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Будiвля за № 18/2 на вулицi Воровського, ко-
лишнiй Бульварно-Кудрявськiй, з’явилася в

1902 р. У пам’ять про свою рано померлу дружину
Пелагею меценат Микола Терещенко збудував тут
жiночу торговельну школу. З того часу в цьому бу-
динку мiстилися рiзнi освiтнi заклади, нинi – ректо-
рат Київського унiверситету iм. Бориса Грiнченка.

У квiтнi 2010 р. в ньому вiдкрито Музей Бориса
Грiнченка. Чому саме тут? Письменник жив у Києвi
з 1902 по 1909 р., i найбiльшу частину свого київ-
ського перiоду – в цьому районi.

1906 р. невтомний Борис Грiнченко поспiшав
сквериком на Бульварно-Кудрявську, 10, де розпо-
чало роботу органiзоване й очолюване ним «Това-
риство “Просвiта” у Києвi iменi Т.Шевченка».

Борис Дмитрович заходив i в примiщення На-
родної аудиторiї за адресою Бульварно-Кудрявська,
26, де «Просвiта» влаштовувала лекцiї, лiтературнi
й музичнi вечори. Тут єдиний раз у Грiнченковому
життi було вшановано i його мистецьким ювiлей-
ним вечором у зв’язку з 25-лiттям лiтературної
дiяльностi. Бульварно-Кудрявська перетинала ву-
лицю Гоголiвську, на якiй у 1902–1906 рр. в будин-
ку № 8 мешкала сiм’я Грiнченкiв, де вiн створив
славнозвiсний словник. 

Борис Грiнченко – особистiсть, надiлена незлам-
ною силою волi, полум’яною любов’ю до рiдного
краю, рiдкiсним талантом i вражаючою ерудицiєю.
Феноменальною працездатнiстю цього невтомного
трудiвника захоплювалися сучасники. 

З любов’ю i повагою до Великого Просвiтника
дiбрано музейнi експонати та фонди музею. На
стендах вiдтворено добу Грiнченка, його короткий
шевченкiвський вiк i титанiчну працю: Грiнченка
небезпiдставно називали «людиною повинностi»,
адже й справдi «вiн бiльше працював, нiж жив»
(М.Чернявський), його працi вистачило б на трьох.

Життя Грiнченка означено рiзними мiсцями
мешкання i працi: народився на Слобожанщинi в
батьковому хуторi Вiльховий Яр пiд Харковом;
учителював на Катеринославщинi (нинi Луганщи-
на); пiвтора року минули на Херсонщинi в нуднiй
працi статистика; видавничiй роботi присвятив
чернiгiвський перiод життя; науковiй – київський.
За цими мiсцями перебування вченого i письменни-
ка й названi стенди-роздiли музею. 

Перший – «Слобожанщина» – розповiдає про
дитинство Грiнченка, його родовi коренi. Батько
Бориса, Дмитро Якович, – збiднiлий дворянин,
вiдставний штабс-ротмiстр. Борис – старший син,
окрiм нього, у родинi було ще четверо дiтей. Батько-
ва хата стояла на пагорбi, внизу – ставок, водяний
млин. А далi – лiс. Майже позбавлений дитячого то-

вариства, хлопець вiльний час проводив у лiсi. На-
вчившись читати в 6-лiтньому вiцi, брав книжки й
залазив у лiсовi хащi. У фотокопiї спогадiв батька
знаходимо цiкавi епiзоди з дитячих лiт Бориса. 

Свiтлини сучасних осiннiх пейзажiв тих мiсць, де
був Вiльховий Яр, ми привезли з експедицiї по
грiнченкiвських мiсцях Харкiвщини. Самого хутора
вже немає, вiн зарiс лiсом. Родовiд матерi, Полiксенiї
Миколаївни, росiянки з походження, веде в Курську
губернiю. Її батько, Борисiв дiд – пiдполковник Ми-
кола Лiтарєв, вийшовши у вiдставку, володiв
помiщицьким маєтком у селi Великi Проходи (по-
ряд з Вiльховим Яром, де й народився Борис). Тепер
у цьому селi вже мало хто й пам’ятає прiзвище
Лiтарєвих. На мiсцi колишнього маєтку – поле.

А мiсцину Вiльховий Яр чомусь вiдносять до се-
ла Руськi Тишки, хоч малого Бориса батьки охре-
стили в Архангело-Михайлiвському храмi села
Борщеве. І той храм зберiгся понинi. Його настоя-
тель отець Ілля за допомогою старожилiв уже й
обiйстя в лiсi знайшов, де колись стояла на хуторi
хата Грiнченкiв.

Лiтературний хист Борис успадкував, очевидно,
теж вiд своїх предкiв. Його бабуся по батьковi –
двоюрiдна сестра основоположника української
прози Г.Квiтки-Основ’яненка.

На любов до мистецтва i творчу вдачу Бориса
вплинули, мабуть, i тi вiддаленi родиннi зв’язки, в
яких перебували дiд письменника та художник Іван
Айвазовський. У родинi пишалися цим, як i зна-
йомством iз ректором Харкiвського унiверситету,
байкарем П.Гулаком-Артемовським.

Борис здобув добру домашню освiту. Спочатку
його навчав батько. До вступу в гiмназiю готував ре-
петитор, студент Харкiвського унiверситету, який
виявився членом пiдпiльної органiзацiї народникiв.
Батько, побачивши змiни в поглядах сина, вiдмо-
вився вiд репетитора, але було вже запiзно: свiй
вплив на хлопця той зробив.

Харкiвський перiод представляють фотонатурнi
зйомки Харкова кiнця ХІХ ст.: реальне училище, в
якому навчався Борис, будинок iмператорського
унiверситету, при якому вiн склав екстерном iспити
на звання народного вчителя, мiська управа на цен-
тральнiй Миколаївськiй площi i Катеринославська
вулиця, на яких ще до народження Бориса стояли
власнi будинки бабусi Ганни Степанiвни Грiнченко.

У Харковi, навчаючись у реальнiй школi, Борис i
далi зустрiчався зi своїм репетитором. Юнак читав
заборонену лiтературу й поширював її серед одно-
класникiв. Найбiльший вплив на формування його
свiтогляду мав «Кобзар», який вiн прочитав 13-рiч-
ним хлопцем.

Антонiна МОВЧУН,
директор 

Музею Бориса Грiнченка

«КОЖНА РІЧ МАЄ В СОБІ 
ЧАСТИНКУ МОГО Я...»
Музей Бориса Грiнченка в Києвi

МУЗЕЇ УКРАЇНИ
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Зi спогадiв дружини, фотокопiя яких є на стендi,

дiзнаємося про арешт 15-рiчного Бориса в 1879 р.
Як згадує Марiя Загiрня, мужня поведiнка Бориса
зробила його iм’я вiдомим серед молодi. Жахливi
тюремнi умови пiдiрвали його здоров’я i майбутню
кар’єру. Зi школи хлопця виключили без права про-
довжувати навчання. Академiчнi знання вiн здобув
самоосвiтою. 

18-рiчним юнаком розпочав свою вчительську
працю. Тодi ж вiдбувся й письменницький дебют.
У вiтринi – фотокопiя автобiографiї 1909 р., де Бо-
рис розповiдає про те, що першi свої вiршi вiн
надiслав І.Нечуєвi-Левицькому, який надрукував їх
у Львовi пiд псевдонiмом Іван Перекотиполе.

Учителював Грiнченко спочатку на Слобожан-
щинi в селi Введенське Змiївського повiту. Наступна
Грiнченкова школа, теж росiйська, була в селi Трой-
чатому (Єфремiвка), що на межi з Полтавщиною. 

Сумлiнна праця Грiнченка-вчителя вiдзначена
свiдоцтвом, у якому зазначено, що вiн «за вiдмiнної
поведiнки виконував покладенi на нього педагогiчнi
обов’язки з любов’ю, знанням справи й вельми
успiшно».

Улiтку 1883 р. Б.Грiнченко навчався на вчитель-
ських курсах у м. Змiєвi. Тут познайомився зi своєю
майбутньою дружиною Марiєю Гладилiною, яка
стане його вiрним помiчником i працюватиме в
лiтературi пiд псевдонiмом Марiя Загiрня.

14 грудня 1884 р. в Нижнiй Сироватцi в них на-
родилася донька Настя. Тамтешня школа зберегла-
ся й нинi (її можна побачити на фото). Але за рiк iз
цiєї школи Грiнченко пiшов через тупе самодурство
законовчителя, пияцтво та доноси вчителiв (протя-
гом 6 рокiв у нiй помiнялося 14 педагогiв).

Херсонський перiод життя письменника – це
пiвтора року (грудень 1885 – червень 1887). На
стендi – херсонськi свiтлини Бориса, Марiї i ма-
ленької Настi, фотокопiя свiдоцтва помiчника мо-
лодшого статистика земської управи. Грiнченка бу-
ло залучено до статистичної комiсiї, що описувала
Олександрiйський, Ананьївський, Тираспольський
i Херсонський повiти. Основний документ цього
перiоду – його херсонський щоденник. У нашому
Музеї вiн зберiгається у фотокопiї. Це звичайний
блокнот, на обкладинцi якого написано «Книга для
отметок и замечаний каждого дня года». 

Улiтку 1887 р. Грiнченко назавжди залишив
Херсонщину. 

З осенi розпочинається луганський перiод жит-
тя письменника. Вiдлiтувавши в Долбiно, Борис
знову шукає посади. Михайло Лободовський реко-
мендує його вiдомiй харкiвськiй просвiтницi Хри-
стинi Алчевськiй.

Школа в Олексiївцi була нова, свiтла, чисто по-
фарбована, добре обладнана. Ще одна фотографiя
зафiксувала родину Грiнченкiв (1887) в укра-
їнському одязi. Рiч у тому, що сiльськi дiти соро-
милися своїх сорочок iз грубого полотна й сидiли
на уроках у верхньому одязi. Тож Марiя Мико-
лаївна, щоб подати школярам приклад, пошила i

вишила собi, Настi й Борисовi сорочки з грубого
полотна. 

Школа була росiйська, але 25-лiтнiй учитель на-
магався дати дiтям нацiональну освiту. Задля цього
йшов на певнi хитрощi: школярi вивчали українськi
букви, i вже на рiднiй основi – росiйську абетку,
пiсля урокiв читали українськi книжки. Саме в
Олексiївцi для дочки Борис Дмитрович написав
«Українську граматку», «Настину читанку». За ци-
ми пiдручниками навчав й iнших дiтей (оригiнали
пiдручникiв можна побачити у вiтринi). 

Олексiївський перiод – один iз найплiднiших у
творчостi Грiнченка. У їхньому будинку (на фото:
вулиця, якою вiн ходив, краєвид до рiчки з вiкна)
допiзна горiло свiтло. На цей час припадає його ак-
тивна робота в «Зорi» (свiтлина). 

В Олексiївцi остаточно визначилися педагогiчнi
принципи Грiнченка-вчителя, викладенi у книжках
«Якої нам треба школи», «Народнi вчителi i ук-
раїнська школа» та в методичних рекомендацiях до
«Української граматики до науки читання й пись-
ма» (видання – у вiтринi).

Суспiльно-полiтичнi погляди Грiнченко виклав
у працi «Листи з України Надднiпрянської» (1894),
вона експонується у вiтринi.

Про одну з причин, що спонукала письменника
поїхати з Олексiївки (1893), читаємо в «Автобiо-
графiї»: дочцi Настi потрiбно було продовжувати
навчання в гiмназiї. У повiстi «Сонячний промiнь»
знаходимо описи олексiївських пейзажiв. На стендi
– фото Олексiївської школи, в якiй нинi мiститься
музей, пам’ятник письменниковi бiля школи, су-
часнi мiсцевi пейзажi.

Восени Грiнченко погодився на пропозицiю
чернiгiвського адвоката І.Шрага посiсти посаду дiло-
вода оцiнної комiсiї Чернiгiвської земської управи.

Чернiгiвський перiод представлений фото-
копiями будiвель старого мiста: губернської земсь-
кої управи, в якiй працював письменник, жiночої
гiмназiї, в якiй навчалася Настя. По приїздi Борис i
Марiя стають членами Чернiгiвської української
громади (в експозицiї – колективне фото Громади).

У вiтринi – фотокопiя спогадiв А.Верзилова i
М.Грiнченко про дiяльнiсть цiєї органiзацiї. Гро-
мадiвцi займалися практичною дiяльнiстю. Впро-
довж року вони висилали щомiсячну грошову допо-
могу хворому І.Франковi. На власнi кошти спору-
дили пам’ятник на могилi етнографа-фольклориста
Опанаса Марковича (на стендi – фото його освя-
чення).

Переселитися до Чернiгова вченого спонукав та-
кож i заповiт його близького товариша, письменни-
ка-початкiвця Івана Череватенка, який перед смер-
тю заповiв 1000 крб на заснування видавництва, яке
друкувало б дешевi популярнi книжки для народу.
У вiтринi – журнал «Зоря» за 1894 р. iз некрологом
І.Череватенку, написаний Грiнченком.

З 1894 р. видавництво розпочало роботу. За 5 ро-
кiв свого iснування воно видало 36 народно-про-
свiтнiх книжок загальним тиражем майже 135 тисяч
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примiрникiв. Це притому, що у штатi видавництва не
було нiкого, окрiм невтомного подружжя Грiнченкiв,
яке писало й переписувало рукописи, пробивало
книжки крiзь цензурнi рогатки, робило коректу, па-
кувало й розсилало тиражi. Серед видань – збiрка
П.Грабовського «Кобза» (на фото). Борис не боявся
пiдтримувати ув’язненого поета. Їхнi листи зберегли
почуття щирої дружби. На честь Б.Грiнченка П.Гра-
бовський назвав свого сина Борисом. 

У вiтринi – оригiнали книжок, що їх Грiнченко
видав у Чернiговi, та фотокопiї документiв: цензур-
ний дозвiл друкувати п’єсу «Серед бурi», цензурне
свiдоцтво 1893 р. про заборону видавати твiр «Як
вигадано книги друкувати». Загалом цензура на-
клала заборону на 21 рукопис.

За згодою братiв Череватенкiв (фото документа)
з 1900 р. видавництво Грiнченка створило фонд
iм. Череватенка. З нього видавалися премiї за най-
кращi науково-популярнi книжки для народу.

У Чернiговi Грiнченко опублiкував унiкальну
фольклорну тритомну працю «Этнографические
материалы, собранные в Черниговской и соседних с
ней губерниях» (на фото).

Чернiгiвський перiод – це розквiт драматургiї
Грiнченка. Твiр «Перед широким свiтом» з його ав-
тографом представлений на вiтринi. У п’єсах
Грiнченка ролi виконували великi актори, корифеї
театру: І.Карпенко-Карий (роль Алi-пашi в «Ясних
зорях»), М.Заньковецька (роль Амiни) та трупа
М.Кропивницького. А сам вiн теж виконував роль
Мартина Борулi в Чернiгiвському народному те-
атрi. В архiвi Грiнченка збереглися двi свiтлини, на
яких серед акторiв народного театру вiн та
В.Самiйленко.

1899 р. письменник змушений був покинути ро-
боту в земствi. Саме в цей час вiн перевiз iз Києва до
Чернiгова частину музею В.Тарновського. Земська
управа запропонувала Марiї Загiрнiй посаду завiду-
вача музею, але губернатор не затвердив цього
рiшення. Серед причин називали те, що чоловiк
М.Загiрньої – український письменник, а також те,
що їхня «наймичка їсть i п’є з ними за одним сто-
лом» (фотокопiя листа 1900 р.).

Ще два цiкавих документи ми знайшли в архiвi
– «Повiстку Чернiгiвського окружного суду при-
сяжному засiдателю, жителю м. Чернiгова, дворя-
нину Борису Дмитровичу Грiнченку», у якiй
повiдомлено йому про те, що вiн обраний присяж-
ним засiдателем i зазначено його обов’язки у зв’яз-
ку з цим, та «Дарчу батька на землю».

Серед експонатiв, представлених на цьому стендi,
– фото Настi-гiмназистки та її атестат про закiнчен-
ня Чернiгiвської жiночої гiмназiї в 1902 р. зi срiбною
медаллю. Свiдчення турботи Грiнченка-батька про
розвиток iнтелекту доньки, її виховання – рукопис
журналу «Пролiски», який вiн видавав для неї в
Чернiговi. На стендi – титульнi сторiнки кiлькох но-
мерiв, у вiтринi – кiлька творiв iз журналу.

У Каневi ми ознайомилися з книгою записiв
вiдвiдувачiв могили Т.Шевченка, що ведеться вiд

1897 р. Перший запис у нiй зробив М.Лисенко. На
цiй же сторiнцi рукою Б.Грiнченка написано: «Був
на могилi батька Шевченка 98 року» i пiдпис:
«Чернiгiвець» (один iз псевдонiмiв Б.Грiнченка).
Ми зробили ксерокопiю сторiнки й долучили до ек-
спонатiв музею.

Київський перiод (1902–1909) життя Грiнченка
пов’язаний насамперед iз роботою над словником.
На стендах розмiщенi свiтлини Києва початку
ХХ ст., коли сюди переїхали Грiнченки й оселилися
на вулицi Панькiвськiй, 8, потiм – Гоголiвськiй, 8.

Старогромадiвцi знали Грiнченка як робiтника,
що не має собi рiвних. Добре розумiли, що впоряд-
кувати словник зможе самовiддана, невтомна в
працi, патрiотична й сильна особистiсть. Саме тому
зiбранi матерiали «Киевская старина» запропонува-
ла Грiнченковi. Роботу розпочав В.Науменко, зре-
дагувавши гасла перших лiтер. Грiнченко погодився
на спiвавторство. Та у процесi роботи В.Науменко
сам зняв своє прiзвище. 

В експозицiї можна побачити словниковi чернет-
ки, фотокопiї двох листiвок вiд І.Нечуя-Левицького,
у яких той пропонує слова для введення у словник.

Праця над словником була завершена у визна-
чений строк. Грiнченко додав майже 20 тисяч слiв
(усього вiн мiстить 68 тисяч українських слiв),
але, обмежений термiном подання на конкурс, не-
достатньо представив пiвнiчнi говори, тому слов-
ник здобув другу премiю М.Костомарова (1906).
Робота над словником – справжнiй науковий под-
виг Б.Грiнченка та його дружини. За короткий
термiн вони виконали роботу, яка пiд силу хiба що
великiй науковiй установi. На стендi – фотокопiя
вiдгуку О.Шахматова iз засiдання конкурсної
комiсiї, надрукована в журналi «Киевская стари-
на». У вiтринi – цiнний експонат: видання 1-го то-
му словника 1907 р.

Київський перiод Грiнченка ознаменований ак-
тивiзацiєю його громадської роботи, пов’язаної iз
дiяльнiстю товариства «Просвiта» та органiзацiєю
української преси. 1905–1906 рр. вiн брав участь у
виданнi газети «Громадська Думка» (пiзнiше «Ра-
да»), лiтературно-громадського журналу «Нова
Громада». У фондах нашого музею є повний комп-
лект «Нової Громади» за 1906 р. В архiвах ми
знайшли чернетку заяви до київського губернатора
про дозвiл на створення «Просвiти», яку пiдписали
М.Лисенко i Б.Грiнченко. 26 травня 1906 р. Статут
товариства (написав М.Левицький) було затвер-
джено. Його фотокопiя з редакторськими правками
Б.Грiнченка, який майже три роки головував у
«Просвiтi», виставлена в експозицiї.

«Просвiта» укомплектувала публiчну бiблiотеку
(до 10 тисяч томiв), намагалася вiдкрити українськi
початковi школи, створити пiдручники (у вiтринi –
«Українська граматка» Б.Грiнченка 1907 р.).

1907 р. Б.Грiнченка заарештували, його спiвка-
мерником був Є.Чикаленко. У Либiдському участ-
ку потрапив у камеру, в якiй ранiше сидiла Настя,
знайшов її напис на стiнi.
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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
У Києвi Настя Грiнченко закiнчила приватну

гiмназiю Дучинської. Представленi документи (фо-
то свiдоцтва) про пiдтвердження їй дворянського
звання. 1903 р. вона розпочинає навчання у
Львiвському унiверситетi. На стендi – львiвське фо-
то Настi й друге – вона з батьком у 1905 р., фото
Грiнченка з І.Франком. У вiтринi – фотокопiя закор-
донного паспорта Настi й фотокопiя листа Бориса
до батькiв (07.11.1903). У Львовi Настя захопилася
революцiйною дiяльнiстю. Навчання залишила.
Партiйнi доручення дiвчина виконувала в Полтавi
та Лубнах. Її пiдпiльна кличка – Ольга. За участь у
«Лубенськiй самооборонi» була заарештована,
сидiла в Лук’янiвськiй в’язницi. Їй загрожувала ка-
торга. На стендi – фото в’язницi, записки i листи
Настi до батькiв; повiдомлення з газети «Киевские
вести» про Лубенський судовий процес. У в’язницi
Настя захворiла на туберкульоз.

1908 рiк – рiк жорстоких випробувань для пись-
менника. Марiї зробили складну операцiю, Настю, в
якої душа ледь трималася в тiлi, вартували жандарми.
Дбаючи про спокiй дружини, Грiнченко цiною ней-
мовiрних зусиль домагається зняття варти (на фото –
розписка про внесену заставу 1000 руб.). Перед смер-
тю Настя народила сина Волю, до останнiх днiв вона
працювала над перекладами. 1 жовтня 1908 р. Настi
не стало (фото – некролог у газетi «Рада»), у лютому
1909 р. – її крихiтного сина. Того ж року померла i ма-
ти письменника, яку вiн дуже любив.

Титанiчна робота без вихiдних i вiдпусток, пере-
жите горе спровокували в Грiнченка вибух пригас-
лого туберкульозу. На фотографiях бачимо лiкарню
в Будаївцi (Боярцi), де лiкувався Грiнченко. Лiку-
вання не допомогло.

У серпнi 1909 р. Грiнченко складає заповiт
(духiвницю). Фотокопiя цього документа – у
вiтринi. Письменник хотiв, щоб усе його майно i
право власностi на лiтературну спадщину належало
товариству «Просвiта». 

На позиченi батьком 1000 крб Борис i Марiя
Грiнченки у вереснi 1909 р. їдуть на лiкування в
Італiю.

Італiйський перiод життя Грiнченка (8 мiсяцiв)
– це лебединi днi його життя. На стендi – чорно-бiлi
свiтлини мiста Сан-Ремо. Подружжя Грiнченкiв
оселилося в мiстi Оспедалеттi цiєї провiнцiї, спочат-
ку в готелi, потiм – у комунi Колдi Родi. По приїздi
сюди письменник почав вивчати iталiйську мову,
перекладати. Та здоров’я гiршало, «надто як надхо-
дили роковини Настуниної смертi». І погода того
року була немилосердною до хворого. Вiн приїхав
за теплом, сонцем, а натомiсть – вiтер рiзкий та хо-
лодний, навiть калюжi вкривалися льодом.
У вiтринi – лист у Київ, що ним надiслав останню
автобiографiю. Сили не було – дописувала Марiя.
На стендi – фотокопiя листа вiд Лесi Українки
(2 лютого 1910 р.) з Єгипту. Поряд – фотокопiя
вiтальної листiвки зi Станiслава, де на честь
Грiнченка в день його народження молодь провела
вечiр. Цiєї листiвки вiн так i не прочитав.

6 травня 1910 р. Бориса Дмитровича не стало.
У вiтринi – фотокопiя свiдоцтва про смерть
iталiйською мовою i лист дружини Марiї до Дмитра
Яковича в день смертi Бориса, у якому вона роз-
повiдає про останнi хвилини свого чоловiка. 

На стендi – виписка з метричної книги про
вiдспiвування Грiнченка у православнiй церквi
м. Ментоня (Францiя). Сумна звiстка долетiла в
Україну. Одразу ж над львiвською «Просвiтою» за-
маяла чорна корогва. Було вирiшено ховати пись-
менника громадським коштом. На адресу «Ради»
(на фото – некролог у «Радi») i Марiї Миколаївни
йшли сотнi телеграм i листiв. Вiдспiвували пись-
менника у Володимирському соборi, похоронили
9 травня на Байковому кладовищi. Є документальнi
свiтлини – сумна багатотисячна похоронна про-
цесiя бiля Володимирського собору, бiля Народно-
го дому (тепер Театр оперети), на Байковому кладо-
вищi, вiнки на могилi, вигляд могили в рiзнi роки,
газети з некрологами.

Стенд «У вдячнiй пам’ятi» розповiдає про вша-
нування пам’ятi Б.Грiнченка.

Київ увiчнив iм’я великого трударя в назвах ву-
лицi (фото), унiверситету. У вiтринi: перша книга
спогадiв про письменника «Над могилою Б.Грiнчен-
ка» (1910), перша монографiя «Борис Грiнченко.
Про життя його та дiла» (1919) С.Єфремова. Свiт-
лина – будинок на Гоголiвськiй, 8 iз меморiальною
дошкою на честь видатного просвiтника. У музеї є
унiкальний експонат – табличка з дверей кв. № 6, де
укладено наш український словник.

Чимало зробила М.Загiрня, яка, поховавши чо-
ловiка, сказала: «Життя порожнє, все спустiло. Не-
має чим жити, лишилась тiльки праця, i я житиму
для працi». Вона пiдготувала видання «“Рiдне сло-
во. Читанка”. Склали Б. та М. Грiнченки» (у вiтри-
нi). Чимало книг вона видала в серiї «Книжки
пам’ятi Настi Грiнченко» з вiдповiдним логотипом
(художник В.Кричевський), найповнiше, 10-томне,
видання «Б.Грiнченко. Твори». 

Останнiй роздiл музею особливо багатий. Тут –
книжки Грiнченка рiзних рокiв видання, подарованi
професором В.Яременком, лiкарем В.Мнiшенком,
видання «Словаря української мови» Грiнченка з
бiблiотеки В.Сухомлинського, що його передала до
музею донька знаменитого педагога, академiк О.Су-
хомлинська. У вiтринi – документи пам’ятi: листу-
вання М.Загiрньої з установами, яким було надано
iм’я Грiнченка, запрошення на лiтературно-мис-
тецькi грiнченкiвськi вечори 1920–1930 рр., а також
свiтлини цьогочасних унiверситетських заходiв,
присвячених письменниковi, колективна моно-
графiя «Мрiї, вистражданi життям…», створена ви-
кладачами нашого унiверситету пiд керiвництвом
ректора В.Огнев’юка.

У музеї є автографи Б.Грiнченка та його дружи-
ни, книжки з їхньої бiблiотеки. Тут усе освячено йо-
го iменем. Недарма огляд експозицiї розпочи-
нається зi слiв славного сина України: «Кожна рiч
тут має в собi частинку мого Я…» 


