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     До вашої уваги пропонується пам’ятка, 
присвячена українському письменнику, 
педагогу, лексикографу, літературознавцю 
та громадсько-культурному діячу Борису 
Грінченку, у рамках проекту «За 
українську мову!». 

 
     Народився Борис Дмитрович Грінченко 
9 грудня 1863 року на Харківщині у 
родині збіднілих дворян. 
     З 1874 по 1879 рік юнак навчається у 
Харківському реальному училищі, де 
зближується з народницькими гуртками. 
За поширення заборонених царським 
урядом видань його заарештовують і 
кілька місяців тримають в ув’язненні. 
     Екстерном склавши іспит на народного 
вчителя, у 1881-1894 рр. працює 
учителем на Харківщині, Сумщині, 
Луганщині. Учителювання Борис 
Дмитрович поєднує з фольклорно-
етнографічною, культурологічною, 
науковою та лінгвістичною справами. У 
цей час його різножанрові твори, 
підписані або власним прізвищем, або 
псевдонімом (В. Чайченко, Іван 
Перекотиполе), регулярно друкуються в 
журналах та альманахах. 
     Виходять у світ його поетичні збірки 
«Пісні Василя Чайченка» (1884 р.), 
«Під хмарним небом» (1893 р.), 
«Хвилини» (1903 р.). 
     З 1894 року Борис Грінченко працює в 
Чернігівському губернському земстві. За 
час роботи у земстві пише дилогію 
«Серед темної ночі» (1901 р.), і «Під 
тихими вербами» (1902 р.), публікує 
п’єси «Лісні зорі» (1897 р.), 

«Нахмарило» (1897 р.), «Серед 
бурі» (1899 р.). 
     Променями справжнього народного 
єства стало видання його наукових 
розвідок «Етнографічні матеріали, 
зібрані в Чернігівській і сусідніх з 
нею губерніях» у 3 томах (1895—
1899 рр.), «З вуст народу» (1900 
р.), «Література українського 
фольклору (1777—1900)» (1901 р.). 
     З 1902 року письменник мешкає у 
Києві. Разом із дружиною Марією 
Загірною він трудиться щодня над 
укладанням вершинної своєї праці — 
4-томного «Словаря української 
мови» (1907—1909 рр.). 
 
     Як діяч народної освіти Борис 
Грінченко писав підручники, 
педагогічні розвідки. Він є автором 
першої книги для читання в школі 
українською мовою - «Рідне слово». 
Досить повно і цікаво висвітлює 
письменник роль книжки у житті 
дитини, висуває ряд ідей стосовно 
друкування книжок для дітей і 
школярів, їх художнього оформлення, 
ілюстрування. 
     В останні роки життя Грінченка 
посилились його переслідування 
владою. Змучений туберкульозом, на 
який захворів ще в 16 років у 
харківській в’язниці, Борис Дмитрович  
виїздить на лікування до Італії. Тут, у 
місті Оспедалетті, 6 травня 1910 року 
письменник помирає. 
     Тіло Бориса Грінченка було 
перевезене в Україну й поховане на 
Байковому кладовищі в Києві. 
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