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ПосТаТь в ісТорії

безцінний дар киЄвУ
Скляренко В. М. 

Ще на початку XX століття Богдан і Варвара Ханенки подарували Києву найдорожче, що в них було, — 
полотна визнаних у  світі майстрів живопису та археологічні пам’ятки, знайдені у Придніпров’ї. Та 
лише в незалежній україні широкому загалу стали відомі імена цих щедрих благодійників і та тра-
гічна доля, що спіткала їх у часи революції й післяреволюційного лихоліття. 

За велiнням серця
Про подружжя Ха

ненків, на жаль, відомо 
небагато через те, що 
сімейний архів роди
ни було знищено. При
пускають, що майже 
усі родинні фотографії, 
листи та щоденники 
зникли в полум’ї гро
мадянської війни або 
були спалені на про
хання самої господині 
Варвари Миколаївни. 
Але й того, що відомо, 
достатньо, аби пишати
ся цими людьми. 

Варвара Миколаївна народилася 9 серпня 
1852 року в Глухові й була старшою дочкою сла
ветного цукрозаводчика й мецената Миколи Они
симовича Терещенка. Оскільки зростала вона 
в надзвичайно культурній і шляхетній родині, 
то змалку вирізнялася скромністю, жадобою до 
знань, любов’ю до праці. Дівчина здобула непога
ну домашню освіту, добре зналася на мистецтві. 
А ще їй була притаманна повсякчасна готовність 
прийти на допомогу будьякій людині, адже му
дрий і добрий батько навчив її завжди все робити 
за покликом серця. Мешканці селищ Райгородка 
та Єленівка, де були колись родинні садиби Те
рещенків, досі згадують про добрі справи Варва
ри Миколаївни: будівництво шкіл і будинків для 
вчителів, підтримку народних майстрів та ху
дожніх промислів. Селяни неодноразово особисто 
зверталися до неї зі своїми бідами та негараздами 
й вона ніколи їм не відмовляла.

Батько був для Варвари взірцем в усьому. Тож 
не дивно, що за чоловіка вона обрала людину, 
схожу на нього. Своє серце дівчина віддала тала
новитому юристові Богдану Івановичу Ханенку, 
який відзначався активною життєвою позицією, 

був палким любителем 
історії та багато ува
ги приділяв доброчин
ності. 

нащадок  
козацького роду

Богдан Іванович 
походив із давнього 
козацького роду, запо
чаткованого гетьманом 
Правобережної Украї
ни Михайлом Степано
вичем Ханенком. Цей 
гетьман вів запеклу 
боротьбу з гетьманом 
Лівобережної України 

Петром Дорошенком. Кожен із них мав на меті 
об’єднати Україну під своєю  владою. 

Другий предок нашого героя — Микола Ханен
ко, чиє ім’я стоїть поряд з іменем Павла Полуботка. 
Микола був посланцем Полуботка до царя Петра І 
зі скаргою на сваволю російських воєвод в Украї
ні. Не завдаючи собі клопоту вислухати посланця з 
України, цар запроторив його до в’язниці. Згодом 
Микола Ханенко повернувся на батьківщину.

Богдан Іванович ні в чому не поступався своїм 
славетним предкам. Ця освічена й допитлива лю
дина цікавилася багатьма галузями науки й мисте
цтва. Робота юриста не завадила Богданові актив
но займатися громадською діяльністю, археоло
гією та благодійництвом, а захоплення живописом 
швидко перетворило його зі звичайного любителя 
на знавця й авторитетного  колекціонера. 

Саме йому ми маємо завдячити організацією 
й фінансуванням археологічних розкопок на Ки
ївщині, які очолив Вікентій В’ячеславович Хвой
ка. За їхніми результатами Богдан Ханенко під
готував і видав шість наукових випусків «Старо
житностей Придніпров’я», якими користуються 
й сучасні дослідники. 

�� Богдан і Варвара Ханенки
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Мало хто знає, що чех Вікентій Хвойка, який так 
багато зробив для української історії, за освітою 
був не археологом, а… аграрієм і  дуже успіш-
ним: на виставці в Празі він отримав золоту ме-
даль за вирощене просо . Та його палкою при-
страстю були археологічні розкопки . Завдяки їм 
1893 року біля села Трипілля він виявив залиш-
ки найдавнішої у світі людської цивілізації, а під 
селом Зарубинці — сліди іншої, зарубинецької, 
культури (II−I ст . до н . е . — I−II ст . н . е .), розкопав 
на теренах Києва поселення людей пізнього па-
леоліту (Кирилівську стоянку) . Його пошуки до-
помогли відновити історію виникнення міста Ки-
єва та «родовід» його легендарних засновників . 

Не менш значною була його роль і у створенні 
київського Художньопромислового й наукового 
музею. Він не лише допомагав коштами, а й очо
лював будівельну комісію, а коли споруду музею 
було зведено, подарував йому частину своєї архео
логічної колекції.

Та головною справою свого життя подружжя 
Ханенків уважали створення у Києві художнього 
музею, основою якого мала стати їхня сімейна ко
лекція картин. 

Будинок на 
терещенкiвськiй
Шедеври живопису Ханен

ки почали збирати з 1877 року, 
відтоді як побралися. Варва
ра Миколаївна беззаперечно 
підтримувала й поділяла за
хоплення чоловіка, щиро ра
діла появі в колекції кожного 
нового полотна. Хоча молода 
родина була не дуже замож
ною, проте коштів на при
дбання картин не шкодувала. 
Подружжя навіть відвідувало 
з цією метою художні аукціо
ни в Москві, Петербурзі, Бер
ліні, Парижі, Римі. На одному 
з них, у Гамбурзі, вони придба
ли «Портрет інфанти Маргари
ти» іспанського художника Ді
єго Веласкеса, що став однією 
з перлин їхнього зібрання. 

1884 року родина Ханен
ків придбала в Києві на вулиці 

Олексіївський (зараз — Терещенківська) маєток, 
щоби створити з нього… «київський Ермітаж». 
Саме так будуть називати його нащадки майже 
століття потому. Будинок господарі перероби
ли у такий спосіб, щоби там міг розташуватися 
загальнодоступний музей. А поряд із ним вони 
побудували великий «дохідний дім», кошти від 
оренди квартир у якому мали піти на утримання 
музею. І музейний будинок, і зібрання картин Ха
ненки вирішили згодом подарувати місту. 

Між іншим, кошти на відкриття музею надав 
російський імператор Микола І . Ханенку вда-
лося переконати правителя у важливості цієї 
справи . До речі, саме за це Богдан отримав 
титул дійсного статського радника . Цей титул 
надавав привілей потомственого дворянства 
й дорівнювався чину губернатора .

Окрилені своєю мрією, меценати тоді й гадки 
не мали, через які випробування їм доведеться не
вдовзі пройти. Перше лихо спіткало їх 1917 року 
в розпал Першої світової війни. Побоюючись оку
пації Києва, подружжя Ханенків вирішило зазда
легідь урятувати картини. Більшість із них вони 
віддали на зберігання до Московського історич
ного музею, деякі відвезли до Петербурга. Проте 

це лише завдало шкоди зі
бранню. Незабаром части
на скринь із художніми ко
штовностями зникла в хао сі 
війни, деякі назавжди ли
шилися в Москві або згодом 
з’явилися за межами кра
їни. Ще більшою загрозою 
для колекції стали револю
ційні події. Та Богданові 
Івановичу вже не судилося 
про це дізнатися: він помер 
у травні 1917 року від хво
роби легень.

Перед смертю колекці
онер заповів державі своє 
зібрання, яке налічувало 
1250 полотен і за різнома
нітністю могло суперничати 
з Ермітажем. Як нагороду 
за це він бажав лише того, 
щоби створений ними музей 
носив їхні імена. Проте ста
лося не так, як гадалося…�� Дієго Веласкес. Портрет інфанти Маргарити
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«революцiйних заслуг  
не виявлено…»
Виконуючи останню волю чоловіка, Варвара 

Миколаївна зробила систематизацію та опис зі
брання. Німецька окупаційна влада пропонувала 
їй переїхати до Німеччини, де обіцяла відкрити 
музей на дуже вигідних умовах. Та жінка рішуче 
відмовилася вивозити колекцію за кордон, споді
ваючись, що нова більшовицька влада підтримає 
установу, даровану місту й усім верствам його 
населення. У грудні 1918 року меценатка зверну
лася з листом до Академії наук, запропонувавши 
прийняти в дар не лише картини, а й інші пред
мети мистецтва, велику бібліотеку й маєток, у 
якому вони перебували. Крім вимоги щодо назви 
музею, її умовами було те, що картини «мають ві
чно перебувати в будинку № 15 по вул. Терещен
ківській» і «в жодному разі не можуть бути ви
везені з Києва». Себе вона, цілком справедливо, 
вважала доглядачем музею, яка мала проживати 
в його приміщенні.

Академіки дуже довго обговорювали цього 
листа. І врештірешт… виселили з маєтку всіх 
родичів Варвари Миколаївни із сім’ями та слу
гами, а їй самій разом із покоївкою Дуняшею 
виділили невеличку комірчину. Та найжахливі
шим було те, що благодійницю позбавили права 

на продпайок і заборонили (!) перебувати у залах 
музею. Очевидці розповідали, що вночі, забувши 
про гордість, напівголодна, постаріла й змарніла 
Варвара Миколаївна потайки прокрадалася туди 
й довго дивилася на улюблені картини. Ні, вона 
не шкодувала, що подарувала їх місту, а лише від
чувала гіркий біль через несправедливість. 

Не виконали більшовики й умови щодо назви 
музею. Дійшовши висновку про те, що у подруж
жя Ханенків «революційних заслуг не виявле
но…», 1924 року установу назвали просто Музеєм 
мистецтв при Академії наук. Щоправда, Варвара 
Миколаївна про це не встигла дізнатися — вона 
померла 7 травня 1924 року й була похована по
ряд із чоловіком у Видубицькому монастирі. Над 
їхніми могилами якийсь час височів простий 
дерев’яний хрест із написом: «Ханенкам від Ду
няші», а згодом і він зник… 

Справжнє ім’я на честь своїх засновників 
музей дістав лише в незалежній Україні. Зараз 
його колекція, найбільша у країні, налічує по
над 25 тисяч експонатів. Серед них твори таких 
видатних художників, як Дієго Веласкес, Джо
ванні Белліні, П’єтро Перуджино, графічні серії 
Франциско Гойї, Утагава Хіросіге та інших видат
них митців. 

 

�� Диптих  
«Поклоніння  волхвів»


