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М. Г. Гордійчук у своєму історіографічному огляді справедливо зауважує, що 

постать Володимира Менчиця, згадувана у краєзнавчих та етнографічних 

дослідженнях, довгий час залишалась поза увагою науковців, які вивчають 

український рух XIX ст. Це відбулось завдяки низці об’єктивних факторів, серед 

них репресії проти українознавчих установ ВУАН в 1930-х рр. і те, що обрана 

історична персоналія не належить до числа найактивніших та найбільш знакових 

діячів національного Відродження XIX ст. Останній факт у пропонованій 

біографічній студії дає змогу представити нові фактологічні відомості та розкрити 

типовість чи незвичність життєвого шляху українофіла, яким був книгар, етнограф і 

культурно-просвітницький діяч В. Менчиць. Окрім відсутності комплексного 

дослідження цієї персонали актуальність дисертаційної роботи зумовлена також 

його родинними зв’язками з М. Грушевським.

Дисертанту вдалось представити як життєвий шлях В. Менчиця, так і окремі 

аспекти його діяльності (документування етнографічних матеріалів, публіцистична 

спадщина), та, що хотілося б виокремити, проаналізувати його роботу у сфері 

книгорозповсюдження. Я, як дослідник, до сфери зацікавлень якого входять
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краєзнавчі студії в рамках сучасної Житомирської області, вважаю цінними у цій 

роботі зібрані відомості про священицький рід Менчиців, зокрема у містечку 

Вчорайше.

Представлена здобувачем робота є оригінальним, завершеним та самостійним 

дослідженням. Завдяки своїй логічній структурі дисертація дозволяє цілісно та 

всебічного розглянути постать В. Менчиця на тлі українського культурно- 

просвітницького руху другої половини XIX ст. Автор доречно обґрунтував 

актуальність та новизну роботи, чітко сформулював мету та завдання свого 

дослідження, вірно визначив об’єкт і предмет роботи. Наведені в дисертації 

аргументи та висновки ґрунтуються на опрацюванні неоднорідного і часто 

розпорошеного джерельного матеріалу. Підсумки, що були отримані автором під 

час дослідницької роботи були апробовані у виступах на всеукраїнських і 

міжнародних конференціях.

Дисертація М. Г. Гордійчука побудована за проблемно-хронологічним 

принципом: у чотирьох розділах послідовно досліджується історіографія та 

джерельна база роботи, життєвий шлях обраної персонали', її контакти і співпрацю з 

громадівськими осередками та окремими діячами українського Відродження другої 

половини XIX ст., а також науково-просвітницька діяльність. Констатуємо, що 

структура є цілком логічною і не викликає заперечень.

В історіографічному огляді подано інформацію про конференцію «Ожити 

через сто літ», що відбулась у Ружині та Вчорайшому і була присвячена сторічному 

ювілею з дня смерті В. Менчиця (С. 35-37). Хочемо підкреслити, що автор у рамках 

дисертації вирішив не зазначати, що він був головним доповідачем на ній. Сам 

історіографічний блок через практичну відсутність окремих розвідок про обрану 

історичну персоналію багато в чому є переліком згадок про неї в різних контекстах, 

що характеризується намаганнями їх систематизації та аналізу та відображено у 

поділі на три хронологічні періоди.

В аналізі джерел дисертації автором представлено як архіви, так і опубліковані 

документи. За відсутності значного комплексу джерел, який зазвичай наявний при 

біографічних студіях відомих і знакових діячів українського руху в XIX ст.,
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відзначаємо проведену М. Г. Гордійчуком кропітку евристичну роботу. Вагоме 

місце займають мемуари та епістолярій. Для прикладу хотілося б виокремити аналіз 

запису спогадів В. Менчиця про М. Костомарова, що є «єдиним мемуарним 

джерелом, яке розкриває знайомство і співпрацю В. Менчиця з представниками 

Української петербурзької громади» (С. 42). Обмежившись у першому розділі 

важливими фактологічними відомостями, автор аргументовано намагається 

детальніше аналізувати ці мемуари у третьому розділі, доводячи, що їх частина, де 

наявна пряма мова видатного історика М. Костомарова, «відображає пізніший 

життєвий досвід самого В. Менчиця і його соціально-культурну самоідентифікацію 

періоду діяльності в Українській петербурзькій громаді» ( С. 118).

Загалом джерельна база дисертаційної роботи є репрезентативною, хоч з 

акцентом на документи особового походження, що викликає застереження щодо 

особистісних характеристик В. Менчиця. Проте вона, на нашу думку, є достатньою 

для виконання основних завдань дослідження.

У другому розділі дисертант представив життєвий шлях обраної персонали'. У 

підрозді 2.1. «Священицький рід Менчиців» представлено як генеалогічні відомості 

про цей рід, так і про містечко Вчорайше, де народився Володимир Амвросійович. 

Такий ракурс, на думку автора, зумовлений тим, що «важливу роль у його 

[В. Менчиця -  Г. М.] житті відіграла станова приналежність батька та родинні 

зв’язки, адже він був нащадком відомих священицьких родів Київщини» (С. 71). 

Зокрема, його мати Агрипина Іванівна була рідною сестрою Захарія Оппокова, діда 

М. Грушевського.

У підрозділі 2.2 «Освіта і становлення особистості В. Менчиця (1849-1868)» 

автор акцентував увагу на освітньому шляху досліджуваної персонали (Київська 

духовна академія, Петербурзький університет -  обидва заклади він не закінчив). 

Дещо ретроспективно зазначено, що після закордонних освітніх мандрів 

«В. Менчиць наприкінці 60-х рр. XIX ст. повернувся в Україну зі сформованим 

світоглядом, котрий згодом втілився в його українофільській діяльності та існуванні 

мережі книжкових магазинів» (С. 90).
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У підрозділі 2.3 «Світогляд В. Менчиця в контексті епохи (1868-1916)» автор 

намагається проаналізувати особливості сприйняття світу, колоритного мислителя 

-людини, яку наприкінці XIX ст. порівнювали зі давньогрецьким філософом 

Діогеном, українським Григорієм Сковородою та навіть з героєм роману І. 

Тургенєва «Батьки і діти» Євгенієм Базаровим.

У третьому розділі М. Г. Гордійчук поетапно розглядає спілкування і 

співпрацю В. Менчиця із громадівськими осередками другої половини 

XIX ст.(Українська Петербурзька, Київська Стара громада та Єлисаветградська 

громади), а також аналізує відомості про спілкування з відомими представниками 

українського руху цього періоду.

Останній, тобто четвертий, розділ дисертаційного дослідження присвячений 

проявам його просвітницької діяльності (книгопоширення, збирання етнографічних 

матеріалів, а також видання кількох популярних брошур). В. Менчиць найбільше 

для своїх сучасників, як стверджує автор, був відомий як власник мережі книгарень, 

і, що також важливо, на короткотривалий час і друкарні (в Києві). На нашу думку, 

варто погодитись із тезою, запропонованою у дослідженні, що «його діяльність 

стала реалізацією просвітницької візії, що була близькою для багатьох 

представників українофільського руху» (С. 163). Іншими аспектами просвітницької 

діяльності В. Менчиця, котрі досліджувались М. Г. Гордійчуком і відповідно 

структуровані ним в окремі підрозділи, було документування пам’яток усної 

народної творчості (в роботі проаналізовано зміст рукописного збірника та 

публікації з нього), а також його літературно-просвітницька діяльність.

Висновки до дисертаційної роботи М. Г. Гордійчука цілком відповідають 

поставленим завданням, є змістовними, самостійними і послідовними та 

відображають загальний текст роботи. Отож, завдяки зазначеному вони не 

викликають заперечення.

Загалом пропоноване дослідження М. Г. Гордійчука складає позитивне 

враження, однак воно не позбавлене певних недоліків, котрі було б варто врахувати 

у подальшій роботі.
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У роботі наявні дещо розлогі відступи художньо-описового характеру, як то 

аналіз матеріалів науково-практичної конференції «Ожити через сто літ», 

присвяченої безпосередньо В. Менчицю (Ружин-Вчорайше, 2016), а також під час 

змалювання життєвих епізодів та обставин у біографії цієї оригінальної 

особистості (на матеріалах мемуарних згадок). Хоча, з іншого боку, це оживлює 

дослідження, робить його цікавішим, а також свідчить про глибокий і щирий інтерес 

дисертанта до постаті В. Менчиця.

Доцільним видається перенесення частини відомостей про Платона Менчиця, 

дядька В. Менчиця, з підрозділу 2.2. (С. 85-86) в підрозділ 2.1., який присвячений 

генеалогії цього священицького роду. Також окремі думки, висловлені автором у 

підрозділі 4.3 (тут аналізуються популярні брошури В. Менчиця), могли б 

доповнити підрозділ 2.3, в якому простежено світогляд обраної історичної 

персонали.

Проте вище описані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

кандидатської дисертації М. Г. Гордійчука, що є самостійним, завершеним і 

виваженим дослідженням.

Автореферат дисертації відображає її структурну побудову та розкриває 

основний зміст роботи. Вважаємо, що дисертаційна робота «Особистість, 

громадська і наукова діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916)» 

відповідає вимогам пп. 9, 11-13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2013 р. №567, а її автор, 

Гордійчук Мирон Григорович, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. -  історія України.

Офіційний опонент:

кандидат історичних наук, 
доцент кафедри суспільних наук
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Дисертація Мирона Гордійчука присвячена біографічному дослідженню 

діяльності відомого українофіла 1860-1890-х рр. Володимира Менчиця. 

Дисертант виконав прискіпливе і ретельне емпіричне дослідження про людину, 

яка була в другій шерезі діячів, складала тло на якому діяли лідери національно- 

визвольного руху другої половини XIX ст., такі як П.Куліш, В.Антонович, 

М.Драгоманов та інших.

Сьогодні майнстримними в історіографії стали дослідження, в яких 

робляться спроби концептуального розгляду розвитку суспільно-політичного 

життя України модерного часу. Після достатньо докладного вивчення в 

дисертаційному дискурсі праць і діяльності ключових фігур українського руху, 

нині вже не проглядається інтерес до студіювання постатей другого плану, які 

залишилися на маргінесах громадського життя, але для свого часу залишили 

помітний слід в різних культурно-громадських акціях. Які виконували 

малопомітну рутинну працю, слідуючи настановам лідерів національної 

суспільної думки.

До таких постатей належить і В.Менчиць, людина, яка в добу другого 

українофільського етапу українського визвольного рууу. зашїшила.сшіі іресок -у,:. залишила свш ві
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всіх іпостасях діяльності української інтелігенції того часу: етнографічній роботі, 

ї видавничій справі, громадському житті Петербурзької, Київської та 

Єлизаветградської українських громад, писанні популярних брошур для народу та 

ширенню серед широких мас української книги.

В.Менчиць працював в першій Петербурзькій українській громаді, 

співпрацюючи з першим суспільно-політичним журналом «Основа», де провідні 

ролі припадали на П.Куліша, В.Білозерського, М.Костомарова. В.Менчиць знав 

цих людей, залишив спогади про М.Костомарова. Під впливом етнографічної 

діяльності Пантелеймона Олександровича, він і сам створив свій знаний серед 

етнографів збірних фольклорних записів, яким скористався через знаного 

фольклориста М.Драгоманов в книзі «Малорусские народные предания и 

рассказы». Рукописний варіант цієї етнографічної збірки зберігся в Інституті 

рукопису НБУВ і на підставі нього постать В.Менчиця записують небезпідставно 

в коло найвидатніших етнографів другої половини XIX ст., поруч зі С.Номісом, 

І.Рудченко та ін. Нарешті цікавим для нас В.Менчиць є вже тим, що він є далеким 

родичем може найбільшого українського діяча кінця XIX -  початку XX ст. 

М.Грушевського. Останній згадував про нього в своїх «Споминах», називаючи 

єдиним представником родини Грушевських, який відзначився українофільством 

в другій половині XIX ст. Володимир Амвросійович запам’ятався сучасникам , як 

один з найпомітніших громадян Єлизаветграда, де був вхожим в родину 

Тобілевичів, був близьким знайомим видатного драматурга Івана Карпенка- 

Карого та його дружини Софії Тобілевич (вона яка в своїх спогадах присвятила 

цілу главу колоритній фігурі В.Менчиця). Крім того останній був близьким 

приятелем ще двох ключових постатей культурного життя Правобережної 

України: відомого публіциста В.Чаговця та статистика, історика-краєзнавця 

В.Ястребова. На усі ці моменти звернув увагу дисертант М.Гордійчук. Навколо 

цих знакових моментів культурного життя України Наддніпрянської, та 

громадської і культурної праці В.Менчиця він збудував свою дисертаційну 

розповідь.

Головною проблемою дисертаційного дослідження М.Гордійчука є дуже

обмежений простір джерел. Дуже мало лишилося мемуарних спогадів про
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В.Менчиця. І навіть ті спогади, які збереглися не відзначаються розлогістю, 

* згадки про героя досліду є спорадичними. Автор мав до диспозиції фактично 

лише декілька матеріалів особистого характеру, які збереглися від 

М.Грушевського, С.Тобілевич, В.Чаговця, доньки В.Менчиця -  О.Менчиць та 

єлизаветградської дослідниці Н.Бракер. Так само одиничними є і дослідження про 

нього. Передусім це краєзнавчі дописи, а також єдина стаття Н.Бракер з 

«неперіодичного видання «За сто літ» 1920-х років» та генеалогічна книжка 

дослідів родинного клану Грушевських з Меморіального музею М.Грушевського. 

Його директор -  Світлана Панькова є автором статті енциклопедичного характеру 

про В.Менчиця. Також ще Сергій Білокінь -  наш відомий історик та 

джерелознавець української культури написав статтю для Української 

літературної енциклопедії. Фактично це й усі головніші друковані джерела про 

постать В.Менчиця.

Авторові дисертації довелося розшуковувати по крупицях інформацію про

об’єкт свого дослідження розкиданих в різних архівосховищах, епізодично

згадування в недрукованих і опублікованих листах, студіювати каталоги видань

книгарні В.Менчиця. Емпіричний матеріал йому доводилося збирати з одиничних

свідчень, іноді однотипного характеру. Легше такі дослідження робити по людях,

що були постійно на видноті суспільного життя, які активно дописували в

періодичні видання, мали широке коло контактів з іншими діячами. В.Менчиць не

відзначався великою кількістю писемної продукції. Фактично відомі лише кілька

його брошурок-казок популярного характеру та практичний порадник по

продукуванню спирту. Він не залишив власних спогадів, лише в молоді роки в

1860-1870-ті рр. перебував в центрі суспільного національного життя. У Києві

його перебування обмежується за цей період лише 10-ма роками. З 1890-х рр.

В.Менчиць відходить від активного громадського життя, більше цікавиться

загальнофілософськими проблемами індивідуального існування. Обрана для

дослідження постать попри свою активну громадську позиція, очитаність і знання

мов не була серед суспільних лідерів. Скоріше вона була виконавцем тих

суспільних завдань, які продукували лідери українського народництва: такі як

В.Антонович, П.Житецький, П.Чубинський, О.Кониський. Але навіть бувши
з
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таким виконавцем В.Менчиць не характеризувався якимись керівними амбіціями, 

і не був на перших ролях, а тому і не залишилося про нього значної документальної 

інформації ні в архівах, ні в бібліотеках.

Крім того він відносився до того покоління громадських діячів, і про яке 

писав у своїх «Споминах» Євген Чикаленко, котре не були майстрами писаного, а 

лише живого слова. Вони були проповідниками українофільства, але не його 

теоретиками чи ідеологами. Є.Чикаленко згадував, що керівники одеської та 

харківської громад Л.Смоленський та Д.Пільчиков, своє теоретичне 

українофільство не залишали на письмі, задовільняючися живим словом, 

спілкуванням з членами громад.

Попри це Мирон Гордійчук успішно вив’язався з такої складної джерельної 

ситуації. Йому вдалося створити на невеликий джерельний базі опуклий, живий і 

багатогранний образ В.Менчиця -  діяча українофільської «партії» на 

Наддніпрянщині.

Робота Гордійчука М., має логічну структуру побудови, яка допомагає у 

розкритті поставлених автором завдань. Дисертація складається зі вступу, 

висновків до кожного розділу, чотирьох розділів, загального висновку, списків 

використаних джерел і літератури після кожного розділу, а також додатків.

Перший розділ дисертації традиційно присвячений літератури з проблеми та 

джерельній базі дослідження. В другому розділі М.Гордійчук спробував подати 

життєвий та творчий шлях В. Менчиця від дня народження у 1837 р. до дня смерті 

у 1916 р. Досить багато місця присвячено автором дослідженню родоводу 

священицької родини Менчиців. Автор дисертації показав як постав попівській 

рід цієї родини, що мав типові риси Правобережного священицького стану, з його 

пов’язанням з культурними традиціями Речі Посполитої. Як і більшість таких 

родів, він був окцидентально орієнтований на зв’язок з римо-католицтвом, 

належав певний час до уніатської церкви.

Такими були родини багатьох українських священицьких родів: такі як 

Достоєвські, Опоккови-Опоцкевичи та ін. Автор знайшов родинні споріднення 

Менчиців з сім’єю Оппокових, що по материній лінії перебувала в спорідненні з 

Грушевськими. Існували пов’язання з родиною священиків Щербаківських, яка
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дала Україні двох визначних мистецтвознавців, засновників національної школи 

■> мистецтвознавства Данила і Вадима Щербаківських. Автор дисертації вдало 

поставив родину Менчиців в контекст українського суспільного життя 

Наддніпрянщини, де священицька верства, так само як і в Галичині виконувала 

функцію резервуару для інтелігентського стану, взяла в українофільську добу 

суспільно-політичної історії кермування українським рухом. Синами священиків 

були також науковці з родини Грушевських-Опокових. Крім Михайла 

Грушевського та його сім’ї самі лише Оппокови дали Україні видавця-редактора 

І.Оппокова, вченого гідролога та меліоратора, академіка ВУАН Є.Оппокова. 

Варто було б авторові згадати й інших представників священицького стану в 

українському русі: С.Єфремова, Ф.Матушевського, О.Кошиця, В.Доманицького,

О.Лотоцького, В.Прокоповича, В.Дурдуківського, О.Кістяківського, С.Петлюру та 

ін.

Окремий підрозділ присвячений освіті В.Менчиця та становленню його 

особистості у 1849-1868 р. Автор дисертації пише, що попри те, що Володимир 

Амвросійович навчався у Київській духовній академії, Петербурзькому 

університеті, за кордоном, зокрема в Цюриху (Швейцарія) закінченої вищої освіти 

він не одержав. Що було по тих часах досить поширеним явищем. Приміром 

ідеолог Київської громади Олександр Кониський, що заробив чималі статки в 

адвокатській роботі так само не мав закінченої юридичної освіти. М. Гордійчук 

спробував змалювати світоглядні позиції В.Менчиця в роках його громадської 

слави та в кінці життя. І це попри обмеженість джерел йому вдалося здійснити. 

Автор дисертації показав, що однією з причин малих наших знань про В.Менчиця 

було його бажання відійти від спокус побутового життя, від кар’єрних 

устремлінь. Навпаки В.Менчиць прожив другу половину життя, продовжуючи 

тезу нашого видатного філософа ХУІІІ століття: «Світ ловив мене, але не 

спіймав». Життю у недосконалому соціумі він протиставив перебуванню в 

природному оточенні, позбавленому зручностей цивілізації, приписів традиційної 

етики та естетики життя.

Змальовуючи біографічний розділ М.Гордійчук не уникнув певних

повторів, які було важко позбавитися, бо згідно обраній ним структурі, він
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г
змушений був вертатися до хронологічної канви життя і діяльності В.Менчиця в 

■> розділах про громадські роботу в Київський та Петербурзькій й 

Єлисаветградській громадах, праці як книгопродавця і видавця, етнографа та 

просвітника народу.

Другий розділ дисертації «Володимир Менчиць та український 

громадівський рух другої половини XIX ст.» присвячений цілком громадсько- 

політичний діяльності об’єкта досліду. Передусім в ньому йдеться про працю 

В.Менчиця в Петербурзькій громаді в часах існування в російській столиці 

журналу «Основа». В підрозділі про Київську громаду автор дисертації 

підкреслив важливу функцію, яка випала на В.Менчиця. Він був друкарем, а 

частково і видавцем та книготорговцем Старої громади. В контексті діяльності 

Київської громади факт праці на полі поширення книжок В.Менчицем є 

інформацією мало знаною. Бо ширшою відомістю користувався інший 

книгопродавець -  Л.Ільницький. Книгарня якого стала згодом знаменитою 

книгарнею «Киевской старини». Менше відомо про мережу книгарень 

В.Менчиця. Автор знайшов зразки видань В.Менчиця, встановив, що друкарня 

його знаходилася на вулиці Великій Володимирській. І це є безперечним 

досягненням рецензованої дисертації.

В.Менчиць мав відношення до часів розквіту Київської громади, коли 

виходила газета «Киевский Телеграф» та почало діяти Південно-Західній відділ 

Російського географічного товариства -  неофіційна українська академія наук. 

Автор дисертації вказав основні здобутки цього відділення в ділянці етнографії, 

проте не зазначив, що найбільшим таким виданням була 7 томна праця 

П.Чубинського «Труды этнографическо-статической экспедиции» (1872— 1878). 

Також незрозуміло, чи серед етнографічних матеріалів П.Чубинського були 

етнографічні матеріали В.Менчиця. Репресії царату, Емський указ про заборону 

української мови 1876 р., як відзначає автор дисертації, стали причиною 

залишення В.Менчицем Києва і переселенням в Єлизаветград.

В єлизаветградський період життя, якому М.Гордійчук присвятив окремий

підрозділ В.Менчиць стає одним з ключових діячів української місцевої громади.

За картиною її життя, поданої дисертантом, справляється враження що
б
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B. Менчиць в Єлисаветграді виявися куди більш помітною фігурою громадського 

життя, ніж у його за київський час діяльності. Він перебував на видноколі 

провідних фігур місцевої громади О.Михалевича, І.Карпенко-Карого,

C. Тобілевич, М.Федоровського, О.Волошина та ін. Але й у Єлисаветграді 

В.Менчиць перебуває в стороні від суспільного майнстриму, більше переймається 

діогенівськими поглядами на цінність життя, займається знахарством, живе серед 

природи, проводить відлюдковатий спосіб існування. Може тому такий знаний 

описувач життя однієї з найактивніших українських громад підросійської України 

і теж певний час елизаветградець Євген Чикаленко у своїх знаних «Споминах» 

про В.Менчиця не згадує.

У четвертому розділі «Підприємницька та науково-просвітницька діяльність 

Володимира Менчиця» дисертант спиняється на тому ж таки періоді 1860-х -  

1890-х рр. Що також неминуче викликає певні повтори окремих думок та 

фактажу, що були в першому, другому і третьому розділах. І це зрозуміло, бо 

основною громадською формою діяльності В.Менчиця була якраз його 

книготорговельна та науково-просвітницька робота. Автор роботи наводить данні 

про 12 книжних магазинів В.Менчиця в різних містах Центральної України: 

Києві, Житомирі, Білій Церкві, Єлисаветграді, Миколаєві та ін. Фактично це була 

перша мережа українських книжкових магазинів. Після В.Менчиця цим шляхом 

пішов інший видатний видавець і книгар Юрій Сірий (Тищенко) після подій 

1905 р. Звісно книгарні В.Менчиця не були книжковими магазинами в 

сьогоднішньому розумінні слова, і про це пише дисертант. Більшість магазинів 

утримували орендарі. Не можна порівнювати книгарні В.Менчиця скажімо з 

такими знаними фірмами, які орієнтувалися на читацький попит як київські 

книгарні Ф.Йогансона, С.Літова, Л.Ідзиковського та ін. Книгопродажа не 

приносила прибутку, була від початку збитковою, і зрештою змусила В.Менчиця 

відмовитися від цієї форми роботи. Тому власне наврядчи можна казати про 

книжкове підприємництво В.Менчиця. Для такої форми роботи він не мав 

відповідних нахилів характеру, був занадто віддалений від соціуму. Його 

книгопродажа -  це передусім ідейно-моральна робота над підвищенням 

культурного рівня простого населення, селянства.
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Про В.Менчиця, як етнографа М.Гордійчук пише в окремому підрозділі. 

Переважно він аналізує книгу видану М.Драгомановим «Малорусские народные 

предания и рассказы». Він віднайшов і проаналізував рукопис етнографічної 

збірки В.Менчиця, з якої користав при виданні книги М.Драгоманов. Дисертант 

пише про більше 120 таких етнографічних записів, з який в книзі М.Драгоманова 

було надруковано 62. М.Драгоманов у своєму збірнику та під своєю редакцією 

умістив близько 400 дописів різної автури: І. Манжури, Я. Новицького,

М. Мурашка, С. Руданського, у тому числі і В. Менчиця 3 матеріалів В.Менчиця 

користався для свого видання «Чумацкие народные песни» і відомий етнограф і 

член київської громади І.Рудченко, який зазначав використання етнографічного 

збірника П.Куліша, який насправді був збіркою В.Менчиця.

З оргінальних творів В.Менчиця, які виключно стосуються просвітницьких 

праць автор дисертації зупинився на трьох, які дішли до нас і мають своє 

поліграфічне виконання: «Волынская повесть про Шукай-Добро»; «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...». Ці праці спрямовані були на 

неосвічене селянство і великого пропагандивного успіху не дали. А сьогодні 

цікаві, як зразки популяризаційної літератури другої половини XIX ст.

Кожний розділ дисертації супроводжують висновки. В кінці дисертації 

уміщений загальний висновок, який підсумовую вивчення автором дисертації 

життєвого шляху та громадської діяльності В. Менчиця. Загалом пропоноване 

дослідження складає позитивне враження, однак воно не позбавлене певних 

недоліків, котрі було б варто врахувати у подальшій роботі автора.

До недоліків дисертаційної роботи М. Гордійчука можна віднести такі 

моменти:

1. Робота, про що ми вже зазначали вище, містить багато повторів. Деякі факти 

автор наводить навіть не один, а три-чотири рази. Що, можливо, викликано не 

зовсім вдалим структуруванням дисертації.

2. Автор дисертації Київську громаду по всьому тексту називає «Стара київська

громада» (с.22, 34, 94, 125, 127, 130, 197, 198 та ін.). Не могла Київська громада
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щ  вже відразу з часу заснування у 1860 р. стати «Старою». Такою вона стала лише в

¥  ;кінця 1880-х -  1890-х роках. Тоді, коли власне В.Менчиць вже відійшов від 

активної громадської роботи. Краще ту громаду часів перебування у ній 

В.Менчиця називати просто «Київська громада». Існує в історіографії чітке 

розрізнення. Коли громада у Києві займала активну політичну позицію, і вела 

перед в українській національно-визвольній справі,— у 1860-ті -  1876 р., її 

називають «Київська громада». Період зміни формату, переходу на 

культурництво і аполітичність, відбувався у 1876 -  середині 1880-х роках. Тоді 

викристалізувалися два крила: ліберально-консервативне проросійське та

національно-демократичне спрямоване на українську окремішність. Відхід від 

членства в громаді чільних лідерів другого напряму -  В.Антоновича та 

О.Кониського, означало закінчення етапу Київської громади і постання Старої 

київської громади під керівництвом В.Науменка, Є.Ківлицького та 

О.Лазаревського. Стара київська громада від 1897 р. існувала паралельно з 

Загальноукраїнським безпартійним об’єднанням (ЗУБО). Тобто В.Антонович, 

О.Кониський, М.Лисенко протиставили себе Старій київській громаді.

3. Автор називає метричні книги актовими джерелами (с.39). Це невірно. Хоч і 

книги, в яких робилися метричні записи називалися актовими книгами. Тим не 

менше їх не варто плутати з дійсними актовими книгами судів Першої Речі 

Посполитої від ХУІ до кінця ХУІІІ ст.

4. М.Грушевському приписана книга, якої він не писав -  «Історія української 

культури» (с.41) Правильно треба -  «Історія української літератури».

5. Сергій Єкельчик названий діаспорним дослідником не зовсім слушно. 

Науковцем він став та кандидатську дисертацію захистив ще перебуваючи в 

Україні в 1980-ті рр. Тому правильніше казати україно-канадський, або україно- 

австралійський історик.

6. На с.127 автор пише про дослідження Південно-Західного краю. Не варто 

послуговуватися імперським терміном. Краще -  Правобережна Україна. 

Південно-Західне відділення Російського географічного товариства насправді 

досліджувало усю Україну.
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7. На с.158 П.Шафарика названо чеським слов’янознавцем. Насправді словаки 

його також вважають засновником словацької гуманітаристики, бо за 

походженням П.Шафарик -  словак. Тому краще казати про чеського і словацького 

вченого.

8. При розгляді етнографічної роботи В.Менчиця (с.171-173) автор дисертації 

чітко не сказав, чи усі фольклорно-етнографічні записи Володимира 

Амворосійовича були використані, і чи не залишилося недрукованих моментів, 

які потребували б такого видання сьогодні.

9. Автором не використано в своїй роботі праць І.Гирича («Українські 

інтелектуали і справа політичної окремішньості (сер. XIX -  поч. XX ст.)», «Між 

наукою і політикою», «Формування української модерної нації та ін., які мають 

концептуальний характер, і можуть пояснювати деякі суспільні моменти 

діяльності тодішніх українофілів. Також не врахована остання монографія 

В.Дудка про журнал «Основу». Хоча туди й увійшли ті статті першого видання, 

які автор використовував.

10. Бажаним було додати в додатки до дисертації генеалогічну таблицю 

священицького роду Менчиців. Важливим було б додати список відомих на 

сьогодні рукописів В.Менчиця в архівосховищах України, і можливо Росії, якщо 

такі є. Корисним був би і додаток публікацій самого В.Менчиця та його 

рукописну спадщину.

Проте відзначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку

кандидатської дисертації М. Г. Гордійчука. Представлена здобувачем

кваліфікаційна робота є оригінальним, завершеним та самостійним дослідженням.

Вона завдяки своїй логічній структурі представила життєвий шлях та різні

аспекти діяльності В.Менчиця. Дисертація М.Гордійчука дозволяє цілісно та

всебічного розглянути постать В. Менчиця на тлі громадівського

українофільського руху другої половини XIX ст. Автор вдало обґрунтував

актуальність та новизну роботи, чітко сформував мету й завдання свого

дослідження, а також визначив об’єкт і предмет роботи. Представлені в дисертації

положення і висновки ґрунтуються на значній джерельній базі. Підсумки, що

були отримані автором під час дослідницької роботи були апробовані у виступах
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на всеукраїнських і міжнародних конференціях. Висновки у роботі 

М. Г. Гордійчука цілком відповідають поставленим завданням, є змістовними, 

самостійними і послідовними, що відповідно репрезентують і загальний текст 

роботи і не викликають змістовних заперечення. Автореферат дисертації 

відображає її структурну побудову та розкриває основний зміст роботи.

Вважаємо, що дисертаційна робота «Особистість, громадська і наукова 

діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916)» відповідає вимогам 

пп. 9, 11-13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого

постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2013 р. №567, а її автор, Гордійчук 

Мирон Григорович, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01. -  історія України.
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