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УКРАЇНСЬКІ БЛАГОДІЙНИКИ І МЕЦЕНАТИ  

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ 

 

Українські меценати – особи, українського походження або ті, що 
безкорисливо матеріально підтримували і підтримують розвиток 
української культури, освіти, охорони здоров’я та незахищені категорії 
населення. Українське меценатство має досить давню історію, починаючи 
з часів Київської Русі і закінчуючи початком XXI століття. Україна, так 
історично склалося, довгий час не мала державності, яка стала б на захист 
української культури, мистецтва, освіти, науки, мови. Тому знаходились 
філантропи та шанувальники українства, які зробили вагомий внесок у 
збереження та розбудову української нації. У цій статті названо в 
хронологічній послідовності окремі вагомі приклади меценатів як 
українського, так і неукраїнського походження, але діяльність яких була 
спрямована на українські терени. 

Родина Терещенків. Терещенки – українські промисловці, 
землевласники та меценати ХІХ – початку ХХ століття. Походили з козаків 
м. Глухова (нині Сумської області). Відомі глава родини Артем Якович та 
його сини Микола і Федір. Родина Терещенків посідала провідні місця у 
торгівлі хлібом, цукром та худобою, у цукровому, суконному виробництві, 
лісообробці, інших галузях. Один із нащадків Терещенків, Михайло 
Іванович, обирався до IV Державної Думи (1912 р.), після Лютневої 
революції 1917 року був міністром фінансів, а згодом міністром іноземних 
справ. Родина Терещенків уславилася багатьма добродійними справами, на 
які вони витратили близько 5 млн. крб., підтверджуючи тим самим девіз 
їхнього дворянського герба – «Прагнули до громадянських справ». 
Художнє зібрання Терещенків лягло в основу Київського музею 
російського мистецтва та інших музеїв столиці [1]. 

Родина Ханенків. Ханенко Богдан Іванович був українським 
промисловцем, колекціонером, меценатом. Сім’я Ханенків володіла 
цінною колекцією творів мистецтва і зібранням букіністики. Богдан 
Іванович одним з перших почав збирати давньоруські ікони. Крім того, він 
зіграв ключову роль у заснуванні Київського художньо-промислового і 
наукового музею, відкритого в 1904 році. В цей час колекція Ханенків 
представлена в Державному музеї західного і східного мистецтва (Музей 
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків) [2]. 

Родина Тарновських. Походили Тарновські, згідно з дослідженням 
генеалога Вадима Модзалевського, від козака Івана Ляшка, який 1685 року 
отримав від прилуцького полковника Горленка млин на річці Удаї і 
сіножать. Мазепа гетьманським універсалом підтвердив маєтність синові 
Ляшка Федору, який прибрав собі прізвище Тарновський. Григорій 
Степанович Тарновський, уже власник маєтку в Качанівці, любив 
підтримувати бідних митців, що не мали власного кутка. До творчих, але 



обділених родинним теплом особистостей доля зачислила і Т. Г. Шевченка 
– він не був винятком серед обранців господаря. У Качанівці творили 
композитори Михайло Глинка, письменник Микола Гоголь, живописець 
Василь Штернберг, історик Микола Маркевич, поет Віктор Забіла й інші. 

Василь Васильович Тарновський-молодший (1837–1899), гідно 
продовжив традицію доброчинності: власне завдяки йому Україна володіє 
більшістю збережених Шевченкових творів як поетичних, так і 
малярських, та особистих речей. Заслугою В. В. Тарновського-молодшого 
є постійна турбота про впорядкування могили Тараса Шевченка на 
Чернечій Горі. Матеріальні витрати узяв на себе Тарновський. На 
упорядкованій могилі він встановив великий хрест з чавунним барельєфом 
поета, який було відлито за ескізом-малюнком самого Василя 
Васильовича, що мав, крім усього іншого, і мистецькі здібності [3]. 

Родина Симиренків. Про родину Симиренків можна сказати, що це 
родина промисловців-цукроварів, конструкторів, власників заводів, 
пароплавів, вченних-садівників, меценатів. Початок родині дав Федір 
Симиренко, який із трьома братами Яхненками заснував фірму «Брати 
Яхненки й Симеренки». Будуючи на Черкащині завод для обробки буряків, 
спорудили лікарню на 150 ліжок, шестикласну школу, театр, газове 
освітлення. У голодному 1830 році годували десять тисяч селян. Протягом 
40 років Симиренки передавали одну десяту своїх доходів на розбудову 
української культури. Вони фінансували журнали «Україна», «Рада» та ін. 
Матеріально підтримували як М. Драгоманова, М. Коцюбинського. Свій 
маєток ціною близько 10 млн. крб. Василь передав на потреби української 
культури [4]. 

Ми ознайомилися з життям і основними досягненнями лише кількох 
вітчизняних доброчинців. Насправді їх було, та й тепер існує, набагато 
більше. Адже одна з національних рис українців – доброта. Повсюди 
являлось світові добро, прагнення допомогти ближньому, відчувши його 
потреби, поставивши себе на місце того, хто потерпає і потребує нашої 
допомоги ф підтримки, матеріальної чи духовної, або разом узятих. 
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