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Науково-просвітницька діяльність М. Грінченко в Києві (1910-1928) 

документи і факти. 

 
Після смерті Б. Грінченка в 1910 р. Марія Миколаївна зайнялася 

популяризацією його імені та творчої спадщини. В цей час вона керувала 

Видавництвом ім. Б. Грінченка, створеним нею в 1910 р. з метою видання 

творів чоловіка та доньки. В 1911 р. разом з першим біографом Б. Грінченка 

М. Плевако діячка підготувала першу біографію Б. Грінченка  

 

Титульна сторінка першої біографії Б. Грінченка 

 



До кінця 1915 р. діячка мешкала в будинку № 27 по вул. Гоголівській (не 

зберігся). Згодом на початку 1916 р. вона перебралася в готель при 

Покровському монастирі по Діонісійському (нині Бехтерівський) провулку 

№ 15, в якому прожила до червня 1923 р.  

 

У цьому будинку в 1916-1923 рр. проживала М. Грінченко 

У той час М. Грінченко, намагаючись виконати волю чоловіка про 

створення української  публічної бібліотеки, купила в квітні 1918 р. пайову 

квартиру в будинку №8 по вул. Бульварно-Кудрявській.  



 

Будинок № 8 по вул. Бульварно-Кудрявській, де мала розміститися 

бібліотека Б. Грінченка. 

Але колишня власниця квартири не захотіла її звільнити. За допомогою в 

розв’язанні даного питання М. Грінченко звернулася з листом до міністра 

освіти Української держави. В листі ішлося про те, що «покійний Борис 



Грінченко заповітом своїм одписав «Товариству Просвіта у Києві» бібліотеку 

свою з книг українською та іншими мовами з українознавства». Діячка 

наголошувала, що бібліотека може загинути, бо зберігається в 

невідповідному приміщенні, і що в Києві не функціонує жодна українська 

бібліотека, а потреба в такій бібліотеці дуже велика. На жаль, через ряд 

суспільно-політичних чинників (громадянська війна, часті зміни влади) М. 

Грінченко так і не вдалося втілити свій задум. Тому в 1919 р. родинну 

бібліотеку було передано до Всенародної бібліотеки України (нині 

Центральна наукова бібліотека імені В. Вернадського НАН України) 



 

Лист М. Грінченко до міністра освіти з клопотанням про приміщення 

для бібліотеки. 

 



З приміщенням по Діонісійському провулку пов’язана й активна робота М. 

Грінченко в комісії при Українській академiї наук, яка працювала над 

упорядкуванням  Словника живої української мови.  

 

У цьому приміщенні Української академії наук по вул. Володимирській, 54 з 

1919 р. діяла Словникова комісія, до якої в якості члена-редактора входила і 

М. Грінченко 



 

Комісія Словника живої мови. 1922р. 

Про цінність Марії Миколаївни як фахівця свідчать охоронні грамоти, видані 

Академією наук та Всеукраїнським комітетом сприяння вченим при Раді 

народних комісарів УРСР, в яких наголошувалося, що вона не підлягає 

виселенню, а майно реквізиції. 



 



 

Охоронні листи видані М. Грінченко 

У 1923-24 рр. М. Грінченко проживала в будинку №10 по вул. 

Стрітенській (не зберігся), а в 1925-26 рр. у будинку за адресою Гоголівська, 



29 (не зберігся). Останнім місцем проживання Марії Миколаївни став 

будинок №9 по вул. Кудрявській.  

Продовжуючи свою роботу в словниковій комісії, М. Грінченко, за 

спогадами С. Єфремова, «перемагаючи свої недуги, працювала, відвідувала 

засідання Комісії. Зимою 1927-28 р. спільне читання рукопису і корект І-го 

випуску ІІ т. словника часто відбувалося в її кімнаті по вулиці Кудрявській № 

9, бо ходити до Академії Марії Миколаївні було важко». 

 

Будинок №9 по вул. Кудрявській. Звідси 15 липня 1928 р. М. Грінченко пішла у 

вічність. 

 
 
 
 
 


