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УДК:930.2: 929.52 ХАНЕНКО 

Неля Герасименко  

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО ТА ЙОГО РІД 
 
 
Серед родів української козацької старшини, які зробили значний 

внесок у суспільно-політичне й культурне життя України, вагоме місце 
належить Ханенкам. Яскравим представником цієї родини являється 
Олександр Іванович Ханенко.  

Історія цього роду завжди привертала увагу дослідників. Життя та 
діяльність його представників, а насамперед, генерального хорунжого 
Української козацької держави Миколи Даниловича Ханенка, дослідив у 
передмові до видання щоденника останнього відомий історик і археограф 
О.М. Бодянський1. Він згадав і про О.І. Ханенка, зазначивши лише, що в 
той час останній проживав у своєму маєтку в Чернігівській губернії і 
служив, імовірно, «по дворянскимъ выборам»2. 

Цим відомим родом цікавився також і О.М. Лазаревський. 1884 р. в 
передмові до видання щоденника М.Д. Ханенка за 1727–1753 рр. він 
дослідив родовід Ханенків, акцентуючи найбільшу увагу на історії життя 
й діяльності М.Д. Ханенка. Про Олександра Івановича він зазначив лише, 
що в нього зберігався оригінал щоденника його прадіда — Миколи 
Даниловича3. 

Відомості про життя, службову й наукову діяльність О.І. Ханенка 
О.М. Лазаревський зазначив також у некролозі, опублікованому з при-
воду смерті Олександра Івановича, яка сталася 4 липня 1895 р. Учений не 
обмежився власними документами й матеріалами для його написання.  
У листі до відомого історика Г.О. Милорадовича від 21 липня 1895 р. він 
просив надіслати йому відомості «для подробного некролога» про 
О.І. Ханенка4. 

Некролог учений опублікував того ж року в журналі «Киевская ста-
рина»5. У ньому йшлося про рід Ханенків і про прадіда О.І. Ханенка — 
Миколу Даниловича. О.М. Лазаревський коротко охарактеризував основ-
ні етапи життя та службової діяльності О.І. Ханенка, зазначивши також 
опубліковані ним історичні праці6. 

О.М. Лазаревський не оминув увагою в некролозі й зібрану впродовж 
довгого життя бібліотеку О.І. Ханенка, в якій переважали богословські та 
історичні праці. Учений розумів їхню цінність і наголошував на необ-
хідності збереження цього зібрання7. 

Історію роду Ханенків досліджував також відомий історик і генеалог 
В.Л. Модзалевський. Проте видати підготовлені ним матеріали за життя 
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він не зміг. Вони були впорядковані В.В. Томазовим і вийшли друком 
2004 р.8 

У матеріалах В.Л. Модзалевського йдеться і про О.І. Ханенка, насам-
перед про його службову діяльність9. Вони далеко неповні й потребують 
значних уточнень. Так, у них не згадуються, наприклад, його служба в 
Чернігівській межовій палаті, а також дата смерті, наведені в опублі-
кованому О.М. Лазаревським некролозі. 

Історії роду Ханенків присвячені дві розвідки О.П. Оглоблина10. В од-
ній із них зазначено, що О.І. Ханенко (1816–1895) — суразький повітовий 
маршал (1846–1849), один із діячів селянської реформи на Чернігівщині, 
великий аматор української старовини, який опублікував низку мемуар-
них матеріалів і власних історичних праць. Назви деяких із них О.П. Ог-
лоблин навів у примітці11. 

Життю й діяльності відомих представників роду Ханенків присвячена 
стаття О.І. Путро, опублікована 1992 р. в матеріалах читань «Українська 
козацька держава» і передрукована в 2005 р., та стаття Т.В. Чухліба про 
Михайла Ханенка12. Проте про О.І. Ханенка вони не згадують. 

Про Олександра Івановича як відомого аматора й збирача української 
старовини йдеться в передмові Б.М. Шевелева до публікації листів 
О.М. Лазаревського до О.І. Ханенка13. У ній наведені відомості про рід 
Ханенків, про походження Олександра Івановича, про його прадіда, відо-
мого своєю освіченістю генерального хорунжого М.Д. Ханенка. Також 
тут зазначено деякі праці О.І. Ханенка та наведено інформацію про його 
службову діяльність14. 

2009 р. були опубліковані листи О.І. Ханенка до О.М. Лазаревського з 
авторською передмовою й коментарями. У передмові досліджено життя, 
наукова, службова й громадська діяльність Олександра Івановича15. 

Отже, перелічені дослідження свідчать, що життя, службова й наукова 
діяльність Олександра Івановича Ханенка як одного з відомих представ-
ників роду Ханенків заслуговують на увагу вчених і потребують більш 
ретельного вивчення. 

Одним із джерел нашої розвідки є документи фамільного архіву Ха-
ненків. До їхнього збереження доклали зусиль покоління українських 
істориків і аматорів старовини. Про це турбувався в ХІХ ст. відомий 
історик О.М. Лазаревський, про що й написав батькові М.І. Лазарев-
ському. 

9 січня 1856 р. Матвій Ілліч відповів сину: «О архиве Ханенко и я 
жалею, но ничего не придумаю». На той час архів зберігався, імовірно, у 
вдови Михайла Івановича Ханенка (1818–1852), новгород-сіверського 
повітового маршала, почесного попечителя Новгород-Сіверської гімназії, 
автора статей з історії України, який опублікував змістовні документи з 
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фамільного архіву Ханенків. Проте його вдова, на думку М.І. Лазарев-
ського, «далека от того, чтоб архивой заниматься, по крайней мере 
сохранить ее»16. 

Пізніше архів Ханенків знаходився, вірогідно, у О.І. Ханенка, а після 
його смерті перейшов до його сина — Олександра Олександровича 
(1850–1901), відомого громадського діяча, чернігівського міського голо-
ви. 1897 р. члени новоствореної Чернігівської губернської архівної комісії 
на засіданні 15 червня прийняли рішення звернутися до О.О. Ханенка з 
проханням про дозвіл оглянути архів і бібліотеку, а також невидані праці 
його батька. Проте цей задум, як і проект комісії скласти опис цього 
архіву, залишився не здійсненим17. 

Потім архів перейшов до онука Олександра Івановича — Василя Олек-
сандровича Ханенка. До 1918 р. він знаходився в с. Городище Стародуб-
ського повіту, згодом потрапив до м. Стародуба, а звідти 1926 р. був 
перевезений до Гомельського обласного архіву, де й був знайдений на-
передодні Другої світової війни18. Частина архіву Ханенків зберігається в 
Центральному державному історичному архіві України в м. Києві 
(ф. 983). 

Отже, О.М. Лазаревському й наступним дослідникам історії та архі-
вістам вдалося зберегти цю збірку й зробити її доступною для вивчення, 
використання, а також дослідження роду Ханенків. 

Джерелом для дослідження життя й діяльності О.І. Ханенка стали 
також його листи до відомого українського історика О.М. Лазаревського, 
оригінали яких зберігаються в Інституті рукопису НБУ ім. В.І. Вер-
надського19. 

Олександр Іванович Ханенко народився 12 липня 1816 р. в с. Горо-
дище Стародубського повіту. Він був прямим нащадком Лаврентія, брата 
правобережного гетьмана Михайла Стефановича Ханенка. Їхній батько, 
Стефан Ханенко, відомий своєю боротьбою з кримськотатарським і ту-
рецьким військом, відбив від татарського полону Ганну Домашевську, 
«старостянку Лукомську», і одружився з нею. У них народилися троє 
синів: Лаврентій, Сергій і Михайло. Як і батько, вони з молодих років 
служили в Запорозькому війську20. 

9 вересня 1661 р. разом із братом Сергієм Лаврентій Ханенко отримав 
від польського короля Яна-Казимира жалувану грамоту21 на шляхетство 
за службу в правобережному козацькому війську. У ній зазначено, що 
рідні брати Сергій і Лаврентій Ханенки свою молодість присвятили 
службі в Запорозькому війську й військовим вправам, брали участь у 
багатьох битвах, проявивши високу відвагу й хоробрість. Тому, від-
повідно до Гадяцького й Чуднівського договорів і на особливе прохання 
їхнього брата Михайла Ханенка, їм надане польське шляхетство й герб.  
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У грамоті наведено опис і зображення герба Ханенків: «Башта червона на 
голубому полі, над нею золота зірка на військовому шлемі й така ж зірка 
над шлемом»22. 

17 березня 1674 р. Михайло Ханенко (з 1669 р. гетьман Правобережної 
України, якого підтримувала Річ Посполита) перейшов під протекцію 
Росії й під час обрання гетьманом І.С. Самойловича передав йому вій-
ськові клейноди: булаву, бунчук, печатку, надані йому польським коро-
лем. 10 квітня того ж року він отримав царську грамоту про підданство 
московському царю й оселився на Лівобережній Україні — спочатку в 
м. Києві, а згодом у м. Лохвиці Лубенського полку — разом із своїм 
сином Яковом і дружиною Ганною Ліщанкою23. 

З ним перейшли на Лівобережну Україну його брати Сергій і Лав-
рентій. Перший не мав дітей і помер «безъ наследія». Лаврентій мав, за 
одними даними, трьох синів — Данила, Федора й Прокопа, за іншими, 
двох — Данила й Федора. Обидва брати, Данило й Федір, служили в 
козацькому війську. Федір Лаврентійович 1705 р. — козелецький сотник, 
полковий осавул, 1722–1737 рр. — київський полковий обозний. Помер 
1744 р., похований у м. Козельці в Спаському соборі24. 

Данило Лаврентійович, наказний лубенський полковник, був одруже-
ний з дочкою Івана Ломиківського, який був генеральним писарем у 
правобережного гетьмана М.С. Ханенка. Коли Ханенки перейшли на 
Лівобережну Україну, до них приєднався й І.В. Ломиківський. 1697 р., 
або 1698 р., Д.Л. Ханенко загинув, за одними даними, у битві за фортецю 
Тамань, за іншими — за Казикермен25. 

І.В. Ломиківський зробив на Лівобережжі, де продовжувала існувати 
Українська козацька держава як автономія у складі Росії, блискучу 
кар’єру, ставши 1700 р. при гетьмані І.С. Мазепі генеральним обозним. 
Дружина Д.Л. Ханенка, дочка І.В. Ломиківського, померла раніше чоло-
віка. Тому їхній син, Микола Данилович, залишившись сиротою, вихо-
вувався в сім’ї діда, І.В. Ломиківського, та бабки, удови Лаврентія 
Ханенка26. 

М.Д. Ханенко був високоосвіченою людиною. Він навчався в Київ-
ській і Львівській академіях. Закінчивши навчання в останній, повернувся 
в Українську козацьку державу приблизно 1710 р. й довідався, що його 
дід, І.В. Ломиківський, разом із гетьманом І.С. Мазепою перейшов на бік 
шведів. Після поразки в Полтавській битві І.В. Ломиківський разом із 
гетьманом відбув до Туреччини, а після його смерті оселився в м. Ясси. 
Його старший син — Іван Ломиківський — отримав пробачення росій-
ського імператора Петра І завдяки клопотанню миргородського полков-
ника Д. Апостола, з дочкою якого він був одружений27. 
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Микола Данилович зробив блискучу кар’єру в Українській козацькій 
державі. Він, як видно з його «Сказок о службах», розпочав свою діяль-
ність 1710 р. спочатку в козацькому війську, а 1717 р. перейшов у Ге-
неральну військову канцелярію, де його здібності були помічені й від-
значені гетьманом І. Скоропадським, а після смерті останнього 1722 р. — 
наказним гетьманом П. Полуботком. 1723 р., разом із П.Л. Полуботком та 
іншими козацькими старшинами, М.Д. Ханенко був заарештований і 
ув’язнений. Їх було звільнено лише після смерті Петра І. За царським 
указом від 8 лютого 1725 р. вони мали жити в Петербурзі, а М.Д. Ха-
ненко, крім того, як людина високоосвічена, навчати в гарнізонній школі 
офіцерських і солдатських дітей28. 

1726 р. його відпустили в Україну, надавши дозвіл на повернення 
відібраних у нього маєтків і підтримавши клопотання обраного 1727 р. 
гетьмана Д.П. Апостола про призначення Миколи стародубським полко-
вим суддею. 1728 р. він одружився з дочкою бунчукового товариша Петра 
Корецького — Уляною, завдяки чому породичався з впливовою стар-
шиною Стародубського полку: Миклашевськими, Скорупами, Галець-
кими, Максимовичами та ін. Згодом він отримав і підвищення по службі: 
1738 р. уряд стародубського полкового обозного, 1741 р. — генерального 
бунчужного29. 

У шлюбі Ханенки мали трьох синів і п’ятеро дочок. Молодший із синів 
Іван, дід О.І. Ханенка, розпочав службу 1763 р. бунчуковим товаришем30.  

Із скасуванням 1764 р. гетьманства й ліквідацією наприкінці ХVІІІ ст. 
української держави, котра майже століття проіснувала на території Ліво-
бережної України як політична автономія, та інкорпорацією її до складу 
Російської імперії сталися зміни у всіх сферах суспільного життя укра-
їнців, зокрема в козацькому війську. 1784 р. російський уряд ліквідував 
полковий устрій України. Замість 10 козацьких полків було сформовано 
10 карабінерних. Із них складався окремий корпус — «Малоросійська 
кіннота». У російській армії карабінерні полки мали майже автономну 
організацію, зберегли багато рис козацького війська, а також здебільшого 
колишній рядовий і командний склад. 1788 р. їх було поділено на важко- 
й легкокінні. 

Глухівський полк, у якому служив І.М. Ханенко, було залишено як 
важкокінний. Тут він дослужився до військового звання підполковника. 
Під час російсько-турецької війни його призначено флігель-ад’ютантом 
генерал-фельдмаршала П.О. Румянцева. 1790 р. Іван Миколайович брав 
участь у штурмі Ізмаїла. У лютому 1793 р. подав прохання про звільнення 
від військової служби за станом здоров’я31. 

Відомо також, що Іван Миколайович був обраний першим маршалом 
(предводителем дворянства) Погарського повіту. Він володів значними 
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маєтностями, які отримав за заповітом від батька. Це були села Горо-
дище, Чубарів, Курів і хутір Василівка, в яких 1783 р. проживало близько 
1322 селян. У шлюбі з Софією Григорівною, дочкою надвірного радника 
Г.А. Горленка, у І.М. Ханенка було декілька синів, серед них — батько 
Олександра Івановича — Іван Іванович Ханенко32. 

Він теж був військовим, брав участь у битвах під Аустерліцом (1805), 
Пултуском (1806), Прейсіш-Ейлау (1807), Смоленськом і Бородіним 
(1812) під час антинаполеонівських кампаній. За відвагу, проявлену в 
боях, його було нагороджено орденом св. Володимира 4 ст. з бантом.  
30 травня 1816 р. він вийшов у відставку в чині штабс-ротмістра.  
У І.І. Ханенка було троє синів — Олександр, Іван, Михайло та три дочки33. 

Отже, О.І. Ханенко виріс у шляхетній родині козацького походження, 
де панувала атмосфера любові до української старовини, історії України 
та власного роду з давніми козацькими військовими традиціями, де 
цінувалися мужність і відвага, що справило значний вплив на формування 
його світогляду. 

Відомості про освіту, яку здобув Олександр Іванович, та про його 
службову діяльність — неповні й суперечливі. Так, за даними О.М. Ла-
заревського, він навчався, імовірно, у Московському благородному 
пансіоні, а В.Л. Модзалевський вважав, що О.І. Ханенко був студентом 
Московського університету, але не закінчив його. У 1835–1836 рр., тобто 
в 19 років, він уже працював канцеляристом у канцелярії чернігівського 
цивільного губернатора. У 1836–1837 рр. — у Головному архіві Колегії 
іноземних справ. 1838 р. отримав чин колезького регістратора, 1839 р. 
його було призначено помічником столоначальника архіву34. 

1841 р. Олександра Івановича обрано депутатом від дворянства Старо-
дубського повіту й почесним попечителем повітових училищ у м. Погарі. 
1843 р. він отримав чин губернського, а 1846 р. — колезького секретаря. 
1846 р. обраний на триріччя суразьким повітовим маршалом, а 1858 р. — 
членом Чернігівського губернського комітету з поліпшення побуту се-
лянства. Він одразу ж заявив про себе як прихильника реформи, яка мала 
на меті скасування кріпацтва35. 

1860 р. утворено Чернігівську межову палату й О.І. Ханенка обрано її 
членом. Під час роботи він познайомився з історією межової справи в 
Україні й 1864 р. опублікував ґрунтовну розвідку про історію заснування 
й функціонування межових установ на українських землях у ХІV–
ХVІІІ ст., а також проаналізував законодавчу базу з цього питання. Це 
була одна з перших спроб дослідити стан межової справи в Україні. 
Значну увагу в праці приділено українським одиницям виміру земельних 
площ, описано найбільш поширені на Лівобережній Україні земельні міри 
та визначено їхній розмір. Через шість років автор перевидав її під тією ж 
назвою, доповнивши новими документальними матеріалами36. 
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Праця була позитивно оцінена в тогочасних наукових колах, на-
приклад, відомим ученим О.Ф. Кистяківським. У листі від 20 грудня 
1876 р. О.І. Ханенко дякував йому за «лестный отзывъ», який «ободряетъ 
меня въ моихъ занятіяхъ по изследованію нашей родной старины, кото-
рой я не могу назвать себя знатокомъ, а только страстнымъ люби-
телемъ»37. 

1866 р. О.І. Ханенко опублікував у журналі «Русский архив» записані 
ним розповіді генерал-лейтенанта, колишнього ад’ютанта імператора 
Павла І М.О. Кутлубицького, який проживав на хуторі Нікольському, 
недалеко від м. Городні Чернігівської губернії, і помер 15 липня 1849 р.  
У них ідеться про роки правління імператора Павла І та особисті вра-
ження генерала і його оцінки цього державного діяча38. 

1868 р. Олександр Іванович видав доповнення до розповідей генерала 
М.О. Котлубицького (так у даній публікації зазначено прізвище гене-
рала). Крім власне розповідей генерала, у публікації наведено перекази 
його сучасників про відомих діячів ХVІІІ ст., які за походженням були з 
Лівобережної України39. 

Того ж року О.І. Ханенко опублікував у «Черниговских епархиальных 
известиях» розвідку про Феодосія Углицького, архієпископа чернігів-
ського. Автор подав опис його життя, діяльності та смерті, яка сталася  
5 лютого 1696 р., і поховання в чернігівському Борисоглібському соборі. 
Він навів також приклади чудес, які за життя здійснив архієпископ 
Феодосій40. 

Праця О.І. Ханенка про Феодосія Углицького користувалася великим 
попитом у віруючих, які приходили до місця поховання архієпископа для 
зцілення від хвороб. Тому 1871 й 1878 рр. вийшло доповнене видання цієї 
розвідки. Автор додав нові матеріали, опублікував листи архієпископа до 
рідних і близьких41. 

1871 р. у «Черниговских губернских ведомостях» була надрукована 
розвідка Олекандра Івановича про м. Погар, яка вийшла й окремою від-
биткою. У ній ішлося про історію міста та наведено статистичні відомості 
про його тогочасних жителів42. 

1883 р. в журналі «Киевская старина» О.І. Ханенко опублікував заміт-
ку про археологічні знахідки в м. Чернігові43. У ній повідомлялося, що під 
час поховання в Борисоглібському соборі м. Чернігова соборного про-
тоієрея Євфимія Пучковського, який помер 24 січня 1883 р., були роз-
криті давні поховання, де знайдено золоті медальйони, прикрашені пер-
лами, срібні ланцюжки зі зміїними головами, сережки й вісім золотих 
кілець. Автор статті вважав, що ці речі мали характерні ознаки візан-
тійського стилю44. 

У замітці він охарактеризував знайдені прикраси. Так, срібні ланцюги 
зі зміїними головами О.І. Ханенко вважав символом мудрості, зігнуту 
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кільцем змію, яка тримала в роті хвіст, — емблемою вічності та пере-
могою християнства над язичництвом. Автор зазначив також, що чер-
нігівський Борисоглібський собор був побудований 1120 р. чернігівським 
князем Давидом Святославичем, батьком преподобного Миколи Свято-
ши. Давид похований там зі своїм сином — великим князем Ізяславом. 
Тому О.І. Ханенко був переконаний, що ці давні поховання могли нале-
жати лише знатним особам, імовірно, чернігівській боярині та її дочці, які 
померли в період князювання Давида Святославовича або його сина45. 

9 жовтня 1887 р. київська цензура дала дозвіл О.І. Ханенку на пуб-
лікацію його праці «Историческое описание некоторых местностей Чер-
ниговской губернии», яка того ж року побачила світ46. 

Для її написання автор використав ґрунтовну джерельну базу: Іпатіїв-
ський літопис, Литовську метрику, Генеральне слідство про маєтності 
Стародубського полку, книгу актів новгород-сіверського Спаського мо-
настиря та інші. У праці описано населені пункти Новгород-Сіверського 
повіту. У вступі наведено стислі відомості про його географічні особ-
ливості, про історію повітового міста та навколишніх сіл. При описі 
населених пунктів автор зазначив, коли й ким вони засновані, кому 
належали раніше та їхніх тогочасних власників. Він описав також церкви 
та інші пам’ятки, які знаходилися в той час у цій місцевості47. 

1888 р. О.І. Ханенко готував до публікації «Фамильные документы из 
рода Ханенков». Про це йшлося в листі до О.М. Лазаревського від  
10 березня 1888 р. У ньому зазначено, що документи будуть опубліковані 
в «Черниговских губернских ведомостях» і з них будуть віддруковані 
окремі відбитки. Один із них він обіцяв надіслати Олександру Матвійо-
вичу. Проте в переліку праць, зазначених О.М. Лазаревським у некролозі 
на смерть О.І. Ханенка, ця розвідка не наведена48. Отже, питання про 
публікацію цих документів потребує подальшого дослідження. 

О.І. Ханенко зібрав за життя велику бібліотеку, переважно з історич-
них і богословських книг. До неї увійшла також збірка, яка належала 
бунчуковому товаришу А.В. Дуніну-Борковському, сину генерального 
обозного. Олександр Іванович знайшов її в одному із придбаних ним 
маєтків. Він щедро ділився книгами зі своєї бібліотеки, а також доку-
ментами з фамільного архіву, які знаходилися в с. Городище Стародуб-
ського повіту, з дослідниками історії України. Так, на прохання О.Ф. Кис-
тяківського, який досліджував зведення малоросійських законів «Права, 
по которым судится малороссийский народ», Олександр Іванович напра-
вив йому рукопис свого прадіда М.Д. Ханенка, котрий той готував свого 
часу для друку під назвою «Ексцерптъ зъ правъ Малороссійскихъ», а 
також книгу, в якій опубліковані дослідження з правових питань. Крім 
того, він надіслав видання, в яких розкривалася діяльність М.Д. Ханенка з 
підготовки у ХVІІІ ст. кодексу законів Української козацької держави49. 
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Великою заслугою Олександра Івановича є участь у підготовці до 
публікації рукописів щоденника свого прадіда М.Д. Ханенка, які він пере-
дав для видання О.М. Бодянському й О.М. Лазаревському. Перша частина 
щоденника за 1722 р. була видана О.М. Бодянським50. 

Другу частину щоденника О.І. Ханенко передав спочатку для друку в 
журналі «Русский архив». Вона пролежала в редакції років із десять і не 
була опублікована через небажання редактора друкувати щоденник мо-
вою оригіналу. 1882 р. розпочалося видання українського громадсько-
політичного та літературного часопису «Киевская старина», який О.І. Ха-
ненко зустрів схвально й одразу ж став постійно підписуватися на нього. 
Один із організаторів цього видання — О.М. Лазаревський — запропо-
нував Олександру Івановичу видати щоденник М.Д. Ханенка в оригіналь-
ному вигляді51. 1884 р. щоденник генерального хорунжого М.Д. Ханенка 
побачив світ. Тут були описані події, які відбулися в Українській ко-
зацькій державі за 26-річну (1727–1753 рр.) історію її існування. Щоден-
ник було видано як додаток до журналу «Киевская старина». Передмову 
та коментарі до нього підготував О.М. Лазаревський52. 

Про наступні роки життя О.І. Ханенка відомостей дуже мало. Він про-
довжував листуватися з О.М. Лазаревським, який 1888 р. надіслав йому 
щойно опублікований у м. Києві перший том своєї праці «Описание 
старой Малороссии. Полк Стародубский»53.  

Помер О.І. Ханенко 4 липня 1895 р. на 80-му році життя. 
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