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У стапi рOзкрит0 жиповий i творчий подвиг Великого УкраТнця - Бориса Грiнченка, щ0 прOдOвжуе об'еднувати науковцiв
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!ля однlzос iм'я Бориса Грiнчеrтка асофюеться
зi словником, д,lIя iншrдс - Biтт бйьше знаний як
педагог, хтось ска}ке, що письменник. Спробуемо
пригадати, хто ж такиЙ Борис Грiнченко.

Унiкальнiсть постатi Бориса !,митровича Грiн-
ченка окреслю€ться алологетичною вi,планiстю
нацiональнiЙ iдеi у наЙрiзношrанiтнiшпх проявах:
HayкoBlll( працях, худоlкнiЙ дiTepaTypi, фольrurорi
та етноIрафii, лексикологiчнiй, мовно-перекJIа-
дацькiй та видавничiй, а тако}+с ]л{ительсько-це-
дагогiчнiЙ дiяльностi.

Кульryрно-освiтню Й громадсьIqF дiяльнiсть
Бориса Грiнченка дослИrrqlrва,rи М. Плевако,
В, Яременко, А. ПогрiбниЙ, О, Неживий, Б. Пас-
тух, А. Животенко-Пiанкiв та с5rчаснi дослiдники
Н. Богданець-Бiлоска4енко, А. Мовчун, Н. Кобиж-
ча та iH. е низка дисертацiЙ, у яких розкрива€ть-
ся мовознавча (М. Кравченко), фольrtтористична
й етнографiчна (Л. Козар. Н. РодЬова), лiтера-
турна (В, Яремеrтко, О. Вовк), перею]адацька
(А. Хоптяр), педагогiчна (О. Неживий, К. Тиrчrо-
шенно), книговидавнича дiяльнiсть (М. Малиш)
та apxiBHa (Н. Зубкова) й епiстолярна (I. Погреб-
няк) спадIцина Бориса Грiнченка.

ПершиЙ музеЙ Бориса Грirтченка вiдкрито у
1988 р. на Лугашцинi у примiщеrrнi школи, де
колись учителював Б. Грiнченко. У 2010 р. з
iнiфативи ректора Киiвського утлiверситеry iMeHi
Бориса Грiнченка В. Огнев'юка в примiщеннi
ректорату було вiкрито МузеЙ Бориса Грiнченка.
У цьому унЬерситетi створено лабораторiю грiн-

ченкознавства {2009 р.), метою якоi е дослЦження
архiвних джерел, }торядIqrваIшя десятитомного
видання праць Б. Грiнченка i, заrа.пом, поIýrля-

ризацiя його спадщини. 2011 р.у Киевi на ву-
лицi Бульварно-Кудрявськiй 18/2 бiля ректораry
Киiвського унЬерситеry iMeHi Бориса Грirтченка
постав пам'ятник Борисовi Грiнченку, який було
споруджено на кошти вишrадачiв i сryдентiв. Що
150-рi.тчя вiд дня народЕtення великого Про-
свiти,геля Нат{iональний банк Украlни випустив
пfu\{'ятну монету.

У цiЙ невеличкiЙ розвiдцi хочеться стисло спи-
нитися на багатограннiЙ дiяцьностi Б. Грiнчеr*tа,
розкрити його як особистiсть, людину, чоловiка
й батька.

Насамперед, Борtлс Гр[нченко поста€ перед н€tми
яrc цrюряOнuк чоmuрumомноео кСловаря цкраtн-
сьrcоt MaBull. Наrадаемо iсторiю створення словни-
ка. 1902 р. на запросини редакцii uКиiвськоi старо-
виниD та .r-пенЬ CTapoi громади Борис Грiнченко
разом з дружиною Марiею Загiрньою переiздить до
Киева. BiH мав довершити працю KiTbKox поко"тiнь
iнтелiгенцii над украrнським словЕиком, матерiали
до якоIо знаходилися в редакцii uКи'шськоi старо-
вини). Йому бу,,Iо дано 49 тис. слiв. Борис Грiн,
ченко додав ще власне зiбранrж 19 тисяч. За два
роки BiH разом з дружиною, письменницею Марiею
Загiрньою, }торядIý,ъав словник, якиЙ 5,шiIrцлвав
68 тис. yKpaiНcbHlTx слЬ з народноi i писемноi
мови, починаючи вiд Котляревського i до початку
)о( ст.
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Протягом двох poKiB (1907 - 1909) словник було
видано. uСловарь }цtраrнськоi мови) отримав другу
премiю Росйськоi iмператорськоi академii HalTt

fпершry не отримав нiхrо). ,Що речi, на словнику
Б. Грiнченка rр}тIт},ъався перший, прийнятий у
20-Ti роки )Q( ст. украiнський правопис, з деfl-
кими змirrами чинний i нинi.

Борuс Грiнченко - Trcdazoe. У KBiTHi 18В1 р.
Борис Грiнченко cIuIaB екстерном iспити на зван-
ня вчителя початковIд( народнIZD( шкЙ i пiсля
отримання свiдоцтва три роки працював у селах
Харкiвпlини народним Jлмтелем. Та найдовше,
шiсть poKiB, BiH пропрацював у приватнiЙ школi
Христини Алчевськоi в селi Олексiiвка на Лу-
ганIцинi (з вересня 1887 - до лiта 189З р.). У
цей перiод BiH створюе 5,ъра.нський рутсописний
бlъвар та р}аюписну кНастиrrу читанку) для cBoei

доньки HacTi. За ними BiH вчив й irтшrш дiтей
читати, тому що Bci пiдрl^rники на той час були

росйськомовнi. Вiдомо, як BanKKo було дрlтryъати
книжки дпя украrнського чIlтача в царськЙ Pocii,
оскiльки панува"Iа заборона на yъparHcbKoMoBHi
книжки, а з 1895 р. - спецiально на дитячу книж-
ку. I тiльки пiсля 1905 р., коли були знятi деякi
заборони на уъраiнське слово, Борисовi Грiнченrсу
вдалося надруIýrвати свою nУKpaiHcbrcy граматIý/).
BiH xoTiB гriдгоryвати до друку Й читаrrку пiд
назвою кРЦне словоD, але не встиг. I BrKe пiсля
Його cMepTi у 1912 р. Марiя Загiрня, додавши
до читанки трохи власного MaTepia,ry. видала цю
книжIсу дещо гlереробленою. Пор"д iз прiзвищем
Бориса Грiнченка з'явля€ться ii iм'я. Читанка
мiстить З0 параграфiв рiзноманiтноi тематики,
обсягом 167 cTopiHoK [1, З0]. Важко переоцiнити

роль читанки Бориса та Mapii Грiнченкiв дlя
1тtраiнського малого читача, особливо перший
виtIуск, коли був повций ваrqдум yTcpatHcbKoMoBHoi

книжки в СхЦнiЙ YKpaiHi. По сугi, кРЦне слово) -
прообраз cJFIacHIzD( дитячIlD( енцишопедiй.

Борuс Грiнченrcо - пuсьменнuлс, перекла-аач
Свою лiтерацрну дiяльнiсть розrrочав у i8 ро-
KiB. Як письменника, його приваб.rrюва-ши }канри
поезii, прози та драмат}ргii. НаЙдосконалiше свiЙ
талант Грiнченко розкрив у lтtанрi прози (пСоняч-

rrиЙ промiнь), (На розпуттi>, пСеред TeMHoi ночiп,
пПЦ тrтотми вербамип). Писав драми i комедii:
кЯснi зорiл, uСтеповий гiсть>, nНa;пulaplrrroo, пМи-

ротворцiu тощо; створив 77 байок й 1тlорядIqъав
й у збiрrry uБайкио (19l1).

У жaHpi малоi прози розповiдаеться про зне-

долене дитинство, сIIJIадне, занедбатrе та гнiтюче
становище тогочасноi школи (,,Укра-цао, пЩзвонико

uЕкзаменu, пНепокiрнийо, пКаторlкнао). МоральнО-
етичнi проблеми життя дiтеЙ сiльськоi бiдноти
Б. Грiнченко висвiтлюе в оповiданнях оБез >оцiбао,

пкавунио, досцшно й зрозумiло дlя дiтей змальо-

BaTro iсторичнi подii в оповiдаrтнi оОлесяu. CBoi
твори пiдrпасував псевдонiмами: ВартовиЙ, IBaH

Перекотиполе, Василь ЧаЙченко, Вiльхiвський та
iншими.

Розумiючи ва,rтtтивiсть казки в дитячому ви-
xoBaHHi. створюе вiршованi оповiдання та Bip-
шоватri казки. Сюrкети ддя цю( TBopiB брав iз
народшх дifiерел. Так, у 1894 р. з'явилася пКнига

казок вiршемu. Збiрка маJIа велику популярнiсть
з-помiждiтеЙ, про що свЦчить кiлькiсть trпереви-

дань. Разом iз казками I. Фраяка uКоли ще звiрi
говорIIUIи) пКнига казок вiршемо Б. Грiнченка роз-
починала шанр 1ъраlнськоi лiтераryрноi казки.

Знав Борис Грirтченко нiмецьrqr i франrryзь-
Iýy мови. В ocTmrHi роки вивчав iталiЙсьrсу, на-
BiTb розпочав робоry над 1,tсраrнсько-iталiЙським
словником. Улюбленими письменниками Б. Грiн-
ченка були Ши.tlлер i Гейне. М. Коцюбинський,
захоплюваВся ГрiнчеНковиМ перешIадом дра},{и
шиллера овiльгельм Тельп: uяка чиста мова, який

ryчний вiрш! Щрlтого такого гарного перекIIад/ в

переIшадацькй лiтераryрi 1нраiнськiй я не знаю)

|7, 167].
Варто нагадати, що у 80-90-Ti роки ХЖ ст.

в 1,rсраiнськiй лудожнiЙ лiтерацрi тривалиЙ час
панувала практика не власне переrьтадЬ. а до-
вйьнrд< переказiв, переспiвЬ. Борис Грiнченко -
один з першIZD( лiтераторiв, який заIUIикав
письменникiв здiйснювати переIшади якнайточ-
Hirшe до оригiна.шiв, не намаIатися переробляти
авторський TBip на 1ъраiнський лад.

Боршс Грtн.rенrcо - як фольклюрtrcrп. еmноераф.
Працюючи вчителем у школ€lх Харкiвщини, ста-
тистом на Херсошцинi, у земськiЙ yTrpaBi в Чер-
нiговi, Борис,Щмитрович не втрачав наrоди зби-

рати i запис},Iвати фольrtторний та етнографiчrтий
матерiали. Саме в Чернiговi BiH доrurав чима-
ло зусиль як фольrrпорист та етнограф i видав
тритомtIу працю uЭтнографические материалы,

собранные в Черниговской и соседней с ней ry-
бернияхо (189Ь1899) та фольrшорну збiрrqу *Из

уст народа, (1900). Сучасник Бориса Грiнченка
Зенон Кузеля так писав про захоплення фоль-
клорно-етнографiчною дiяльнiстю митця: upyкo-

водився не так зацiкавленням до тем народноi
творчостi, як бiльше патрiотизмом, ...i любов'ю

до всього, що вийrrшо з народу, [5, 9].

Дослiдниця фольк"торноi спадщини Грiнченка
Лiдiя Козар зазначала: uIз передмови та apxiBHlж

докlментiв Б. ГрШченка довiлrемося, що ним зi-
брано було всього 4600 пiсень" [4, 55l.

Генiальна постать Бориса Грiнченка як фоль-
}Lториста на нивi уъраiнського попryку гlлiдноi
зернини народного слова заJIишаеться взiрцем i
показовим пршшадом Ko}flHo\{y, хто вважае себе

причетним до нацii на рiдних просторах.
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Борuс Грiнченrcо * zромаdсьrcuft )istч. Борис
.Щмитрович гrротягом усього свого ;ltиття вияв-
ляв рiдкiсну наполегливiсть i самозреченiсть у
кожнiЙ справi : педагогiчнiЙ, видавничiЙ, наl,тсо-
вiй, письменницькiй. Сили йому налавала вели-
ка iдея вiри в незборимий дх 1TcpaiHcbKoi на-
цii, головним у розвитку якоi Грiнченко вбачав
просвiтництво. Усе, що BiH fIисав, говорив, за-
лишив у архiвних спогадах, пройняте перекон-
ливо-освiтнiми, нацiонально-вiдродж},.вальними
помислами, спрямованиNIи до народ/ Украiни.
Спираючись на apxiBHi док5,ъ,tенти. висвiтлимо
ствOрення товариства. rЩо киiвського губернато-
ра iз заявою про дозвiл на створення товариства
uпросвiта в Киевiо звернулися М. Лисенко та
Б. Грiнченко (ф. I, З1728). У заявi чiтко було
вказано мету товариства: оЩель общества есть
содействие развитию 1тсраинской культ),ры и,
главным образом, просвещению Украинского
народа на его родном языке; общество имеет
действовать в предедах г. Киева и Киевской гу-
бернииu [З]. Стаryт товариства доручили склас-
ти Модесту Левицькому. Статут, який прийняли
не вiдразу, а з тривалими обмiрковраннями
i доповненнями висвiтлював головне завдан-
ня uПросвiти) - шраво видавати газети, ж),р-
нали, книжки та iнпту лiтературу украiнською
мовою; вiдкривати хати-читальнi; бiблiотеки;
заснов},.вати навчальнi, науково-просвiтницькi
заклади, сприяти роботi музеiв; влаштовувати
лiтераryрно-мистецькi вечори; органiзовуъати
читання гrублiчнlах лекцiй; проводити конк),рси
на кращi лiтераryрнi твори: виIIr},,к),,вати фонди
для пiдтримки KpaIIIpIx стипендiатiв у вищих
навчальних заклалах.

У киiвський перiод вI4ходять також його пуб-
ЛiЦИстичнi прятIi; nнa беспросветном гrу"ти. об
1тсраинской школе) (1905), оЯкоi нам треба шко-
ли, (1905), uНароднi вчителi i BKpaiHcbKa шнола)
(i906), iсторичний нарис (Братства i просвiтня
справа на BKpatHi за польського пачrвання до
Б. Хмельнrтцьllqloл (1907).

Борuс Грtнченко: вuOавнччсL i кульmцрrtа diя,,rь-
нiсmь. Проrкиваючи i праrlюючи в Чернiговi, у
1894 р. Борис ,Щ,митрович створив видавни-
цтво дешевоi популярноi лiтератlри для народу.
Кошти на видавництво заповЬ його однощ,ълець
IBaH Череватенко. Для зменшення BapTocTi кни-
Еtок, редагування i корекryру рутtописiв взяJ,Iи
на себе Борис та Марiя. IJe були невеличкi за
обсягом книжечки, розмiром арч,тIа i кошry-
ваша З-5 коп. На кни}ltках буъ напис: пВидав
Б. Грiнченко на кошти I. Череватенкао. Видавни-
цтво проiснуъало шiсть рокЬ i за цеЙ промiжок
часу видано 46 книrкечок заIальним тираЕtем
понад 140 тис. примiрникiв.

У тоЙ перiод у Чернiговi Борис Грiнченко ра-
зом з дрркиною ).цорядЕryъав Музей утtрашськоi
старовини В. Тарновського. Порятуъав ту части-
ну колекlIii, що гr,тiснявiла в одIlому з киiвськло<
цiлвалiв, серед ню( понад 700 ШевченковIzD( екс-
понатiв. I-{i, врятованi ним, ТТТgв.{gнкбgi картини
Й речi тепер мiстяться в Щержавному нацiона.шь-
ному музеi Т. Г. Шевченка в Киевi.

ЗгадаЙмо i про власну бiблiотеrцz. Борис Грiн-
ченко разом з дружиною збирали книlrски. iЬня
бiблiотека налiчъа_rrа понад шiсть тисяч книжок
переваJfiно наукового змiсry. Вона сrfi,Iала основу
першоi rrублiчноi бiблiотеки (тепер це Нацiональ-
на Ha)rKoBa бiблiотека Украiни iMeHi В. Вернад,
ського).

Борtrc Грiнчеtжо як особuсrпiсmь. Суrасrrики
згад/ва,ти про нього як надзвичайно настирливу,
наполегливу, вимогливу людину як до себе, так i
до iншrж. Працювати з ним i дружити було д,tке
нелегко: пiдганяв iншr-ос до праrli, як диктатор.
Щрузi дали Йому прiзвисько !,иктатор i називали
Генералом.

Борис Грiнченко створив унiкальну }цtраlн-
ську роди}ry, у якiй бlъ, як зазначала дослЦниця
А. Мовч}тl, KHiжHITM, люблячим чоловiком, ryр-
ботливим, вiдповiда-шьrrим батькомо. Мав доrrь-
rcy Настю, яка стала дитячою письменЕицею та
переILтадачем. На жаль, вона д/,}fiе рано пirrurа
з життя, вiддавrrти його за волю Украrни. У лi-
TepaTypi т€lкож пiд псевдонiмом Марiя Загiрня
працювала i Його др5пкина. Подруэrсжя Грiнченкiв
сJлIасники характериз},ъали, як (справжню укра-
iHcbrcy сiм'ю без компромiсiвя.

I наостанок треба наIолосити на BMiHHi цiну-
вати сiм'ю, кохану друJfiину Й 1тлiннi пронести
вогоЕь кох€lння через усе подружн€ кtиття. BiH
писав про дружину Марiю Загiрню: (вона для
мене була вiрним порадником i друтом в ycix важ-
Kloc i ваэ*лтивlIх спрzIвахо. У дrастах Б. Грiнченка
до дружин}1 вiдчrваеться глибина справжнього
вiрного кох€lння. Сучасна дослiдьrиця А. MoBчTr
ПИСаЛа: пIз першого Й до останrъого закiнч,ъав
листи словами: -ЦiJryю TBoi нiжеrтьки. ТвiЙ Бо-
рисо. У листах називав кохачr сонечком, щас-
тям, зiронькою, голубкою, святою, зорею ясною;
коханням cBoiM едrтrrим i довiчним; голубонькою
сизокрилою; любим серденьком) [6, l3]. Отак не-
згасав вогонь кохаЕня Miж двома наЙрiднiшими
людьми.

Нам, сучасним наrтIадкам Бориса Грiнченка,
варто глибше цiкавитися i дивуватися широчен-
Hl.rM обсягом його дiяльностi лише за 47-рiчне
життя. А ще варто стрепецлися BciM серцем i
заходитися чесно й суъътiнно продов}rý.вати на-
цiональну розбудову Украши. пНаше дiло гнiтять,
але ж ми caMi удесятеро побi"тьцrуемо цей гнiт
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сво€ю недбалiстю, продажнiстю, лiнощамцл, - го-

ворив ГрНчеrпtо [2, 9],

Щi його слова зzlJIиш€Iються аrст5/альними i сьо-
годri та активiзують дд,Iки кожного свЦомого

украirпдя.
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