 рік 

          В 1884 році Б. Грінченко одружився з Марією Гладиліною, яка стала для 

нього не лише коханою дружиною,  а й  невтомним вірним помічником. Вона 

ввійшла в літературу під псевдонімом Марія Загірня.  



Олексіївська школа,  
де в 1887-1893 роках учителював Б. Д. Грінченко 

Х. Д. Алчевська - педагог, діячка народної освіти 



На світлинах олексіївського періоду родина  
Грінченків зображена в українському вбранні 



       В Олексіївці Б. Д. Грінченко написав ряд 

реалістичних оповідань про школу, дітей і 
вчителів: “Екзамен”, “Непокірний”, “Дзвоник”, 
“Сестриця Галя”, “Украла” та інші. 



       31 грудня 1905 року у Києві почне виходити перша 

щоденна українська газета «Громадська Думка». На його 

шпальтах знаходимо цілу низку публікацій Б. Д. Грінченка 

на педагогічну тематику. Серед них статті: «Якої нам 

треба школи», «Народні вчителі і вкраїнська школа», «До 

земства і учителів: з приводу з’їзду учителів Гадяцького 

повіту».  

       

      У 1906 році Борис Дмитрович ініціюватиме  

заснування Всеукраїнської спілки вчителів і діячів 

народної освіти.  

      В 1905  вийде його праця «На беспросветном пути. 

Об украинской школе», що стане однією з 

найгостріших звинуваченням тогочасної освітянської 
дійсності. 



     У 1907 році в Києві уперше вийде друком його буквар «Українська 

граматка до науки читання й писання», яку він створив для роботи в 

сільській школі і якою користувався в період своєї педагогічної діяльності 
Після видання букваря почне готувати до друку ще один підручник – читанку 

«Рідне слово», але не встигне, завершуватиме роботу його дружина. 



       Б. Д. Грінченко в 1894 році створив у Чернігові 
перше в Східній Україні видавництво популярної 
дешевої літератури для народного читання. За 5 років 

свого існування воно видало біля 50 народно-

просвітніх книжок загальним тиражом майже 200 000 

примірників. 



         На чернігівський період життя припадає праця Б. 

Грінченка в царині етнографії. Його ще за життя 

називали генієм фольклористики. Видав унікальну 

тритомну працю «Этнографических материалов, 
собранных в Черниговской и соседних с ней губерниях» 

(1895, 1896, 1899), збірник «Из уст народа. 

Малороссийские рассказы, сказки  и пр. », десятки 

призначених для народного читання книжок фольклорної 
тематики  - «Живі струни», «Книга казок віршем», «Два 

морози», «Думи кобзарські», «Колоски», «Веселий 

оповідач». 



       Б. Д. Грінченко відомий як упорядник колекції 
музею українських старожитностей В. В. 

Тарновського.  “Мушу впорядкувати музей. 

Почуваю на собі сей моральний обов’язок, бо знаю, 
що нікому тут се зробити”. Результатом цієї 
діяльності стала його тритомна праця “Каталог 

музея украинских древностей В. В. Тарновского» 

(1900). 



        Б. Д. Грінченко – автор унікальної лексографічної пам’ятки “Словарь 

української мови в 4 томах. Борис Дмитрович здійснив титанічну працю, яка 

була завершена в 1904 році та здобула високу оцінку вітчизняних і зарубіжних 

фахівців. За словами А. Погрібного: «Словарь української мови» став 

прекрасним пам’ятником Грінченку, як В. Далю – «Толковый словарь русского 

языка».   



Київська “Просвіта” 

       В 1906 році Б. Д. 

Грінченко організував 

культурно-просвітнє 

товариство “Просвіта”. 

Одночасно він став і 
головою видавничої 
комісії. 
     Головною метою 

“Просвіти” було сприяти 

розвиткові української 
культури, просвіті 
українського народу. 

        Серед діячів “Просвіти” був весь цвіт київської української інтелігенції:  
 С. О Єфремов, А. Ю. Кримський, І. І. Огієнко, О. А. Кошиць, С. Ф. Русова, Л. М. 

Старицька-Черняхівська, К. Г. Стеценко, І. М. Стешенко, О. П. Косач, Леся 

Українка, Марія Загірня, М. В. Лисенко та інші.  



      Б. Д. Грінченко посідає гідне місце в літературному процесі кінця   XIX  

початку XX століття. Він автор  шести поетичних збірок, написав понад 40 

оповідань, повісті «Сонячний промінь», «На розпутті», «Серед темної ночі», 
«Під тихими вербами», «Брат на брата», близько десятка драматичних творів.  



      Похорон Б. Д. 

Грінченка. Люди, що 

зібралися на панахиду 

біля Володимирського 

собору у Києві. травень 

1910 р. 

      Пророче висловився на могилі письменника від 

редакції газети «Рада» Ф. Матушевський: «Не злато, 
не срібло, не статки-маєтки в спадщину по тобі нам 

лишились. По тобі лишився скарб, якого не бере тлін 

і до якого навіть невблаганна смерть не знає шляху; 

скарб який живе і житиме, поки світу сонця на 

землі. Скарб цей – слово»  



Увічнення пам’яті Б. Д. Грінченка в Україні 

Пам'ятник Борису Грінченку у Києві 
біля університету його імені 

Музей і пам’ятник Б. Д. Грінченка 

 в Олексіївці 



Пам’ятна дошка. Львів 

Увічнення пам’яті Б. Д. Грінченка в Україні 

Пам’ятна дошка. Чернігів 

Марка на честь Бориса Грінченка 

Монета на честь Б. Д. Грінченка 
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