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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження зумовлена сучасним історіографічним 

процесом в Україні, що відзначається збільшенням наукового інтересу до 

проблем націотворення у ХІХ-ХХ ст. З-поміж інших процесів і явищ, 

громадівський рух другої половини ХІХ ст. є одним із найяскравіших проявів 

розвитку національного руху впродовж перебування українських земель в 

складі Російської імперії. Водночас він був лише частиною різноманітних 

проявів українофільства, яке можна зафіксувати у цей період. 

На початку ХХ ст. українофільство трактувалося як національний рух, що 

прагнув зберегти та розвивати мову, літературу й культурні особливості 

українського народу, а також вільне національне самовизначення українців і 

розвиток їхньої державності. Незважаючи на репресії російської влади, 

учасниками цього руху ставали не тільки українці, а часто долучались до нього 

й представники інших народів, що характеризувало багатоаспектність 

українофільства, не виключаючи водночас можливості його ситуативного чи 

епізодичного характеру. 

З огляду на зазначену поліваріативність, пріоритетним напрямком при 

дослідженні українського руху в ХІХ ст. стає історична персоналістика. Аналіз 

життєвого шляху та діяльності окремих постатей у цьому контексті відкриває 

можливість ґрунтовного розкриття і переосмислення як змісту та специфіки 

українських суспільних рухів ХІХ ст., так і явищ, що мали визначальний вплив 

на процес українського націотворення. 

Серед представників українофільського руху, що варті окремих студій, на 

нашу думку, є Володимир Амвросійович Менчиць (1837-1916). Його племінник 

М. Грушевський зазначав, що «се був чи не єдиний активний українофіл в сім’ї 

моєї матері», людина «в широкім значенні слова, з українськими інтересами». 

Для сучасників він був відомий як збирач українського фольклору, фахівець у 

літературній сфері і видавництві, власник мережі книгарень, просвітитель і 

колоритний філософ. Етнографічні матеріали, записані ним, були високо оцінені 

М. Драгомановим, І. Рудченком, А. Кримським, М. Грушевським та іншими 

відомими дослідниками. Представники українського національного руху як в 

Російській, так і в Австро-Угорській імперії знали його як книгаря, що 

поширював українофільську літературу. Завдяки книжковим магазинам у Києві, 

Житомирі, Білій Церкві, Єлисаветграді, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Аккермані, 

Маріуполі, Сімферополі, просвітницькій діяльності та співпраці з 

громадівським рухом, українофільському світогляду В. Менчиця можна вважати 

важливою персоною в українському культурно-освітньому русі ХІХ ст. 

Зазначені факти визначають актуальність обраної теми, що 

підкріплюється відсутністю ґрунтовного дослідження про його життєвий шлях 

та науково-просвітницьку діяльність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна 

в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», 

затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний 

номер 16БФ046-01). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в комплексному науковому 

аналізі особистості та життєвого шляху В. Менчиця, дослідженні його 

громадської та науково-просвітницької діяльності з урахуванням новітніх 

досягнень історіографії. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних наукових 

завдань: 

– проаналізувати стан наукової розробки теми та джерельну базу 

дослідження; 

– висвітлити генеалогію його роду і охарактеризувати життєвий шлях 

В. Менчиця на тлі суспільно-політичних змін другої половини ХІХ ст.; 

– простежити співпрацю В. Менчиця з українським громадівським рухом в 

Російській імперії на різних етапах; 

– розкрити процес створення та функціонування книгарень і бібліотек, а 

також друкарні В. Менчиця; 

– з’ясувати його внесок у розвиток української фольклористики; 

– дослідити відомі брошури В. Менчиця, провести пошук інших видань, що 

можна атрибутувати як його праці. 

Об’єктом дослідження є постать В. Менчиця та його життєвий шлях на 

тлі суспільно-політичних процесів середини ХІХ – початку ХХ ст. 

Предмет дослідження – діяльність В. Менчиця як представника 

українофільського руху другої половини ХІХ ст., етнографа і фольклориста, 

просвітителя і власника мережі книжкових магазинів. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють роки життя В. Менчиця – 1837-

1916 рр. Задля репрезентації генеалогії священицького роду Менчиців, нижня 

рамка у дисертаційній роботі опускається до кінця XVIII ст. 

Територіальні межі в основному охоплюють українські міста і 

місцевості, які у ХІХ ст. входили до складу Російської імперії: Київська 

губернія як мала Батьківщина В. Менчиця; Київ, Житомир, Санкт-Петербург, 

Єлисаветград (сучасний Кропивницький), Херсон, Миколаїв, Біла Церква та 

інші міста як місця життя та діяльності В. Менчиця, його навчання і активної 

співпраці з представниками громадівського руху, а також як центри, де були 

його книжкові магазини. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є принципи 

історизму, науковості та об’єктивності, які є підґрунтям для діалектичного 

аналізу подій та явищ минулого, що дозволяє досліджувати вчинки і дії 

конкретної історичної особистості, враховуючи психологічні особливості її 

характеру і внутрішнього світу, реалії політичного й державного життя країни, а 

також специфіку суспільного середовища.  

У ході дослідження використано низку загальнонаукових, спеціально-

історичних та міждисциплінарних методів. На етапі виявлення наукової 

літератури та джерел важливе значення мали методи класифікації та 

систематизації. Аналіз зібраного матеріалу здійснювався через зовнішню та 

внутрішню критику. 
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У процесі дослідження використано подані нижче методи: 

1) просопографічний метод у дослідженні особистості В. Менчиця крізь 

призму його індивідуальних якостей та спілкування із оточенням; 

2) аналізу та синтезу – при визначенні впливу конкретних факторів на 

життєвий шлях В. Менчиця та його взаємодію із представниками 

громадівського руху другої половини ХІХ ст.; 

3) порівняльний – при визначенні типовості і водночас незвичності біографії 

В. Менчиця на тлі суспільно-політичних перипетій ХІХ і початку ХХ ст.; 

4) історико-політичний аналіз – для зіставлення відомостей різних джерел 

щодо того чи іншого факту як з біографії В. Менчиця, так із особливостей 

розвитку українофільського руху ХІХ ст. в Російській імперії; 

5) проблемно-хронологічний метод (розчленування широких тем на вузькі та 

їх послідовний розгляд у часі) використовувався для структурування 

дисертаційного дослідження з метою логічного та послідовного 

дослідження біографії В. Менчиця та виокремлення різних аспектів його 

діяльності; 

6) метод системного аналізу основних складників для дослідження діяльності 

В. Менчиця та його співпраці з українським громадівським рухом; 

7) метод систематизації використовувався при узагальненні результатів 

дослідження, формулюванні висновків; 

8) системно-структурний метод – для раціональної побудови структури 

роботи, системного логічного розподілу матеріалу по відповідних розділах і 

досягнення її органічної цілісності. 

Методологічні засади, на яких ґрунтується дисертаційна робота, дають 

змогу здійснити наукову критику літератури і джерел, розкрити їхні можливості 

для висвітлення об’єкту дослідження, систематизувати та проаналізувати 

зібрані матеріали. Комплексний характер застосування цих методів дав 

можливість здійснити реконструкцію біографічних фактів та різних аспектів 

діяльності В. Менчиця. 

Поєднання названих принципів та методів дало змогу реалізувати мету та 

завдання дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що досі 

комплексне дослідження життєвого шляху, громадської та науково-

просвітницької діяльності В. Менчиця не здійснювалося, у зв’язку з чим існує 

прогалина у вивченні українського національного руху ХІХ ст. Завдяки 

введенню в науковий обіг низки джерел, зокрема архівних, зроблена 

реконструкція процесу формування і функціонування книжкових магазинів, 

зібрано відомості про існування його друкарні в Києві. Уперше досліджено 

контекст збирання ним етнографічних матеріалів і їх часткової публікації в 

середині 70-х рр. ХІХ ст., а також проаналізовано зміст популярних брошур 

В. Менчиця крізь призму наявних відомостей про світогляд автора, 

атрибутовано його переклад «Индийских басен и сказок Бидпаия и Локмана» з 

французької на російську мову. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

збільшують відомості про персональні історії представників українофільського 
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руху другої половини ХІХ ст., ліквідовуючи відповідні фактологічні прогалини 

в історіографії. Напрацювання дисертації покликані розширити наявні знання 

про український національний рух ХІХ ст. крізь призму життя і діяльності 

окремо взятої постаті – В. Менчиця. Основні положення дослідження можуть 

бути використані для підготовки нормативних і спеціальних курсів, 

узагальнюючих праць з історії України модерного періоду, праць, присвячених 

українофільству і процесам націотворення в ХІХ ст., а також в етнологічних 

дослідженнях та студіях про розвиток книговидання і книгорозповсюдження 

даного періоду. 

Апробація одержаних результатів. Основні наукові висновки 

дисертаційного дослідження були апробовані на засіданнях кафедри давньої та 

нової історії України Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також на наукових конференціях: «Науково-практична 

конференція по вшануванню пам’яті Менчиця В. А.» (Ружин-Вчорайше, 

12 квітня 2016 р.); VIII Волинська Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча 

конференція (Житомир, 2016 р.), Науково-практична конференція «Українське 

козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини» (Дніпродзержинськ, 

5 червня 2015 р.); ХІІІ міжнародна наукова конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна 2016» (Київ, 7 квітня 2016 р.); 

VIII міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Дні науки історичного факультету» (Київ, 22 квітня 2015 р.); ІX міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки 

історичного факультету» (до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського) 

(Київ, 21 квітня 2016 р.) 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 5 статтях у 

наукових фахових виданнях (зокрема одна – у зарубіжному науковому виданні) 

та у 7 публікаціях апробаційного характеру, які додатково розкривають тему 

дослідження. 

Структура роботи. Дисертаційне дослідження побудоване за проблемно-

хронологічним принципом та складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списків використаної літератури та додатків (11 додатків на 

12 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 208 сторінок, з них – 

основний текст викладено на 181 сторінці (8,7 друкованих аркушів), загальний 

список використаних джерел і літератури складається з 339 найменувань і 

займає 33 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені мета і завдання 

дослідження, предмет та об’єкт, хронологічні й територіальні межі, 

охарактеризовано наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів. 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

проаналізовано стан наукової розробки теми та джерельної бази дослідження. 

Розділ складається з двох підрозділів. 
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У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми» розглянуто дотичну до 

теми дослідження історіографію. Її аналіз проведено за хронологічним 

принципом. З огляду на незначну кількість спеціальних розвідок про 

В. Менчиця є неможливим, на жаль, застосування проблематичного принципу 

при розгляді історіографічної бази. 

В історіографії згадки про В. Менчиця пов’язані зазвичай із друком його 

етнографічних записів у збірнику М. Драгоманова
1
 та його спогадами про 

М. Костомарова
2
. Проте його постать таки стала предметом наукового 

зацікавлення окремих дослідників. Завдяки цьому історіографію дослідження 

можна поділити на три періоди: І період – від кінця ХІХ ст. до 30-х рр. ХХ ст.; 

ІІ період – 30-ті рр. ХХ ст. – кінець 80-х рр. ХХ ст.; ІІІ період – з кінця 80-х рр. 

ХХ ст. і по наш час.  

Перший період ознаменувався некрологом В. Чаговця, де небіжчика 

названо відомим працівником у галузі народознавства, що разом із 

В. Антоновичем та М. Драгомановим брав активну участь у документуванні 

пам’яток усної народної творчості
3
, а також студією Н. Бракер, яка 

охарактеризувала В. Менчиця як віруючого філософа-мораліста типу 

Сковороди, «що кохався в тонкій діалектиці, і разом з тим природознавець, що 

любовно студіював природу»
4
. 

У 1920-х рр. постать В. Менчиця опинилась у сфері зацікавлень 

інституцій ВУАН з українознавчим напрямком, проте репресії 30-х рр. ХХ ст. 

привели до забуття цієї персони, що, як і багато інших яскравих представників 

українського національного руху, перестала бути предметом для 

спеціалізованих досліджень. 

Другий період ознаменувався відсутністю будь-яких студій про 

В. Менчиця, за виключенням двох статей-заміток Л. Стеценка
5
 із закликом 

досліджувати його біографію, та зменшенням кількості згадок по нього. Така 

ситуація була спричинена, зокрема, і родинними зв’язками В. Менчиця з 

«буржуазним» істориком М. Грушевським. 

                                                 
1
 Драгоманов М. Малорусские народные предания и разсказы. Киев: 

Типография М. П. Фрица, 1876. 434 с. 
2 Костомаров в петербурзькій громаді 1860-х. З споминів Вол. Менчиця 

(Спогади записані А. Михалевичем) // Україна. Науковий двохмісячник 

українознавства. 1925. Кн. 3. C. 66-68. 
3 Чаговец В. Владимир Амвросиевич Менчиц (некролог) // Киевская мысль. 

1916. №80. С. 3; Чаговец В. Владимир Амвросиевич Менчиц (некролог) // 

Исторический вестник. 1916. №15. С. 574. 
4
 Бракер Н. Володимир Амвросієвич Менчиц (1937-1916 рр.) // За сто літ. 

Матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків 

ХХ століття. 1929. Кн. 4. С. 197. 
5
 Стеценко Л. В. А. Менчиць (до 50-річчя з дня смерті) // Народна творчість та 

етнографія. 1966. №2. С. 87-88; Стеценко Л. Забута сторінка минулого // Дніпро. 

1967. №3. С. 132-135 
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Третій (сучасний) період характеризується появою значної кількості 

згадок про В. Менчиця, зокрема в публікаціях В. Дудка
6
, Л. Ушкалова

7
, 

Н. Романюк
8
 та першою ґрунтовною розвідкою С. Панькової про нього

9
. Ця 

студія завдяки введенню в науковий обіг низки нових джерел значно збільшила 

відомості про його життєвий шлях та родинні зв’язки. Важливою подією стала 

конференція в Ружині-Вчорайшому (12 квітня 2016 р.), присвячена сторіччю з 

дня смерті В. Менчиця, та видання відповідних матеріалів конференції
10

. Серед 

матеріалів конференції і стаття Г. Махоріна, присвячена священицькому роду 

Менчиців
11

.  

На жаль, постать В. Менчиця, незважаючи на його співпрацю із 

громадівським рухом (Українська петербурзька, Київська стара і 

Єлисаветградська громади), і надалі залишається поза увагою дослідників 

українського культурно-просвітницького руху ХІХ ст., а багато аспектів його 

діяльності є малодослідженими. Отже, огляд історіографії засвідчує, що обрана 

тема ще не була об’єктом спеціального наукового дослідження і потребує 

всебічного й комплексного висвітлення. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» здійснено огляд 

основних груп джерел, на основі яких було проведено дослідження. Серед них 

архівні та опубліковані документи, епістолярій, статті у журналах та мемуари. 

Неопубліковані джерела представлені документами з Центрального 

державного історичного архіву України, м. Київ, Інституту рукопису 

                                                 
6
 Дудко В. Обкладинки журналу «Основа» (1861-1862): джерелознавчий аналіз // 

Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. Київ, 2004. Т. 1. С. 96-98; 

Дудко В. Журнал «Основа» у жандармських матеріалах // Спадщина: 

Літературне джерелознавство. Текстологія. Київ, 2006. Т. 2. С. 11-13. 
7Ушкалов Л. Людина межі: Сковорода в рецепції Михайла Драгоманова // 

Сковорода, Шевченко, фемінізм…: Статті 2010-2013 років. Харків: Майдан, 

2014. С. 54-55. 
8
 Романюк Н. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих 

територій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): дис. канд. наук із соціальних 

комунікацій. 27.00.05. Київський національний університет культури і мистецтв. 

Київ, 2015. С. 78-79; С. 142-143 
9
 Панькова С. «… Чи не єдиний активний українофіл в сім’ї моєї матері…» 

(Володимира Амвросійович Менчиць) // Кучеренко М., Панькова С., Шевчук Г. 

Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського) / Наук. ред. Л. Винар; відп. за 

випуск Т. Хоменко. Київ: Вид-во «Кий», 2006. C. 424-444. 
10 Ожити через сто літ. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 

пам’яті В. А. Менчиця (1837-1916) / Голов. ред. В. Сергійчук, упорядн. 

В. Митюк. Київ: Від А до Я. 2016. 102 с. 
11 Махорін Г. Рід священиків Менчиців у контексті історії містечка Вчорайше та 

зв’язку поколінь настоятелів Свято-Михайлівського храму // Ожити через сто 

літ. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті 

В. А. Менчиця (1837-1916) / Голов. ред. В. Сергійчук, упорядн. В. Митюк. Київ: 

Від А до Я, 2016. С. 16-28. 
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Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі – ІР НБУВ), Відділу 

рукописних фондів і текстології Інституту літератури НАНУ, Російського 

державного архіву літератури і мистецтва, м. Москва. 

Серед них найбільш важливими стали біографічні замітки про 

В. Менчиця, зібрані В. Чаговцем: листи дочки В. Менчиця Олени, його власні 

спогади, аналіз рукопису етнографічного збірника В. Менчиця (ІР НБУВ, Ф. Х. 

Спр. 30728), а також сам рукопис (ІР НБУВ. Ф. 1. Спр. 22380). 

В процесі дослідження проаналізовано відомості про В. Менчиця у 

мемуарах М. Грушевського, С. Тобілевич, П. Саксаганського, архієпископа 

Ієроніма (І. Екземлярського) та спогади самого В. Менчиця про М. Костомарова 

в колі Української петербурзької громади.  

Також було використано інформаційний потенціал згадок про В. Менчиця 

в листах діячів українського національного руху ХІХ ст.: А. Вахнянина до 

Д. Танячкевича (12 вересня 1868), М. Лисенка до І. Микити (2 січня 1869), 

А. Вахнянина до П. Куліша (8 лютого і 1 березня 1869), В. Беренштама до 

М. Драгоманова (25 травня 1871), А. Вахнянина до П. Куліша (1869), 

М. Кропивницького (19 жовтня 1888), І. Карпенка-Карого до В. Лукич-

Левицького (27 листопада і 21 грудня 1890), В. Ястребова до Ф. Вовка 

(28 березня 1895).  

У дослідженні мережі книжкових магазинів та діяльності друкарні 

В. Менчиця в Києві використано згадки в епістолярії та мемуарних джерелах, 

інформацію з газети «Киевский телеграф», каталоги бібліотек при його 

книгарнях (київський, 1872; житомирський, 1876). Відповідні замітки в газетах 

та статті в журналах, зокрема в «Основі», дають змогу реконструювати окремі 

епізоди з його біографії, а брошури, видані ним в 1876 р. – аспекти 

просвітницької діяльності.  

Аналіз джерельної бази засвідчив її недослідженість та розпорошеність, 

та разом з тим, сукупність історіографічних та документальних джерел є 

достатньо репрезентативними для проведення комплексного просопографічного 

дослідження життєвого шляху і діяльності В. Менчиця. 

У другому розділі «Життєвий шлях Володимира Менчиця (1837-

1916)» представлено його біографію через відомості про генеалогію і родинні 

зв’язки, освітній шлях та особливості світогляду. 

У підрозділі 2.1 «Священицький рід Менчиців» досліджено відомості про 

рід Менчиців – представників духівництва Київської губернії, оскільки станова 

приналежність батька та відповідні родинні зв’язки зіграли важливу роль в 

житті В. Менчиця.  

Його дитинство пройшло у містечку Вчорайше Сквирського повіту 

Київської губернії. Відомості про цей населений пункт він розповів у 90-х рр. 

ХІХ ст. В. Ястребову. Свято-Михайлівська церква у Вчорайшому довгий час 

була закріплена за представниками роду Менчиців (щонайпізніше з 1800 р. до 

1883 р.). Прадід В. Менчиця Гаврило був уніатським священиком. Його син 

Федір 29 березня 1795 р. перейшов у православне віросповідання і згодом 

отримав парафію у Вчорайшому. Батько В. Менчиця, Амвросій Федорович, у 

1836-1883 рр. був місцевим священиком, його брат Платон Федорович (1803-
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1882), став протоієреєм і настоятелем артилерійського Сергіївського собору у 

Санкт-Петербурзі. 

Мати В. Менчиця Агрипина Іванівна – представниця роду Оппокових. 

Вона була рідною сестрою Захарія Оппокова, діда видатного історика й 

політичного діяча М. Грушевського. У сім’ї Амвросія та Агрипини Менчиців 

народилось одинадцятеро дітей: Володимир, Михайло, Фавій, Захарій, Марія, 

Ганна, Олександра, Фавій, Надія, Михайло, Данило (малолітніми померли 

Михайло, Фавій і Марія). Відомо, що Надія Менчиць стала фельдшером 

Срібнянської земської лікарні на Чернігівщині, а Михайло був лікарем в 

Козелецькому повіті цієї ж губернії. 

Більшість представників роду Менчиців у ХІХ ст. належали до духовного 

стану. В. Менчиць став одним із перших у своїй родині та своєму поколінні, що 

обрав світський життєвий шлях, ставши одним із діячів українського культурно-

просвітнього руху другої половини ХІХ ст. 

У підрозділі 2.2 «Освіта і становлення особистості В. Менчиця (1849-

1868)» висвітлюється його освітній шлях, що визначив світогляд, зацікавлення 

та діяльність В. Менчиця. 

Амвросій Менчиць не заперечував, аби син обрав світський шлях. 

Початкову грамоту В. Менчиць здобув удома, згодом навчався у Києво-

Подільському духовному училищі, Київській духовної семінарії, а в 1857 р. 

вступив до Київської духовної академії (далі – КДА). На третьому курсі він 

залишив навчання через свою участь у студентському «голодному бунті», що 

підтверджують спогади М. Грушевського і архієпископа Ієроніма 

Екземплярського (в миру Ілля Тихонович Екземплярський). 

Після КДА В. Менчиць переїхав до Санкт-Петербурга. Мешкаючи у свого 

дядька П. Менчиця, він став вільним слухачем лекцій у Петербурзькому 

університеті. Тут В. Менчиць вдруге став свідком студентських бунтів, через які 

університет був закритий. На допиті в 1862 р. він зізнався начальнику 

Сквирської повітової поліції Шулькевичу, що як студент співчував своїм 

товаришам, але не брав участі в безпорядках. Після закриття університету 

В. Менчиць допомагав батькові по господарству. Станом на 30 серпня 1862 р. 

він був молодшим помічником керівника акцизної контори в Сквирському 

повіті. 

В 1862-1868 рр. В. Менчиць мандрував Західною Європою. За спогадами 

його дочки Олени, він впродовж семестру навчався у Цюріхському університеті, 

бував у Парижі. Як наслідок цих подорожей, В. Менчиць отримав різнобічну 

освіту, знав 12 мов, серед них німецьку, французьку, латину, грецьку і санскрит. 

Він наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. повернувся в Україну зі сформованим 

світоглядом, котрий згодом втілився в його українофільській діяльності та 

існуванні мережі книжкових магазинів. 

У підрозділі 2.3 «Світогляд В. Менчиця в контексті епохи (1868-1916)» 

акцентується увага на особливостях його світосприйняття. 

Священицький син В. Менчиць належав до першого покоління, яке 

професійно і соціально сильно відрізнялося від батьків. С. Тобілевич і 

В. Чаговець називали його представником «базаровщини». С. Тобілевич 
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зараховувала В. Менчиця до покоління людей, які в 70-х рр. ХІХ ст. «робили 

великий вплив на своє оточення серед культурного городського суспільства». 

Він впродовж життя сприймався як неординарна особистість, що 

вирізнялася своїми поведінковими манерами. У 70-90-х рр. ХІХ ст. його 

називали Єлисаветградським Сковородою. Л. Ушкалов вказує, що проявами 

«сковородинства» В. Менчиця були пієтет до навколишньої природи, питомо 

християнський моральний ригоризм і прагнення «визволити духа з-під влади 

тіла». 

В 1870-1880-х рр. він практикував часті мандрівки степами Півдня 

України, в побуті зневажливо ставився до свого зовнішнього вигляду. 

Проживаючи фактично в спартанських умовах, В. Менчиць цікавився народною 

медициною та проповідував стиль життя, що був близьким до природи. В 

останні роки життя він уникав спілкування, і за висловом В. Чаговця, 

перетворився в «київського Діогена». Причиною цього могла стати трагічна 

загибель його дочки. 

У третьому розділі «Володимир Менчиць та український 

громадівський рух другої половини ХІХ ст.» розглянуто його контакти та 

співпрацю з осередками українофілів в зазначений період. Розділ складається із 

трьох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Знайомство і співпраця В. Менчиця з представниками 

Української петербурзької громади» розкрито спосіб, в який В. Менчиць 

долучився до українського національного руху. На думку Г. Житецького, 

осередком громади українофілів в столиці Російської імперії була редакція 

журналу «Основа», до якої він зараховував і В. Менчиця. Платон 

Менчиць (1803-1882), дядько В. Менчиця, мав дружні відносини з 

громадівцями. Завдяки йому він познайомився з очільниками українства в 

Петербурзі, зокрема з М. Костомаровим, В. Білозерським, П. Кулішем, за 

вказівкою якого влітку 1861 р. збирав етнографічні матеріали під час своєї 

поїздки в Україну. Він також був серед студентів, які брали участь у зустрічах 

Української петербурзької громади.  

Співпрацю В. Менчиця з представниками Української петербурзької 

громади слід датувати осінню 1860 р. – 1862 р. Верхня дата у хронології 

ґрунтується на написанні ним заміток до журналу «Основа» у червневому та 

листопадовому випусках за 1862 р. 

У підрозділі 3.2 «Підтримка В. Менчицем діяльності Київської Старої 

громади» проаналізовано його взаємодію із київськими українофілами в 1860-

1870-х рр. 

Наприкінці 1860-х рр. В. Менчиць як власник мережі книжкових 

магазинів був знаний для представників Київської Старої громади. Через нього 

М. Лисенко прагнув поширювати українофільську літературу. Київські 

громадівці знали його також як збирача усної народної творчості. Він передав 

свій рукописний збірник етнографічних матеріалів Південно-Західному відділу 

Російського географічного товариства (через П. Куліша І. Рудченку). 

В. Менчиць долучився до друку видань Київської Старої громади. Про зв’язок з 

нею свідчить продаж газети «Киевский телеграф» часів редагування його 
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громадівцями в його книгарнях у Житомирі, Єлисаветграді, Білій Церкві. В 

1876 р. були надруковані три брошури за його авторством, що стали частиною 

книжкової продукції, яка побачила світ завдяки зусиллям київських 

українофілів. 

У підрозділі 3.3 «Взаємодія В. Менчиця з Єлисаветградською громадою» 

висвітлено його спілкування з українофільською спільнотою Єлисаветграду. 

В. Менчиць завдяки своїй книгарні і попередній співпраці з 

громадівськими осередками користувався загальною пошаною серед 

українофілів Єлисаветграду, бував на їх зустрічах та дружив з їхнім лідером 

О. Михалевичем. 

Він був добре знаним у середовищі, котре стояло біля витоків театру 

корифеїв, бував на їхніх сімейних святах та урочистих подіях, товаришував із 

І. Карпенко-Карим. О. Менчиць зазначала, що її батько чимало праці доклав для 

розвитку театру корифеїв, підводячи науково-історичну базу, надаючи теми, 

вірну історичну канву п’єсам та їх правильне етнографічне обрамлення. 

В. Менчиць також був консультантом альманаху «Степ» (1886) – найвідомішого 

видавничого проекту Єлисаветградської громади. 

У четвертому розділі «Підприємницька та науково-просвітницька 

діяльність Володимира Менчиця»» розглянуто його працю у сфері 

книгорозповсюдження, збирання етнографічних матеріалів, а також видання 

просвітницьких брошур. 

У підрозділі 4.1 «В. Менчиць: книгорозповсюдження і книговидавництво» 

досліджено відомості про його мережу книгарень та друкарню в Києві. 

Після закордонних мандрів (1862-1868) В. Менчиць одружився, 

отримавши майже 900 десятин землі як посаг. Він продав цю землю і вклав 

кошти у книгарні. В 1869 р. його книжковий магазин в Житомирі та бібліотека 

при ньому вже мав помітний вплив на культурно-освітнє життя губернського 

міста, будучи конкурентом для Житомирської російської публічної бібліотеки. 

Львівська інтелігенція та київські громадівці знали його як книгаря, який 

поширював українофільську літературу. Каталоги бібліотек при книгарнях 

В. Менчиця засвідчують різноманітний асортимент та водночас є ілюстрацією 

його просвітницької діяльності. 

Станом на 1876 р. В. Менчиць управляв мережею книжкових магазинів із 

Києва. Після 1876 р. відбулась переорієнтація її діяльності, книгарні відтоді 

функціонують переважно на півдні України. Ключовою серед інших стала 

єлисаветградська книгарня, що існувала з початку 1870-х рр. і стала одним із 

осередків культурного життя в місті. Книжкова справа так і не стала для 

В. Менчиця прибутковою і на початку 1890-х рр. занепала. Після 1876 р. 

управління книгарнями поступово перебрала на себе його дружина Неоніла. 

Окрім книгарень, В. Менчиць протягом короткотривалого часу мав у 

Києві і друкарню. Її існування в 70-х рр. ХІХ ст. підтверджується наявністю 

щонайменше чотирьох книг, де місцем друку зазначено «Типографія 

В. А. Менчиць». 
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У підрозділі 4.2 «Документування усної народної творчості 

В. Менчицем» розкрито його діяльність як збирача фольклорних матеріалів та 

обізнаність в етнографії. 

Для сучасників В. Менчиць був також відомий як фольклорист, котрий 

добре знав українську народну творчість. М. Грушевський зазначав, що він 

залишив визначний слід в українській етнографії. О. Менчиць згадувала, що її 

батько особливо інтенсивно вів етнографічні записи протягом деякого періоду 

після навчання в університеті. 

Знання в галузі етнографії та фольклористики у нього мали 

енциклопедичний характер. Більшість з його етнографічних записів не дійшли 

до нашого часу. У фондах ІР НБУВ зберігся лиш один рукописний збірник 

етнографічних матеріалів, частина якого була надрукована у виданні 

«Малорусские народные предания и рассказы» М. Драгоманова (із 400 записів 

62 належали В. Менчицю), а також у «Чумацких народных песнях» І. Рудченка. 

Етнографічний матеріал зібраний В. Менчицем і частково опублікований 

М. Драгомановим та І. Рудченком є різноманітним і містить як оповідання і 

прислів’я з народного побуту, так і записи, що становлять інтерес для 

дослідників історичних пісень українського народу. 

У підрозділі 4.3 «Літературно-просвітницька робота В. Менчиця» 

досліджено популярні брошури, видані ним в 1876 р., а також атрибутовано 

досі невідомий його переклад. 

Сучасники знали В. Менчиця також як автора популярних брошур для 

народу. Ці літературні зусилля були проявом його просвітницької діяльності. 

В 1876 р. були надруковані три брошури за авторством В. Менчиця: 

«Волынская повесть про «Шукай-Добро» Господаря»; «Киевская сказка про 

деда «Неурожайка» и бабусю «Недоимку»; «О спиртомере Траллеса, таблицах к 

нему, способах определения по ним: истинных «крепости и ценности» вина, 

законах и правилах питейной торговли….». Остання із зазначених брошур 

присвячена практичним проблемам розвитку винокурної справи. Всі брошури 

вийшли у світ в друкарні Є. Федорова, що обумовлено далекими родинними 

зв’язками В. Мечниця з видавцем. 

Цього ж 1876 р. у друкарні Є. Федорова було надруковано переклад з 

французької на російську мову індійських байок і казок. (Индийские басни и 

сказки Бидпаия и Локмана; Пер. на турец. яз. Али-Челеби-бен-Салее; Начало 

пер. на франц. яз. сделано М. Галландом и окончено Кардоном; Рус. пер. обраб. 

В. М. [Ч. 1]. Киев: тип. Е. Я. Федорова, 1876. 83 с). Автором цього перекладу ми 

вважаємо В. Менчиця. Цей переклад засвідчує його зацікавленість теорією 

«мандрівних сюжетів» та відповідно обізнаність у тенденціях розвитку 

етнографічної науки. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено 

обґрунтовані в дисертації основні положення, що виносяться на захист: 

 Встановлено, що історіографія діяльності В. Менчиця є незначною. Серед 

історіографічних напрацювань необхідно відзначити некролог, який написав 

В. Чаговець (1916), статтю на основі мемуарів сучасників Н. Бракер (1929), 

замітки Л. Стеценка (1966, 1967) та сучасну ґрунтовну розвідку С. Панькової 

(2006). Важливою подією для поширення відомостей про життя і діяльність 

В. Менчиця стала науково-практична конференція «Ожити через сто 

літ» (Ружин-Вчорайше, 12 квітня 2016 р.). 

Джерельна база дослідження представлена як опублікованими, так і 

неактуалізованими архівними матеріалами. До джерел мемуарного характеру 

належать спогади М. Грушевського, С. Тобілевич, П. Саксаганського про 

В. Менчиця та спогади його самого про М. Костомарова. Його постать 

згадується в епістолярії І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, М. Лисенка, 

М. Драгоманова, І. Рудченка та інших видатних діячів українського 

національного руху ХІХ ст. Завдяки аналізові рукопису етнографічного 

збірника, популярних брошур та каталогів з книгарень і бібліотек В. Менчиця 

та низки інших джерел, вдалось дослідити різні аспекти його діяльності. 

Аналіз джерельної бази засвідчив її недослідженість та розпорошеність, та, 

разом з тим, сукупність історіографічних та документальних джерел є 

достатньо репрезентативними. 

 З’ясовано, що священицький рід Менчиців був одним із найбільш знаних 

на південно-західній Київщині. Відомості про цей рід нам вдалося 

реконструювати від кінця ХVІІІ ст. Найвідомішим його представником став 

П. Менчиць (1803-1882) – настоятель артилерійського Сергіївського собору у 

Санкт-Петербурзі в 1873-1882 рр. Мати В. Менчиця – Агрипина – була 

представницею священицького роду Оппокових, до якого належало багато 

громадських і наукових діячів, зокрема М. Грушевський. 

Показано, що В. Менчиць одним з перших у своїй родині не став 

священиком, а обрав світський шлях. Він навчався у Києво-Подільському 

духовному училищі, в Київській духовній семінарії, а також в КДА, навчання в 

якій покинув через свою причетність до «голодного» бунту 1859 р. Згодом 

майбутній громадівець отримував освіту в Петербурзькому університеті, де 

вдруге став свідком студентських заворушень. Шестирічні мандри Західною 

Європою (1862-1868) завершили формування світоглядних орієнтирів 

В. Менчиця. 

Наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. В. Менчиць одружився, отримавши за 

дружиною великий посаг. Жив у Житомирі, згодом в Києві. Він рано овдовів, а 

в 1874 р. одружився з Неонілою Грищинською. Після 1876 р. В. Менчиць зі 

сім’єю переїхав до Єлисаветграда. Він намагався вести мандрівний спосіб 

життя, а серед його захоплень була народна медицина. Поведінкові манери 

робили В. Менчиця вкрай незвичним українофілом-інтелігентом в 
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Єлисаветграді. Після трагічної загибелі дочки він переїхав у Київ, де у 

спартанських умовах дожив до 1916 р. 

 Досліджено, що В. Менчиць маючи українофільський світогляд, 

співпрацював із представниками та перебував у колі спілкування Української 

петербурзької громади, Київської Старої і Єлисаветградської громад. 

Знайомство В. Менчиця й спілкування з членами Української 

петербурзької громади слід датувати осінню 1860 р. – осінню 1862 р. Завдяки 

своєму дядькові – протоієреєві П. Менчицю – він був присутній на зборах 

Української петербурзької громади, написав дві замітки до журналу «Основа». 

В цей період, за вказівкою П. Куліша, В. Менчиць збирав етнографічний 

матеріал під час подорожі в Україну. 

Встановлено, що вже наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. В. Менчиць був знаним 

книгарем, який поширював українофільську літературу як для київських 

громадівців, так і для української інтелігенції у Львові. Пік його співпраці з 

Київською Старою громадою випав на середину 70-х рр. ХІХ ст, коли 

В. Менчиць завдяки посередництву П. Куліша передав І. Рудченку збірник 

своїх етнографічних матеріалів. Газету «Киевский телеграф», що була 

неофіційним друкованим органом Київської Старої громади у 1875-1876 рр., 

можна було придбати в книгарнях В. Менчиця в Києві, Єлисаветграді, 

Житомирі, Білій Церкві. Згідно з відомостями його дочки Олени, В. Менчиць у 

цей час брав участь у друці видань Київської Старої громади. Його переїзд 

1876 р. до Єлисаветграду був успішною спробою уникнення репресій, що 

розгорнулись проти київських українофілів. 

В. Менчиць, проживаючи в Єлисаветграді, був добре знаною постаттю 

для місцевих українофілів. Він бував на зібраннях в І. Карпенка-Карого, 

товаришував із лідером українофілів О. Михалевичем, а також був 

консультантом при створенні херсонського альманаху «Степ» (1886) – 

найвідомішого видавничого проекту Єлисаветградської громади. 

 Розкрито функціонування мережі книжкових магазинів та бібліотек 

В. Менчиця. Наприкінці 60-х – у 70-х рр. ХІХ ст. ним була створена мережа 

книжкових магазинів, де поширювалась зокрема і українофільська література: в 

Києві, Житомирі, Білій Церкві, Ніжині, Єлисаветграді, Херсоні, Миколаєві, 

Аккермані, Харкові, Одесі, Маріуполі, Сімферополі, Санкт-Петербурзі. 

Проаналізовані каталоги бібліотек для народного читання із його книжкових 

магазинів є яскравою ілюстрацією різноманітної діяльності у сфері 

книгорозповсюдження. Відомо, що після 1876 р. головною стала 

єлисаведградська книгарня. Книжкова справа так і не увінчалися фінансовим 

успіхом для В. Менчиця. Після 1876 р. його дружина перебрала на себе 

управління книгарнями. 

Досліджено відомості про друкарню В. Менчиця в Києві. Щонайменше на 

чотирьох книгах присутні відомості про їхній вихід у світ у ній впродовж 1877-

1878 рр. 

 Встановлено, що знання В. Менчиця в галузі етнографії та 

фольклористики, за свідченнями сучасників, мали енциклопедичний характер. 

Єдиним збереженим джерелом є його рукописний збірник етнографічних 



14 

 

 

матеріалів, що зберігається у фондах ІР НБУВ. Найвідоміші публікації цих 

матеріалів були зроблені у виданні М. Драгоманова «Малорусских народных 

преданий и рассказов» (1876) і «Чумацких народных песен» І. Рудченка (1874). 

На 236 аркушах цього рукописного збірника вміщено 121 запис народних 

легенд, анекдотів, приказок, віршів, пісень з детальними коментарями і 

поясненнями. Етнографічний матеріал, зібраний В. Менчицем, є різноманітним 

і містить як оповідання і прислів’я з народного побуту, так і записи, що 

становлять інтерес для дослідників історичних пісень українського народу. 

 Проаналізовано науково-просвітницьку спадщину В. Менчиця, що 

представлена трьома брошурами, надрукованими 1876 р. у друкарні 

Є. Федорова. Дві з них були написані мішаниною з української та російської 

мов. У них домінує просвітницький світогляд автора і його бажання підвищити 

рівень життя народу через розповсюдження освіти. Третя брошура присвячена 

проблемам розвитку винокурної справи. 

Завдяки криптоніму «В. М.» атрибутовано авторство В. Мечниця щодо 

перекладу з французької мови на російську індійських народних казок і байок, 

який побачив світ у друкарні Є. Федорова в 1876 р. 

Підсумовуючи, зазначимо, що В. Менчиць, будучи прихильником 

українофільства, став важливою персоною у розвитку українського культурно-

освітнього руху другої половини ХІХ ст. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Гордійчук М. Г. Особистість, громадська і наукова діяльність 

Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916). – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2018. – Рукопис. 

У роботі досліджено життєвий та творчий шлях українського культурно-

просвітницького діяча Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916). 

Подано біографічні відомості про В. Менчиця, зокрема про генеалогію 

роду Менчиців, його освітній шлях, особливості світогляду. Вивчено його 

зв’язки та взаємодію з українофільськими гуртками другої половини ХІХ ст. в 

Російській імперії (Українська петербурзька громада, Київська Стара та 

Єлисаветградська громада). Проаналізовано створення і діяльність мережі 

книжкових магазинів В. Менчиця, а також відомості про існування його 

друкарні в Києві у 1877-1878 рр. Показано діяльність В. Менчиця в галузі 

документування пам’яток усної народної творчості, проаналізовано його 

збережений рукописний збірник етнографічних матеріалів. Розглянуто 

брошури, видані ним в 1876 р. як джерела, що відображають культурно-

просвітницьку його діяльність. Також атрибутовано авторство В. Мечниця щодо 

перекладу з французької мови на російську індійських народних казок і байок, 

що були надруковані у друкарні Є. Федорова в 1876 р. 

Ключові слова: В. Менчиць, українофільство, громадівський рух, 

книгорозповсюдження, етнографія, просвітницька діяльність, видавнича справа. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 

 Гордийчук М.Г. Личность, общественная и научная деятельность 

Владимира Амвросиевича Менчица (1837-1916). – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01. – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2018. – Рукопись. 

 В работе исследованы жизненный и творческий путь украинского 

культурно-просветительского деятеля Владимира Амвросиевича Менчица 

(1837-1916). 

Изучена биография В. Менчица, в частности, проанализирована 

генеалогия его рода, образование, особенности мировоззрения, а также его 

связь и взаимодействие с украинофильскими кружками второй половины XIX в. 

в Российской империи (Украинская громада Петербурга, Киевская Старая и 

Елисаветградская громада). Проанализированы сведения о создании и 

функционировании сети книжных магазинов В. Менчица, а также сведения о 
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существовании его типографии в Киеве в 1877-1878 гг. Показана деятельность 

В. Менчица в области документирования памятников устного народного 

творчества, проанализирован его рукописный сборник этнографических 

материалов. Рассмотрены брошюры, изданные им в 1876 г., как источники, 

отражающие его культурно-просветительскую деятельность. Также 

атрибутированно авторство В. Мечница как переводчика с французского языка 

на русский индийских народных сказок и басен, изданных в типографии 

Е. Федорова в 1876 г. 

 Ключевые слова: В. Менчиц, украинофил, громадовское движение, 

книгораспространение, этнография, просветительская деятельность, 

издательское дело. 
 

 

SUMMARY 

 

Hordiichuk M. Personality, public and scientific activities of Volodymyr 

Menchyts (1837-1916). – Manuscript. 

 Thesis for a degree of Candidate of Historical Sciences in speciality 07.00.01. 

– history of Ukraine. – National Taras Shevchenko University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. – Manuscript. 
The thesis deals with life and activities of Ukrainian cultural figure and 

enlightener Volodymyr Menchyts (1837-1916). 

It presents biographical information about V. Menchyts, in particular, the 

geneology of Menchyts' family, his education, worldview peculiarities. He belonged 

to a famous family of clergymen in Kyiv governorate and became one of the first 

representatives who chose a secular way of life. Studies and travelling around 

Western Europe in 1862-1868 shaped worldview of V. Menchyts who had diversified 

education and was, according to the researcher of his biography N. Braker, original 

spiritual person – religious philosopher and moralist like Skovoroda that spoke 12 

languages including German, French, Latin, Greek and Sanskrit. 
We have investigated his connections and co-operation with Ukrainophile 

groups of the second half of XIX century in the Russian Empire (Ukrainian 

St. Petersburg hromada, Kyiv Old hromada and Yelysavethrad hromada). The peak of 

V. Menchyts' co-operation with Hromada movement was in the middle of 1870-s 

when he handed over the collection of ethnographic materials to Southwestern 

Branch of the Imperial Russian Geographical Society, and the newspaper Kyivskyi 

telegraf, ruled by Kyiv Ukrainophiles, was available to buy in bookshops. 

The research contains the analysis of setting up and operation of V. Menchyts' 

bookshop chain (there were shops in Kyiv, Zhytomyr, Bila Tserkva, Nizhyn, 

Yelysavethrad, Kherson, Mykolaiv, Akkerman, Kharkiv, Odesa, Mariupol, 

Simferopol, St. Petersburg). There also is some information about his bookshop in 

Kyiv in 1877-1878. The analyzed catalogues of the libraries for people's reading from 

V.Menchyts' bookshops reveal his activity while distributing books. 
It shows V. Menchyts' activity in documenting oral folk creativity, includes the 

analysis of his saved manuscript collection of ethnographic materials. The most 
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known publications of these materials are “The Little Rus folk legends and stories” 

by M. Drahomanov and “Chumak folk songs” by I. Rudchenko. Ethnographic 

materials collected by V. Menchyts are diverse and contain both stories and proverbs 

and some records that are interesting for the researchers of Ukrainian historical songs. 

The pamphlets published in 1876 are considered as the sources that reflect his 

cultural and enlightening activity. We have also proved that V. Menchyts is an author 

of the translation from French to Russian of Indian folk tales and fables which were 

published by Ye. Fedorov in 1876. 

Keywords: V. Menchyts, Ukrainophilia, hromada movement, book 

distribution, ethnography, enlightening activity, publishing. 

 

 


