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Н
авесні 1731 року російський полковник Ф. С. Вишневський, повер-
таючись з Угорщини, де він закуповував вина для погребів імпе-
ратриці Анни Іоанівни, зупинився в селі Чемері, неподалік Ко-

зельця. Зайшов до місцевої церкви помолитися і був вражений могут-
нім голосом, від якого мало не хиталися стіни дерев’яної церкви. Співав 
син Григорія — пастух Олекса. Високий стрункий юнак з неповторним 
голосом вразив полковника, і той запросив його до придворної капели. 
Мало що тримало Олексія в Лемешах. На той час сім’я бідувала тяжко. 
Григорія уже не було в живих, самотужки довелося Наталці — молодій 
вдові — піднімати дітей на ноги. Шестеро їх було в неї. Хлопці пасли 
людську худобу. Наталка тримала корчму. Меншому Кирилу було всьо-
го чотири роки, коли Олексій покинув рідну домівку і вирушив у далеку 
дорогу шукати кращої долі, на яку так сподівалась Наталка. Не один раз 
бачила вона казкові сни, розгадуючи які, чекала чуда, і воно таки трапи-
лося! Чудовий голос привів її сина, її Олексу, до царського двору, а врода 
та сильна чоловіча стать до покоїв цесарівни Єлизавети Петрівни Рома-
нової, дочки Петра І.

роде МІй краСний
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І не дива, коли бува,
В століття раз один,
Любов цариці наспіва
Простий козацький син…

І таки наспівав. Міцно покохала Єлизаве-
та Олексія. Незважаючи на різницю в соціаль-
ному стані, він став для неї «другом вірним і 
незамінним».

І він уже не співак у придворному хорі (не-
вдовзі втратив чудовий голос), а управитель усіх 
маєтків і майна цесарівни. Його кімната зна-
ходиться поряд із покоями Єлизавети, в його 
обій мах вона знаходить спокій і підтримку… не без допомоги Олексія 
в жовтні 1741 року зійшла на престол. Щедро обдарувала свого кохано-
го, перетворивши його на графа, призначивши обер-єгермейстером. Він 
отримує звання генерал-поручика, орден Андрія Первозванного і посту-
пово стає найбагатшою людиною Російської імперії. Їх стосунки настіль-
ки зміцнилися, що Єлизавета, будучи «нареченою» багатьох заморських 
женихів, віддала своє серце простому козацькому сину Олексію Розуму, 
обвінчавшись з ним таємно в 1742 році в Перово під Москвою. З того ча-
су в царському дворі під українські пісні російські вельможі з апетитом 
їли український борщ з пампушками, вареники зі шкварками, карасі в 
сметані та батуринські раки. А Козелець, невелике ремісниче містечко на 
Україні, перетворюється практично на «царську резиденцію», де голов-
ною управителькою стає Наталка Розумиха, мати великого і впливового 
роду Розумовських.

Закріпивши своє положення при дворі, Олексій Розумовський забез-
печив своїй матері і сестрам також титуловане положення, маєтність. 
Матеріальне забезпечення всіх членів його родини було досить високим. 
Проте особливі надії Олексій покладав на молодшого брата Кирила, 
оскільки сам був людиною малоосвіченою, але наділеною від Бога при-
родним розумом. Він не зазіхав ні на які високі посади, задовольняючись 
тим, що був для Єлизавети Петрівни «другом вірним та незамінним». 
Після вінчання вплив Олексія при дворі посилився. У державні спра-
ви не втручався, хіба що клопотав за духовенство та своїх земляків, став-
ши посередником між козацькою старшиною та царицею. Дочекавшись 
слушної хвилини, підносив до імператриці прохання українців, влашто-
вував для них аудієнції, на яких вирішувалися важливі для країни пи-
тання. Олексій доклав усіх зусиль для того, щоб молодший на дев’ять ро-
ків брат Кирило отримав пристойну освіту.

Під іменем Івана Івановича Обідовського в 1743 році Кирило був від-
правлений за кордон на навчання. Ця поїздка дуже швидко і невпізнанно 
змінила недавнього лемешівського пастуха на освіченого молодого гра-
фа з гарними манерами, який вільно говорив французькою та німець-
кою мовами. У відомих учених він вивчив історію, географію, матема-
тику. У своїх спогадах імператриця Катерина ІІ писала: «Он был хорош 

Герб Розумовських
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собою, очень приятен в общении и умом 
несравненно превосходил брата своего, ко-
торый тоже был красавец, но был гораздо 
великодушнее и благотворительнее его. Все 
красавицы при дворе от него без ума. Я не 
знаю другой семьи, которая, будучи в такой 
отменной милости при дворе, была бы так 
всеми любима, как эти два брата».

Кирило повернувся з-за кордону з ба-
гатьма гарними відгуками від славнозвіс-
них викладачів, що й було для Єлизавети 
вагомою підставою призначити президен-
том Академії наук 18-річного графа Кири-
ла Розумовського, скріпивши це указом від 
21 травня 1746 року.

За всю історію існування Академії її 
очолювало 20 чоловік. Деякі з них були ве-
ликими вченими зі світовими іменами. Це і 
граф Ф. А. Літке, і С. І. Вавілов, і М. В. Кел-
диш, і А. П. Александров. Безумовно, по-
ряд з такими світилами Кирила Розумов-
ського великим вченим назвати не можна, 
зате впевнено слід сказати, що він був най-
молодшим і єдиним українцем. Саме Ки-

рило був першим вітчизняним президентом, якому вдалося навести 
лад в Академії, примирити між собою академіків, спрямувати сили ге-
ніального вченого та полум’яного патріота М. В. Ломоносова на розквіт 
російської науки. Незважаючи на нестерпний характер вченого, Кирило 
зробив його своєю опорою. Він завжди був для нього покровителем та 
захисником. Вперше в Академії почали опікуватися історичними та гео-
графічними науками. 

В 1760 році було надруковано перший підручник з історії «Краткий 
российский летописец», який користувався великим попитом. Він був 
виданий тиражем удвічі більшим, ніж «История государства Российско-
го» Карамзіна.

У 1750 році Кирила обрали гетьманом України. Розумовський зверта-
ється до імператриці з проханням звільнити його від обов’язків прези-
дента, але отримує відмову. З цього часу він тільки зрідка відвідує Ака-
демію, залишаючись формальним президентом до 1764 року.

Офіційно Кирило Розумовський був президентом Академії наук до 
1798 року. Фактично очолював Академію довше інших — 52 роки, хоча 
безпосередньо керував тільки 19 років (1746–1765).

Граф був єдиним українцем на посту президента. Щирий патріот, 
для якого важливим був розвиток науки, Кирило робив спроби набли-
зити друковане слово до якомога ширших верств населення. За його до-
рученням перекладали літературу з іноземних мов. Розумовським було 

Портрет графа Кирила Петровича 
Розумовського. Батоні Помпео. 1766 р.
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започатковано видання журналів, книг, атласів, створено Статут акаде-
мії. Це тільки короткий перелік його досягнень.

Він пережив чотирьох імператорів. 15 травня 1801 року граф отримав 
рескрипт від імператора Олександра І, який щойно зійшов на престол. 
Там говорилося: «Граф Кирило Григорович! Служив вірою та правдою 
стільком монархам, заслужено отримував їх милості, ви маєте право на-
солоджуватись, перебуваючи на відпочинку, загальною повагою та моїм 
особистим шанобливим ставленням...»

Але був у житті Кирила Розумовського і період, коли його становище 
при дворі похитнулося. Опала Кирила була пов’язана з невдалою спро-
бою Мировича в липні 1764 року визволити з Шліссельбурзької фортеці 
ув’язненого Іоана Антоновича з метою коронувати його на престол. Ро-
зумовський був одним із суддів, що виносили вирок Мировичу. На запи-
тання, хто надихнув його взятися до цієї невдячної справи, підсудний не 
замислюючись відповів: «Пан гетьман, граф Розумовський». Чим здиву-
вав не тільки суддів, але й самого Розумовського. Виявляється, Мирович 
безуспішно намагався повернути собі майно, котре колись було відібра-
но у його предків. З цього приводу молодий офіцер звернувся до гра-
фа, знаючи, що він завжди заступався за бідних і допомагав їм виграти 
тяжбу. Чутливий до кривди, Кирило Григорович не бачив у цій справі 
правди Мировича. Він відповів йому: «Мертвого з гробу не повертають. 
Ти молодий чоловік, сам прокладай собі дорогу, намагайся спіймати вда-
чу за чуба і будеш таким же паном, як і інші». Ці слова зародили в Ми-
ровича думку визволити принца Іоана Антоновича з в’язниці і звести на 
престол. Таким чином, граф став майже учасником змови. Йому довело-
ся на два роки виїхати за кордон. У цей час Академією керував граф Во-
лодимир Орлов.

Жодна родина вихідців із простих козаків не піднімалась так близько 
до царського трону і не мала таких безмежних можливостей, щоб зали-
шити по собі такий вагомий доробок не тільки в архітектурі Російської 
імперії, в розбудові свого краю, а й на деякий, хай зовсім короткий час, 
змінити історію всієї України.

Іноді мені здається, що якби можна було якимось фантастичним 
чином зібрати в Україні всі церкви, палаци, замки та маєтки, які були 
збудовані родиною Розумовських в різних містах та навіть країнах, то 
я більш ніж переконана, Україна перетворилась би на розкішне коро-
лівство, де серед пишної розкоші всіх видів архітектури, які дуже вдало 
об’єднані великими майстрами в справжні шедеври світового рівня, се-
ред неповторних садів, парків, ставків та озер жила б любов, від якої всі 
ми стали б добрішими і мудрішими, оскільки майже всі вони були збу-
довані на знак вдячності Богу за щасливу долю, що яскравою зіркою за-
сяяла над простою козацькою родиною.

Доля тільки на короткий час звела двох людей, які були осяяні кохан-
ням, з’єдналися не тільки серця двох закоханих. Об’єдналися гроші та 
енергія. Бажання догодити одне одному стало поштовхом до великого 
розкішного будівництва. Одним із таких «дітищ», яке було збудовано на 
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знак вдячності Богу за щасливу долю, є Собор Різдва Богородиці. Він був 
збудований у невеликому містечку Козелець, що на Чернігівщині. Будів-
ництво його велось з 1752 по 1763 рік.

Собор є кращим і останнім представником храмової архітектури 
українського бароко єлизаветинської епохи, що зберігся до наших днів. 
На часі вже було захоплення архітектурою стародавніх Греції та Риму.

У цей час у Козельці будується Вознесенська церква, що є першою 
представницею історичного стилю. При її будівництві використовували 
мотиви української архітектури. Зовнішній вигляд церкви не радісно-
святковий, як собору, а більш стриманий, майже суворий. Чотири деко-
ративних верхи над міжгілковими вставками створюють враження, що 
це оборонні вежі. Напівокруглі вертикально видовжені вікна нагадують 
бійниці, як у давньоруських храмах. На стінах немає орнаментованих 
прикрас. Вони тиньковані й побілені. Вознесенська церква досить про-
стора. Іконостас та ікони в церкві не збереглися. У центральному куполі 
зберігся розпис, який у 1980 році разом з церквою було реставровано. Із 
спогадів місцевих жителів відомо, що богослужіння в церкві припини-
лося в 1956 році, церкву стали використовувати як складське приміщен-
ня. Після реставрації у 1988 році в приміщенні церкви розмістилася екс-
позиція Музею історії ткацтва Чернігівщини.

За свідченням видатного краєзнавця, архиєпископа Чернігівського 
Філарета Гумілевського, нинішня церква постала на місці давнього хра-
му з тією ж назвою, який був збудований у ХІІІ столітті поблизу перших 
поселенців, що тікали від набігів татар на окраїни «козлячого» лісу. Пріз-
вище перших поселенців — Козлови. Можливо, саме вони дали назву 
нашому містечку. А можливо, й ті кози, що великими стадами жили в 
тому лісі. Сьогодні встановити істину важко, але на гербі міста, який був 
наданий Козельцю одночасно з магдебурзьким правом у 1656 році, бачи-
мо срібного козлика на червоному щиті.

У 1679 році церква, як і все місто Козелець, була спалена кримськими 
татарами, але вже через 9 років її відбудували козаки Київського полку 
у стилі українського бароко. І лише в 1863 році після Валуєвського цир-
куляру, який був спрямований на знищення усього українського, церкву 
відновили в грецькому стилі. Вона є першим пам’ятником, що був збу-
дований в період історизму.

На портреті зображена Наталка Розум, вона ж Наталія Дем’янівна 
Розумовська — проста козачка, шинкарка, графиня, статс-дама і свекру-
ха імператриці Єлизавети Петрівни, мати останнього гетьмана України 
Кирила Григоровича Розумовського — родоначальниця великого влад-
ного роду.

Народилася Наталка в селі Адамівка в багатодітній родині реєстро-
вого козака Дем’яна Демешка. Шістнадцятирічною вийшла заміж на су-
сідній хутір Лемеші за козака «Київського Вишгорода — Козельця пол-
ку» Григорія Яковича Лемеша. Чоловік її, дарма що красень і вояка хоч 
куди, був нестриманої вдачі. Вільний від походів час проводив у шин-
ку. Григорія нарекли Розумом через його приказку про самого себе, яку 
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він любив повторювати напідпит-
ку: «Гей! Що то за розум, що то за 
голова!»

Наталка рано залишилася вдо-
вою із шістьма дітьми на руках — 
троє синів та три дочки послала їй 
доля. Щоб якось утримувати роди-
ну, завела корчму — Лемеші лежа-
ли на «московському» шляху між 
Черніговом та Києвом. Сини, лед-
ве поспинавшись на ноги, пасли 
людську худобу. Старшого Данила 
батько, напившись, сильно побив, 
після чого невдовзі він і помер. За-
лишилася дочка Докійка, яка жила 
з бабусею Наталкою. Олексій — го-
лосистий красень, любив читати, 
навчався у чемерського священика, 
там же й співав у церковному хорі. 
Молодший же Кирик пас гусей па-
на Будлянського.

За переказами, вразлива й му-
дра, чуйна й щиросердна, богобо-
язна Наталка мала схильність до видінь і передбачень. З цього приводу 
існувало багато легенд, що свідчили про великі та щасливі зміни в її ро-
дині, які й насправді не забарилися. Починаючи з 1731 року, вони благо-
датним дощем окроплювали цю просту українську родину.

Невдовзі по тому Олексія запросили до придворного хору Анни Іо-
анівни. Високий, стрункий красень, з чорними променистими очима, 
сильним голосом привернув до себе увагу молодої цесарівни Єлизавети, 
припав їй до серця.

Неймовірне піднесення, велич і могутність Олексія Розумовського 
змінили життя всієї родини. Старша сестра Віра стає статс-дамою Єли-
завети, її вірною і найкращою подругою (до останніх днів життя імпера-
триці Віра залишається біля неї), чоловіки Віри і Параски — полковни-
ками. Племінниця Докійка — фрейліна при дворі. Наймолодший Ки-
рило отримує освіту в найкращих університетах Європи. Олексій зумів 
викликати симпатії та навіть любов цариці не тільки до своєї родини, а 
й до всієї України. У 1744 році Єлизавета здійснила подорож на Україну, 
аби поклонитися прадавнім святиням у Києво-Печерській лаврі. Подо-
рож цариці була урочистою, її супроводжували великий князь Петро з 
майбутньою дружиною Катериною та багато вельмож. Для цієї подоро-
жі було використано 23 000 коней, сотні служників, золочені карети, їха-
ли вони через Глухів, Кролевець, Батурин, Ніжин. На всьому шляху цар-
ський кортеж вітали місцеві жителі та козаки у святковій формі, які сто-
яли в почесній варті по обох боках дороги від Глухова до Києва. Таким 
чином, складалося враження, що Україна мала велике козацьке військо, 

Портрет графині Наталії Дем’янівни 
Розумовської. Хойзер Генріх Готліб. 1746 р.
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яке любило свою царицю і було готове слу-
жити їй. Та й самі українці, святково одяг-
нені, виходили побачити красуню, вітали 
високих гостей хлібом і сіллю та піснями 
й танцями.

Це була слушна нагода для того, щоб 
звернутися до Єлизавети Петрівни з про-
ханням про відновлення раніше скасова-
ного гетьманства. Цим і скористалася ко-
зацька старшина. Через Олексія нею було 
передано прохання про відновлення Геть-
манату. Цариця, розчулена теплим прийо-
мом, прохання задовольнила. 

У 1751 році Кирило Розумовський уро-
чисто в’їхав до своєї гетьманської столиці. 
Україна повернула право, скасоване мос-
ковськими царями, у більшості випадків 

вирішувати свою долю самостійно. То була велика перемога. «Вся, зда-
ється, Малоросія була тоді в русі, і все в ній тріумфувало», — пише Г. Ко-
ниський в «Історії Русів». Один лише випадок засмутив народні святку-
вання. Коли гетьман у Чернігові проїздив зі своїм почтом повз церкву 
св. Катерини, вихор зірвав із нього блакитну стрічку ордена Андрія Пер-
возванного, але підхопив її, не давши впасти додолу гетьманський рад-
ник Григорій Теплов. Усе те дійшло до відома матері гетьмана, яка вже 
була в похилому віці й неодноразово умовляла свого сина усунути від се-
бе Теплова або зовсім не приймати його порад, віщуючи йому нещастя 
від того радника. Пророцтво це не забарилося збутися, коли Катерина ІІ 
скасувала гетьманство — не без допомоги того ж таки Теплова.

Гетьманування Кирила Розумовського, людини, до речі, так само як 
і його мати та старший брат, доброї й лагідної вдачі, було для Украї-
ни віком благодатним. Він щиро любив рідну мову, пісню, звичаї, дбав 
про розвиток науки та мистецтва, але й прилучався до європейської 
культури.

Повернувшись з-за кордону, Кирило вразив усіх: вдягнений за остан-
ньою паризькою модою, з вишуканими манерами, статний красень ви-
різнявся оригінальним розумом, вільно говорив двома мовами — фран-
цузькою та німецькою. Він перевершив усі сподівання, які покладалися 
на нього Олексієм та Єлизаветою. Кирило швидко відчув смак придвор-
ного життя. Маючи веселий добродушний характер, дуже швидко став 
при дворі першим кавалером і женихом. У 1746 році волею імператриці 
Єлизавети Кирило був заручений з її фрейліною Катериною Іванівною 
Наришкіною, внучатою сестрою. В кінці жовтня цього ж року відбуло-
ся урочисте вінчання, що поріднило Кирила Розумовського з царською 
династією.

Що ж відчувала проста козачка, коли її сини опинилися в зеніті сла-
ви? Щастя, острах за них чи тривогу? Мовчить історія. Скарбницю своїх 
почуттів Наталка Розумиха забрала з собою: неписьменною була проста 

Граф Олексій Григорович 
Розумовський (17.03.1709–06.07.1771)
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козачка, не прагнула увічнити свою історію в мемуарах, довіривши таєм-
ниці душі тільки одному Богові… Порядними, добрими вона вирости-
ла своїх синів, що не цуралися свого роду, не прагнули приховати свого 
простого походження, а, навпаки, пишалися ним. Коли Кирило отриму-
вав графський титул, була виведена генеалогія, згідно з якою Розумовські 
походили від давнього польського роду Рожинських. Префект Київської 
духовної академії М. Козачинський, бажаючи догодити новоспеченому 
графові, підніс йому в чудовому золоченому окладі генеалогію Розумов-
ських, на що той різко відповів: «Що за казки ви мені тут розповідаєте — 
мій батько, хоробрий і чесний чоловік, був простим козаком, моя ма-
ти — дочка селянина, також чесного і доброго чоловіка, а я, по милості 
і щедрості її імператорської величності Єлизавети Петрівни, граф і геть-
ман Малоросії. Оце і вся моя генеалогія. Вона коротка, але іншої я не ба-
жаю через те, що правду ціню більше за все».

Олексій одразу після «палацового перевороту», у якому брав найжва-
вішу участь, і коронування Єлизавети відправив посильного в Лемеші 
по матір. Можна лише уявити, що робилося на хуторі, коли біля старої 
шинкарчиної хати зупинився царський екіпаж. Переказ свідчить: Розу-
миха розіслала на підлозі соболину шубу, прислану для неї, скликала 
сусідів, почаркувалася з ними на дорогу, «щоб рівна була», і з острахом 
сіла в карету… Олексій зустрів її за кілька перегонів від столиці, але в 
красені-царедворці мати не впізнала сина. Вона все кланялася йому в по-
яс, і на його щире запевняння: «Матусю рідненька, це ж я — твій Олек-
са!» тихо благала: «Не жартуйте так, паночку! Не насміхайтеся з бідної 
вдови». Син нібито був змушений роздягтися і показати матері родим-
ки на тілі.

А перед самою Москвою з Розумихи почали робити придворну да-
му, стягуючи в поясі обручами, пудрячи й причісуючи. Попередили, що 
як тільки ввійде до палацу, мусить негайно падати на коліна перед цари-
цею. Бідна жінка, побачивши своє відображення в першому ж палацово-
му дзеркалі, впала перед ним, гадаючи, що бачить саму царицю, й про-
мовляла: «Матінко моя царице! Благослови тебе, Боже! Красно дякую 
тобі за мого синочка! Не остав його ніколи!» А навколо лунав глузливий 
сміх вельмож. Чи не вслід за ними на догоду вельможам літописець за-
фіксував ці події.

Достеменно відомо одне: так і не звикнувши до лицемірства «вищого 
світу» — лестощів у вічі, насмішок і заздрощів за спиною, не витримав-
ши й року, знехтувавши «височайшими милостями» — славою, владою і 
багатством, що давали їй звання свекрухи й статс-дами її величності, На-
талка побажала повернутися до рідних Лемешів. Історія зафіксувала її 
мудру приказку: «Тут я сама собі цариця, а там...» Чи не згадувала вона в 
ті часи величі знайдений колись нею золотий ніж. Чи не пройшовся він 
по її материнському серцю, відкраявши велику родину від рідного по-
рога, берегинею якого залишалася. Сини пішли власним шляхом, Бог 
дарував їм дивовижні долі. Старшому, Олексію, стати хоч і таємним, але 
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обвінчаним чоловіком Єлизавети, меншому — Кирилу — одним з най-
впливовіших вельмож імперії і гетьманом України.

Олексій Розумовський був чоловік тактовний, хоча й невчений. Не ма-
ючи якихось особливих здібностей, зумів гарно зорієнтуватися в незвич-
нім для нього становищі, брав передусім своєю добротою та щирістю, в 
політику майже не втручався, проте дуже любив Україну і зумів привер-
нути до неї увагу та симпатію цариці, яка, прийшовши до влади після 
«палацового перевороту» в 1741 році, внесла зміни в російську політику 
по відношенню до України. Хоч Єлизавета вважала себе вірною учени-
цею та послідовницею свого батька Петра І, все ж у відносинах з Украї-
ною вона була більш поблажливою. Спочатку українцям було дано тіль-
ки деякі дрібні поступки, але, в принципі, було вирішено питання від-
новлення гетьманства і повернення інших українських порядків.

Стосунки ж між закоханими ще більше зміцніли після вінчання, на 
якому наполягала набожна Єлизавета. Воно відбулося восени 1742 року 
таємно в церкві її підмосковного маєтку Перово.

Невдовзі після вінчання імператриця подарувала Олексію Розу-
мовському містечка Носівку, Козари, Баклан, Орчак, Карлівку і хутір 
Адамівку.

Через вісім років його молодшому брату Кирилу з нагоди обрання 
гетьманом України були подаровані Батурин, Ямпіль, Глухів, Яготин, По-
чеп, Погар з околицями, Гадяцький ключ і Биховський повіт.

Благодушність Олексія викликала у багатьох заздрість, він ніколи не 
був надто честолюбним, не мріяв про славу великого полководця, не ба-
жав створити враження мудреця, а просто насолоджувався життям, від-
даючи перевагу спокою і волі. Було зовсім мало речей, які б могли ви-
вести графа зі звично байдужого стану рівноваги, — це любов до Бога та 
України, та ще хіба що зайва чарка горілки, після якої в ньому проки-
дався задерикуватий батько Грицько і тоді він роздавав стусани кожному, 
хто потрапляв під його важку руку. Говорили, що дружина графа Петра 
Шувалова кожного разу ставила свічку, коли її чоловік після полювання 
з Розумовським повертався з ненабитою фізіономією.

Але як не прикро, все має свій початок і кінець. Проживши разом 
двадцять років, стосунки стали прохолодними. У Єлизавети з’явився но-
вий коханець — молодий, освічений, гарний Іван Іванович Шувалов. Без 
усіляких сварок і з’ясування стосунків Олексій залишає царські палати, 
поселяється у своєму Анічковому палаці і живе в ньому, купаючись в до-
статку та розкоші, влаштовує прийоми для земляків, які місяцями гос-
тювали в Розумовського.

Помер Олексій на 62-му році життя, був похований в Олександро-
Невській лаврі. Поряд із ним була похована дружина його брата Кири-
ла Катерина Іванівна Наришкіна, яка померла через два тижні після 
Олексія.

Давним-давно вже немає тої хати, де народилися та виросли шесте-
ро дітей Наталки та Григорія Розума. З опису України за 1766 рік відомо, 
що біля новозбудованої церкви зведена нова дерев’яна школа. Коли і ким 
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була вона збудована — нез’ясовано. Відомо тільки, що коли в 1908 році 
56-річний граф Каміл Розумовський, ще досить бадьорий, зі своїм сином 
на власному авто приїхали з Австро-Угорщини до України, то побачили 
на місці, де мала бути хата їх пращурів, стару дерев’яну майже зруйно-
вану споруду. Камілу було дуже важко спілкуватися з місцевими жите-
лями, оскільки російською мовою він знав тільки декілька слів. Зате граф 
впевнено говорив французькою, німецькою, англійською та італійською 
мовами. За перекладача йому був син, який служив в австрійському по-
сольстві в Парижі та вивчав російську мову. Відвідали вони не тільки Ко-
зелець та Лемеші, а побували й на могилі Кирила Розумовського в Бату-
рині, відвідали Чернігів, Глухів, Почеп. В Козельці, Лемешах та Батурині 
було відправлено поминальну панахиду за покійними прародичами та 
вкладено кошти в ремонт та відновлення пам’ятних місць, пов’язаних із 
родиною. Глибоке розчарування чекало гостей і в Батурині, коли вони 
побачили руїни гетьманського палацу.

Їхнім коштом і з нагоди сторіччя з дня народження Олексія Григо-
ровича Розумовського була збудована нова цегляна школа в Лемешах на 
місці старої дерев’яної. Приміщення зведене за проектом І. М. Якубови-
ча з використанням елементів української архітектури XVII–XVIII століт-
тя: вікна та двері зі зрізаними верхніми кутами, кахляні вставки, великий 
ґанок. Тут уперше в будівництві на Україні використані збірні залізобе-
тонні конструкції. Будівля навіть у переробленому вигляді справляє ду-
же гарне враження і є цікавим зразком архітектури стилю українського 
модерну початку минулого століття. Сьогодні тут розмістилася контора 
агрофірми імені братів Розумовських. На фасаді будівлі встановлена до-
шка, що розповідає про ті далекі події.

На відміну від офіційно бездітного Олексія Григоровича Розумов-
ського Кирило мав одинадцятеро дітей, як одинадцять літер у прізвищі 
«Разумовский», одинадцять оздоблювальних фігур можна було бачити 
на даху гетьманського палацу. П’ять дочок та шестеро синів виховала ро-
дина гетьмана. Всі діти Кирила отримали гарну освіту та виховання. З 
шести синів четверо стали військовими, були серед них міністр, вчений 
та дипломат. Усі вони доклали зусиль до «примноження слави ділами» 
на благо батьківщини, виконуючи батьківський завіт, що був вписаний у 
родовий герб.

Сьогодні кожному свідомому українцеві відомо ім’я Кирила Розу-
мовського — останнього гетьмана України, якого було обрано на цю ви-
соку посаду у Глухові радою козацьких старшин у 1750 році. Діючи у 
важких умовах великих обмежень прав та свобод козацького та й усьо-
го українського народу, який постійно відчував на собі утиски царської 
влади, Розумовський прагнув зміцнити політичну та економічну неза-
лежність Гетьманщини, підняти її економічний та культурний рівень. За 
часів правління Кирила справи, що стосувалися Гетьманщини, були ви-
ведені з відомства Сенату і передані до Колегії закордонних справ, а це 
означає, що Україна прирівнювалася до незалежних іноземних держав, 
пов’язаних із Росією союзницькими угодами. У своїй політичній діяль-
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ності Кирило прагнув добитися вільних дипломатичних стосунків з іно-
земними державами. Прийнявши гетьманську булаву, він провів важливі 
військову та судову реформи в 1760–1763 роках, створивши станові шля-
хетські суди, поширив свою владу на Запорозьку Січ і Київ, який пере-
бував під управлінням російських воєвод, реформував систему народної 
освіти, запровадивши обов’язкову освіту козацьких дітей.

Як відомо, гетьман Кирило Розумовський був одним із головних учас-
ників «палацового перевороту» в 1762 році. Завдяки його полку Кате-
рині II вдалося прийти до влади. На жаль, «вдячна» цариця все більше 
поневолювала Україну. Саме тому, як вважає О. Оглоблин, з відома або 
навіть за прямою вказівкою К. Розумовського Семен Дідович написав 
«Разговор Великороссии с Малороссией», де порушується питання про 
суверенність України, її рівноправ’я з Росією. Цей твір мав нагадати ца-
риці хто є хто.

У грудні 1763 року гетьман збирає старшинський з’їзд, що приймає 
чолобитні, значення яких важко переоцінити. В них висловлюється про-
хання підтвердити всі права, свободи і привілеї українському гетьману, 
козакам і всьому народу, які за сто років після возз’єднання були дуже 
зменшені. А також чолобитна містила пропозицію про спадкове геть-
манство, що, зрозуміло, передбачало створення держави-монархії.

Але таке спрямування ходу історії в плани царського уряду не вхо-
дило. Документ налякав імператрицю, бо мав загрозливий характер для 
всевладних бажань російської корони. Ця мирна спроба кардинальних 
змін у відношеннях між Російською імперією та Україною зазнала пораз-
ки і поставила крапку на гетьмануванні Кирила Розумовського. Разом із 
цим було остаточно скасовано гетьманство.

Після ліквідації гетьманства в листопаді 1764 року Розумовський ще 
тривалий час жив у Петербурзі та за кордоном, займаючи відповідальні 
посади — члена Державної Ради та президента Академії наук, і тільки 
в 1794 році переїздить до України і з цього часу вже постійно проживає 
в Батурині. Він докладає максимум зусиль для відновлення колишньої 
слави козацької столиці, яка була повністю зруйнована російськими вій-
ськами під командуванням Меншикова у 1708 році. Для відбудови Бату-
рина Кирило запросив кращих зодчих Російської імперії — Камерона, 
Квасова, Рінальді, Старцева та інших. Але не всім задумам гетьмана су-
дилося здійснитися. Незавершеним залишилося будівництво гетьман-
ського палацу в Батурині. У колишній гетьманській столиці планувалося 
відкрити перший на цих теренах університет. Будівництво було катего-
рично заборонено Катериною II, яка наклала на проект резолюцію — 
«колоніальним народам університети мати забороняється».

Батуринський палац, збудований Камероном у 1799–1803 рр., уже 
після остаточної ліквідації Гетьманщини, є шедевром архітектури кла-
сицизму європейського масштабу. Незважаючи на всі заборони, Кирилу 
все ж вдалося звільнити українців від внутрішніх податків, заборонити 
поширення на українців холопства, без дозволу гетьмана арештовувати 
українців (крім карних злочинів), покласти край надмірному поширен-
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ню винокуріння, зміцнити економічні привілеї поміщиків. Багато ува-
ги приділяє гетьман будівництву, прикрашаючи Україну творіннями 
видатних архітекторів. Свою резиденцію Батурин перетворює на міні-
Петербург. Кирило Розумовський був фундатором 11 церков в Україні.

Від шлюбу з Катериною Наришкіною мав одинадцятеро дітей, які 
своїми ділами продовжували справу батька. «Славу примножувати діла-
ми» — девіз на родовому гербі Розумовських був актуальним не для од-
ного покоління Розумів. Рід гетьмана став знаменитим багатьма його на-
щадками. Ось кілька видатних діячів Розумовських, які вписали яскраві 
сторінки в різні сфери державної історії.

Григорій Кирилович Розумовський
П’ятий син графа Кирила Григоровича — Григорій народився 10 лис-

топада 1759 року, з дитинства вражав оточуючих своєю дивною пове-
дінкою. Він був хворобливим дитям, занадто нервовим, цурався спілку-
вання з оточуючими і був досить упертим. Із дитячих років тягнувся до 
науки. Освіту отримав у Петербурзі, а потім за кордоном. Це дитя не-
долюблював навіть сам батько. Григорій цікавився фізикою, мінералогі-
єю і геологією. Більшу частину життя він провів за кордоном, заснував у 
Лозанні Товариство любителів фізичних наук і видав декілька наукових 
праць з геології Швейцарії. Він був почесним членом Російської Акаде-
мії наук, Королівської Академії Стокгольма, а також різних наукових то-
вариств природничих наук. Наприкінці життя Григорій відкрив в Сіле-
зії новий мінерал, до того невідомий вченому світу, котрий на його честь 
був названий «Розумквітом». Григорій Кирилович помер 3 червня 1837 
року у своєму маєтку Рудолець у Моравії. Він вважався одним із перших 
російських геологів, залишив після себе багато ненадрукованих творів та 
трьох дітей, які й стали продовжувачами роду Розумовських.

В особистому житті графа Григорія Кириловича склалося все добре 
не відразу. Приїхавши до Відня, він невдовзі обвінчався з баронесою Ген-
рієттою Мальсен, одначе, чи то через те, що в подружжя не було дітей, чи 
з якоїсь іншої причини Григорій залишив свою дружину і без розлучен-
ня з нею одружився вдруге на баронесі Терезі-Єлизаветі Шенк де Кастель. 
У Росії це було сприйнято з осудом, шлюб заборонив Священний Синод, 
а їхні діти (два сини і дочка) не були визнані законними нащадками Ро-
зумовських у Росії. Однак в Австрії, куди граф Григорій остаточно пере-
їхав у 1818 році, відмовившись від російського підданства, отримав право 
на графський титул. Саме завдяки цьому шлюбу й зберігся рід Розумов-
ських, прямих нащадків гетьмана по чоловічій лінії. Старший син Макси-
міліан, австрійський підданий і протестант за віросповіданням, мав тіль-
ки одну дочку, яка померла у 18 років. Другий, Лев, також протестант, але 
саксен-готський підданий, від шлюбу з  Розою фон Левен штерн мав двох 
дітей: дочку Олександру (у шлюбі баронеса Гамемерштейн-Гесмоль) і си-
на Каміла, радника штатгальтського управління, одруженого в 1882 році 
з Марією Венер фон Вельтен, від якої мав трьох синів, які крім німецьких 
мали російські родові імена: Лев, Кирило і Андрій.
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Саме Каміл і був першим, хто після довгої розлуки відвідав батьків-
щину. А стало це можливим, мабуть, тільки через те, що вже багато ро-
ків над цією родиною світить благодатна зірка успішності та удач, осо-
бливо тої удачі, яка наснилася Наталці в тій старій хаті, що стояла обабіч 
дороги в невеликому хуторі Лемеші в ті далекі часи, та удача, яку вимо-
лила вона у Бога для своїх дітей і яка, як велика милість Божа, протягом 
усього життя супроводжує родину Розумовських.

Каміл Львович Розумовський служив префектом у маленькому міс-
течку Троппау, отримував скромну заробітну плату. На той час рід Розу-
мовських був поважним, але збіднілим. Та доля не залишила без уваги 
і цього нащадка роду Розумовських. Якось помирає віденський банкір, 
архімільйонер Фельтен на своїй власній дачі. Каміл, виконуючи служ-
бові обов’язки, був там присутнім. І це не пройшло для нього безслідно. 
Донька Фельтена з першого погляду закохується в графа. І вже через де-
кілька місяців стає дружиною Каміла Львовича і поповнює його скром-
ний бюджет своїм багатомільйонним посагом. Це дало змогу Камілу 
здійснити свою давню мрію — побувати на батьківщині предків. Через 
свою довірену особу він скуповує в Росії та на Україні всі цінні та рідкісні 
книги, матеріали, все те, що так чи інакше стосується родини. Він замов-
ляє історику Олександру Олексійовичу Васильчикову книгу про історію 
роду Розумовських. За два томи детальних досліджень Каміл платить 
йому тридцять тисяч. Вона і сьогодні є основною книгою про цю леген-
дарну родину, яка, посилаючись на документи, розповідає про невідомі 
широкому загалу події з життя останнього гетьмана України та його на-
щадків, які відіграли вагому роль в історії України.

Олексій Кирилович Розумовський
Олексій Кирилович Розумовський — старший син у родині Розумов-

ських, як і всі діти, отримав гарну освіту, став видним державним діячем 
епохи Олександра І, членом Державної думи, міністром народної освіти. 
Дев’ять років (із 1769 по 1778) служив при дворі Катерини II, у 1786 році 
був призначений сенатором. У 1807 році Олексій Кирилович — куратор 
Московського учбового округу, з 1810 по 1816 рік — міністр народної осві-
ти. Займаючи цю посаду, він сприяв збільшенню кількості нижчих і се-
редніх шкіл. З його ініціативи 19 жовтня 1811 року було засновано Цар-
ськосільський ліцей, що був закритим навчальним закладом для дітей 
родового дворянства. Олексій Кирилович увів богослов’я як головну дис-
ципліну в усіх навчальних закладах. Своєю діяльністю граф продовжив 
благородні починання свого попередника П. Завадовського, розширив-
ши коло міністерських обов’язків. Медико-хірургічна академія, а за нею 
і вся медична частина в імперії була підпорядкована міністру народної 
освіти. Увага нового міністра була звернена до народної школи. У перші 
два роки його правління було відкрито 72 земські школи та 24 повіто-
ві училища, серед них грецьке Олександрівське в Ніжині. Він не тільки 
розширив мережу освітніх закладів, а й змінив стиль викладання. За від-
криття Царськосільського ліцею 23 жовтня 1811 року Олексія Кирилови-
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ча нагородили Володимирською стрічкою. Та біль у ногах і хворі очі не 
дають йому плідно працювати на цій посаді, і в середині 1812 року Розу-
мовський пішов у відставку, чим викликав велике незадоволення імпера-
тора Олександра Павловича.

Граф оселяється в Горенках, що під Москвою, де й віддається своїй 
улюбленій справі. Нарешті він має можливість зайнятись ботанікою — 
головною своєю пристрастю. Він закладає сад, в якому знайшли місце 
рідкісні рослини. Цей сад був відомий не тільки в Росії, а й далеко за її 
межами: про нього знали в багатьох країнах Європи.

Але війна з французами повертає його до роботи. Нове звільнення 
відбувається в серпні 1816 року. У 1818 році Олексій Кирилович Розу-
мовський переїжджає до Почепа, де постійно проживає до самої смер-
ті в квітні 1822 року. Поховано Олексія Кириловича в місті Новгороді-
Сіверському, тепер Чернігівської області, в Спасо-Преображенському 
соборі.

Олексій Кирилович Розумовський був одружений із Варварою Петрів-
ною Шереметьєвою, донькою графа Петра Борисовича Шереметьєва.

На той час Варвара Петрівна була найбагатшою російською нарече-
ною, але це не зробило жінку щасливою. Варвара Петрівна мала дуже 
покірний, урівноважений характер. Різкий та черствий чоловік настільки 
її поневолив, що коли він наказав їй одного дня зібрати речі й піти з до-
му, вона виконала це, хоч як їй важко було розлучитися з дітьми. Блис-
кучий шлюб із графом Розумовським не приніс їй великої радості і був 
недовгим: після народження п’ятої дитини подружжя розлучилось.

Решту свого життя Олексій Кирилович прожив із Марією Михай-
лівною Соболевською, яка народила йому дев’ятеро дітей. Старший по-
зашлюбний син О. К. Розумовського Микола Іванович народився від не-
відомої жінки. Князь П. Долгоруков вважав, що його матір’ю була якась 
француженка, яку потім видали заміж за Івана Микитовича Петров-
ського, небагатого поміщика Пирятинського повіту Полтавської губернії. 
Виховувався хлопчик у своєї тітки Н. К. Загряжської. Служив у Колегії 
закордонних справ, був Таврійським губернатором, а з 1820 року — од-
ночасно градоначальником Феодосії. На його надгробку напис: «Перов-
ський Микола Олексійович», а не «Іванович», як було за життя.

Дев’ятеро дітей від Марії Михайлівни Соболевської в період царюван-
ня Олександра І отримали дворянство і прізвище Перовські.

У Москві Олексій мав два маєтки, які залишилися йому від дядька, 
Олексія Григоровича Розумовського. Один у Перово, що пізніше дістався 
його позашлюбним дітям, які отримали прізвище від назви садиби — 
Перовські. Другий на Гороховому полі. Тут Олексій затіяв будівництво 
грандіозного палацу. М. І. Пиляєв так описав його володіння на Горохо-
вому полі: «Продавши старі палаци батька, син Розумовського Олексій 
Кирилович став будувати дорогі дерев’яні палати з дубових брусків, вва-
жаючи цегляні шкідливими для здоров’я... Будинок займав цілий квар-
тал, один сад цього будинку мав у діаметрі більше трьох із половиною 
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верст,.. на його території були влаштовані боскети, квітники, різноманіт-
ні вибагливі алеї з штучно підстриженими деревами; широкі доріжки в 
ньому починалися від будинку, високо насипані і утрамбовані, і поволі 
ділилися і вже в кінці перетворювалися на стежечки, які приводили до 
природного озера або на галявину, всіяну дикими квітами, або до пагор-
ба, вкритого непрохідними кущами, або вели до крутого берега річки 
Яузи. Береги цієї річки не мали ніяких східців, балки в саду також зали-
шалися в дикому стані і тільки в зовсім непрохідних місцях де-не-де бу-
ли прокладені містки та прорубані стежки. Другий берег також входив 
до складу саду і мав такий же дикий вигляд з віковими деревами, зарос-
лий кущами.

Граф Розумовський заклав такий сад для того, щоб серед гомінкої 
Білокам’яної мати таке місце, яке принадами живої природи давало б 
змогу забути, що знаходишся в місті. В саду було чотири ставки, в яких 
водилося багато риби... Будинок графа був дерев’яний, двоповерховий, 
на кам’яному фундаменті, збудований був напівовалом і прикрашений 
усім, що тільки мало місце в архітектурі, поєднавши розкіш та просто-
ту. На будівництво будинку, як зізнався сам граф, було витрачено понад 
мільйон рублів. Із середини будинок вирізнявся розкішшю, красою та 
смаком. Зали виблискували бронзою і дзеркалами, багато кімнат було 
оббито дорогими гобеленами.

Картини найкращих майстрів, як старих, так і нових, разом із вель-
ми цікавими портретами, між іншим, наришкінськими, прикрашали 
стіни. Підвіконня в гостинних кімнатах зроблені з ляпіс-лазурі». У бу-
динку О. К. Розумовського була картинна галерея, мінералогічний кабі-
нет, зимовий сад, велика бібліотека, для якої було складено каталог. На 
другому високому березі Яузи був збудований невеликий будинок, який 
Олексій Кирилович подарував своїй дочці Варварі, в заміжжі Рєпніній-
Волконській. Між цими двома будинками був збудований міст.

Неподалік будинку на Гороховому полі, на Новій Басманній, Розумов-
ський купив маєток і в 1819 році збудував невеликий, але дуже затиш-
ний і гарний особняк для Марії Михайлівни Соболевської і їхніх поза-
шлюбних дев’ятьох дітей — Перовських. У цьому особняку жив Олексій 
Перовський, автор казки «Чорна курка», більш відомий за псевдонімом 
Погорєльський. Він був знайомий із Жуковським, В’яземським, Пушкі-
ним. Його брат Василь, будучи Оренбурзьким губернатором, допомагав 
Пушкіну збирати матеріали для «Історії Пугачовського бунту». Від ньо-
го Пушкін почув цікаву історію одного афериста (Волкова) із сусідньої 
Саратовської губернії, який, своєю чергою, переказав її Гоголю, а той ви-
користав її у п’єсі «Ревізор». Сам же Василь став прототипом П’єра Без-
ухова в романі «Війна і мир» Л. М. Толстого. Брат Лев був міністром вну-
трішніх справ. Завдяки йому Пушкін зняв квартиру на Мойці, 12, остан-
ньому помешканні Олександра Сергійовича.

У будинку Перовських подовгу жив в «ув’язненні» Карл Брюллов, 
оскільки господарі давали йому стіл та дах, але не дозволяли пити і гуля-
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ти. Завдяки цьому він написав 
портрети всіх Перовських.

Для своєї законної дру-
жини Варвари Петрівни граф 
Олексій Кирилович збудував 
будинок на початку вулиці Ма-
росейка. Залишившись сама, 
ця нерішуча безпорадна жін-
ка повністю перейшла під опі-
ку свого брата, графа Миколи 
Петровича Шереметьєва, який 
приймав за неї всі навіть най-
простіші рішення. Після його 
смерті вона залишилася сама, 
оточила себе різними людь-
ми, які занехаяли, а згодом і 
розікрали все, що дісталось 
їй у спадок. Померла графи-
ня Варвара Петрівна Розумов-
ська в 1824 році, переживши 
свого чоловіка на два роки. Ця 
колись найбагатша жінка за-
лишила у спадок своїм дітям 
тільки великі борги та занедба-
ну нерухомість.

При розподілі батьківського майна маєток Перовсько-Розумовське 
дісталось молодшому сину Кирила Григоровича Розумовського Леву.

Лев Кирилович Розу мов ський
Генерал-майор (1790). Учасник російсько-турецьких воєн 1768–1774 

і 1787–1791 років. Із 1796 року у відставці. За участь у битвах під Очако-
вом, Бендерами і Мачином був нагороджений орденом св. Володимира 
2-го ступеня. Жив у Москві в маєтку Перовсько-Розумовське. В будинку 
Лева Кириловича на Тверській вулиці ще в пушкінські часи розмістився 
Англійський клуб, а нині там Музей нової історії Росії.

Його дружина — княгиня Голіцина (уроджена княгиня В’яземська) 
Марія Григорівна (1772–1865). Дітей подружжя не мало.

Історик Розумовських О. О. Васильчиков так схарактеризував Лева 
Кириловича: «Лев Кирилович був достеменно благородним паном: зов-
нішність він мав справжнього аристократа; він дивився, думав, відчував 
і діяв як пан; зросту він був високого, обличчя мав приємне, хода його 
була дуже поважна, у спілкуванні вирізнявся незвичною ввічливістю, ду-
шевною простотою і лицарською чесністю. Він був люб’язним балакуном 
і частенько гострословив. Він трохи картавив, навіть постійні нежиті на-
давали його мові особливо приємного діапазону».

На одному з балів Лев Кирилович зустрівся з княгинею Марією Гри-
горівною Голіциною і закохався в неї. Її чоловік — князь Олександр Ми-

Портрет графа Лева Кириловича Розумовського.  
В.Л. Боровиковський. 1800 р.
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колайович Голіцин був досить неприємною особою, постійно грав у кар-
ти, пиячив, взагалі він відрізнявся самодурством: міг запалити люльку 
асигнацією, і що більший був її номінал, то більше задоволення отриму-
вав князь; під своїм вікном любив розкидувати золоті монети, аби біля 
його будинку юрмився натовп. Одного разу Голіцин програв свою дру-
жину в карти графу Розумовському. Після складного розлучення Марія 
Григорівна вийшла заміж за Лева Кириловича Розумовського і була щас-
ливою в цьому шлюбі. Вона пережила чоловіка на 47 років, багато часу 
прожила за кордоном, але хоч би де вона була, при ній завжди був пор-
трет чоловіка, який вона вішала серед ікон. Марія Григорівна прожила 
93 роки і була останньою, хто носив прізвище Розумовських.

Андрій Кирилович Розу мовський
Справу батька підхопив його син, видатний дипломат та державний 

діяч Російської імперії Андрій Кирилович Розумовський (1752–1836). Він 
народився у Глухові, який на той час був гетьманською столицею. Ан-
дрій був улюбленою дитиною батька. Отримав гарну освіту у Петербур-
зі. Кирило Розумовський спеціально для своїх синів Олексія, Петра та 
Андрія створив закритий ліцей. Для цього на Василівському острові в 
Петербурзі було орендовано гарно мебльований будинок. Навчання си-
нів обходилося Кирилу в 10 000 карбованців на рік. Ось як згадує про ті 
часи керуючий ліцеєм Шлепер: «...славное было житье, все было друж-
но, единодушно и по-юношески весело. Во всем доме не было ни одной 
дамы». Подальшу освіту вони отримали в Страсбурзькому університеті в 
Німеччині, де свого часу навчався і сам Кирило. Після навчання Андрій 
деякий час служив на флоті. З 1769 по 1775 рік був бойовим офіцером, 
а під час знаменитої переможної битви з турками у Чесменській бухті в 
Егейському морі у 1770 році командував фрегатом «Катерина». Після ці-
єї битви переходить на дипломатичну службу. Але невдовзі потрапляє в 
немилість, його було усунено від державних справ. Андрій приїздить до 
Батурина. Його опала триває зовсім короткий час, і молодий граф зно-
ву їде на дипломатичну службу. З 1779 року був послом у Неаполітан-
ському королівстві, з 1784 — у Данії, з 1786 — у Швейцарії, а з 1790 — в 
Австрії, де відновив союзний договір між Російською та Австрійською 
імперіями.

До Австрії Андрій приїхав, коли йому було 25 років, і майже одра-
зу потрапив до найвідомішого у Відні музичного салону графині Марії 
Тюн, свекор якої був другом і покровителем Моцарта. Частими гостями 
в салоні були Глюк і Гайдн. А ще мала графиня трьох дочок, які водночас 
закохалися в молодого красеня-дипломата. Він же обрав собі за дружи-
ну старшу — Єлизабет (1769–11.12.1806). Із нею вони прожили в шлюбі з 
1788 по 1806 рік. У 1816 році Андрій одружується вдруге. Його дружиною 
стає графиня Константина-Домініка Осипівна фон Тюргейм (1785–1867). 
Дітей ні від першої ні від другої дружини в Андрія не було.

Продовжуючи дипломатичну кар’єру, Розумовський в 1793 та 1795 ро-
ках бере активну участь у другому та третьому поділах Польщі, до скла-
ду якої на той час входили землі Правобережної та Західної України. В 
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період перебування при владі Павла І Андрій знову потрапляє в неми-
лість і також відбуває її в Батурині. Залишаючи у Відні дружину та її 
хвору матір, а речі в Києві, верхи на коні мчить до батька в Батурин. Але, 
треба визнати, всім членам великої родини Розумовських завжди всмі-
халася доля, жодна немилість чи опала не тривала довго. Кирило Григо-
рович був дуже радий бачити сина, опала сина не дуже його турбувала, 
він був упевнений, що всі непорозуміння скоро минуть.

Багато вечорів провели вони разом, оскільки раніше їм нечасто ви-
падала така нагода. Андрій займався маєтками батька, його суконною 
мануфактурою. Робив замовлення на завезення в Батурин нових техно-
логій, станків, відкрив фарбувальний цех. Допомагав батьку підняти су-
конну мануфактуру до європейського рівня. Там же, в Батурині, Розумов-
ські збудували першу сільську лікарню в Україні, яка була розрахована 
на п’ятнадцять ліжок.

І справді, недовгою була опала Андрія і цього разу. У 1801 році імпе-
ратор Олександр І поновив його повноваження посла у Відні. До 1807 ро-
ку Розумовський працює на державній службі, в цьому ж році йде у від-
ставку і залишається жити у Відні як приватна особа. Андрій Кирилович 
Розумовський оселився в одному з мальовничих передмість столиці. Тут 
він збудував собі вишуканий палац, який красою та багатством посту-
пався хіба що палацу австрійського імператора.

Будівництво палацу Андрія Розумовського велося близько 15 ро-
ків. Спочатку була спроектована велика гарна площа, закладено парк. 
Уздовж парку пролягла пряма вулиця, а через річку Дунай — міст. І міст 
і вулиця до наших днів носять ім’я Розумовських. Великий сад, що ото-
чував палац, славився у Відні. В ньому з великим смаком були висаджені 
рідкісні дерева, чудові оранжереї.

Палац графа вважався окрасою міста, його можна було назвати хра-
мом мистецтв. Андрій був відомий як великий колекціонер та меценат. 
Він мав розкішну бібліотеку, де зберігалися рідкісні видання та руко-
писи. Андрій також зібрав чудову колекцію картин і відкрив картинну 
галерею.

Мав гарний голос, до того ж іще й грав на скрипці. Син гетьмана вла-
штовував у своєму домі музичні вечори, утримуючи власним коштом 
найкращий у Відні струнний квартет та перший у всій Європі музичний 
ансамбль із постійним складом музикантів-віртуозів. Він приятелював із 
Йозефом Гайдном та Вольфгангом Амадеєм Моцартом. Але особливо 
теплі й дружні стосунки склалися в Андрія з Людвігом ван Бетховеном, 
якого він підтримував матеріально, замовляючи великому композиторо-
ві твори для свого музикального колективу. Струнний квартет, у складі 
якого виступав і сам Розумовський, першим виконував нові твори услав-
леного маестро. Бетховен присвятив Розумовському три струнні кварте-
ти, які називали квартетами Розумовського, а також п’яту та шосту сим-
фонії. У цих творах, а особливо в струнних квартетах, Бетховен викорис-
тав мелодії українських народних пісень, зокрема «Їхав козак за Дунай», 
що говорить про особливе ставлення Бетховена до Розумовського.
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У Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського зберігаєть-
ся унікальне зібрання нот, яке належало графу Олексію Кириловичу Ро-
зумовському. Це зібрання довгий час зберігалося в Яготині, а в 1918 ро-
ці було перевезено в Київ. На жаль, нотна бібліотека Андрія Кирилови-
ча не потрапила до бібліотеки. Сама ж колекція заслуговує на детальне 
вивчення, оскільки кожен її примірник можна розглядати як раритет. 
При детальному вивченні виявляється, що кожен із екземплярів зберігає 
свою таємницю, яка могла б розповісти не одну історію з життя не тіль-
ки цієї видатної родини, а й історії з життя всесвітньо відомих компози-
торів, яких доля звела з родиною Розумовських. Дипломат був не тільки 
шанувальником музики, а й тонким її знавцем. У той час коли Моцарт, 
не визнаний на батьківщині, жив у злиднях, саме Розумовський побачив 
у ньому великого генія. Він піклувався про композитора, запросив пере-
їхати до Росії. На жаль, у 1791 році Моцарт помер, так і не переїхавши.

Після поразки Наполеона в 1813 році Олександр І повернув Андрія 
Розумовського на дипломатичну службу. Він став одним з організаторів 
епохального Віденського конгресу 1814–1815 років, головну роль в якому 
відігравала Росія. Андрій Кирилович очолив російську делегацію. За ор-
ганізацію цього конгресу, який затвердив новий переділ Європи, Розу-
мовський отримав титул ясновельможного князя, пізніше — титул дій-
сного таємного радника 1-го класу.

У 1819 році Андрій Кирилович залишає політичну й дипломатичну 
діяльність. Постійно проживає у Відні. Захоплення класичною музикою, 
що почалося в салоні графині Тун, не залишило Розумовського до кін-
ця життя.

11 вересня 1836 року на 84-му році життя Андрій Кирилович Розу-
мовський помер.

Петро Кирилович Розумовський
Генерал-майор (1780), генерал-поручик (1794), Санкт-Петербурзький 

губернський предводитель дворянства (1801–1805), дійсний таємний рад-
ник, обер-камергер (1814). Від своєї далекої родички з нетитулованої лі-
нії Розумовських А. В. Дєдєнєвої мав позашлюбного сина Миколу Ми-
колайовича Оржицького (11.07.1796–01.01.1861), який був учасником де-
кабристського повстання. Оржицький був одружений з Крюковською 
Софією Федорівною (1834), мав від неї трьох синів та чотирьох дочок.

Разом із братами Петро навчався спочатку в Петербурзі, а потім за 
кордоном, проте особливого потягу до науки не мав. Був одружений 
з удовою, графинею Софією Степанівною Чарторизькою, уродженою 
Ушаковою (1746–1803). Своїх дітей подружжя не мало. А вихованок було 
три. Перед смертю Петро свій спадок залишив племіннику Олексію Ва-
сильовичу Васильчикову. Помер Петро Кирилович 14 грудня 1823 року і 
був похований поряд із дружиною в Олександро-Невській лаврі.

Іван Кирилович Розумовський
Генерал-майор, учасник російсько-турецької війни 1787–1791 років. 

1796 року пішов у відставку. Помер від сухот у Римі. Мав вихованку Да-
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рію Іванівну, яка була одружена з надвірним радником В. Г. Удовиком. 
Своїх дітей Іван Кирилович не мав.

Із того часу на Батьківщині нащадки Розумовського залишилися тіль-
ки по жіночій лінії.

Дочка Кирила Григоровича Анна вийшла заміж за камергера Василя 
Семеновича Васильчикова, брата фаворита Катерини II. Один із синів від 
цього шлюбу, Олексій, працював у російському посольстві в Австрії під 
керівництвом свого дядька Андрія Кириловича, потім став російським 
сенатором, а його син Олександр у 1870–1880 роках був директором Імпе-
раторського Ермітажу, ним же була написана історія роду Розумовських. 
Всього в Анни Кирилівни було шестеро дітей: четверо синів та дві донь-
ки. Одну з них, Марію, викрала бездітна Наталія Кирилівна Загряжська 
і виховувала її в себе, через що сестри ворогували між собою.

Наталія Кирилівна Розумовська
Народилася Наталія Кирилівна в Петербурзі. Вона була першою 

дитиною у великій родині гетьмана, отримала гарну освіту. З усіх до-
ньок Кирила Наталія була найосвіченішою. Із самого дитинства вона бу-
ла призначена фрейліною Катерини II. На відміну від інших уже тоді 
користувалась привілеями двору: Наталя єдина мала дозвіл жити при 
батьках. Вона була свідком самого розквіту царювання Катерини II, про 
що цікаво і з любов’ю до цариці розповідала в старості. 24 жовтня 1772 
року Наталія Кирилівна одружилася з Загряжським Миколою Олексан-
дровичем. Весілля відгуляли в придворній церкві Зимового палацу. На-
талія Кирилівна була дуже сердечною та розумною жінкою, проте дуже 
вередливою та розпещеною, оскільки була першою і найулюбленішою 
дочкою у батьків. Про це вона сама зізналась у перші дні після весілля: 
«Будь-хто інший, не такий хороший, як мій чоловік, покинув би мене в 
перші дні сімейного життя», «Я могла б бути повністю щасливою, якби 
в дитинстві не була такою розпещеною». Але це не завадило їй бути в 
гарних стосунках із сімейством свого чоловіка, в родині якого вони жи-
ли попервах.

Не маючи своїх дітей, Наталія Кирилівна опікується не тільки бать-
ком, якого часто відвідує в Батурині, а й багатьма своїми близькими та 
далекими родичами. Вона навіть викрадає у своєї сестри Анни Кири-
лівни Васильчикової дочку Марію. Вивозить її з Москви до Петербурга і 
ні на які вимоги батьків повернути дочку не погоджується. У родині на-
зрів великий конфлікт, залагодити який вдалося тільки після того як по-
дружжя Загряжських оголосило про те, що маленька Марія Васильчи-
кова буде спадкоємицею всього їхнього майна і маєтностей. Після цього 
Марія назавжди залишилася жити з тіткою, яка видала її заміж за графа 
В. П. Кочубея, той згодом став головою Державної ради та Кабінету мі-
ністрів, а потім — канцлером Російської імперії. У Наталії виховувався і 
старший позашлюбний син брата Олексія.

На правах старшої турбувалася вона про всіх, була основним 
зв’язковим у сім’ї, вела активне листування з братом Андрієм (в архівах 
збереглося близько 60 листів, датованих 1777–1779 роками). Все життя 
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прожила Наталія на батьківщині і навіть уявити собі не могла, як мож-
на жити за кордоном. Після розлучення з чоловіком все своє майно, як і 
обіцяла, віддала своїй вихованці Марії Кочубей і жила з її родиною до 
кінця своїх днів.

У петербурзькому будинку Кочубеїв вона влаштувала своєрідний са-
лон, який відвідували відомі люди столиці. Спокійний, урівноважений 
характер, гарні манери та природна доброта притягували до неї людей. 
Зранку вона приймала у себе бідних, а щовечора влаштовувала світські 
прийоми, на які приїздили всі відомі люди того часу: дипломати, вчені, 
письменники збиралися, щоб поспілкуватися, пограти в карти, послуха-
ти спогади графині про давно минулі часи. А згадати Наталії Кирилівні 
було що, вона прожила довге і цікаве життя, знала звички царського дво-
ру і таємниці багатьох наближених до трону осіб, пам’ятала Єлизавету 
Петрівну, таємну дружину свого дядька Олексія, зустріч із графом Сен-
Жерменом, який брав активну участь у «палацовому перевороті» 1762 
року, в результаті якого було вбито імператора Петра III, а на престол зі-
йшла Катерина II.

Від імператора Павла отримала Наталія Кирилівна орден святої Ка-
терини 2-го ступеня в день хрестин його сина Михайла.

У липні 1830 року графиня познайомилася з Пушкіним і була дуже 
здивована тим, що до цього часу нічого не знала про те, що він одружу-
ється з її троюрідною небогою. Пізніше, вже познайомившись, вона ви-
словлює надію, що віднині він частіше буватиме в її домі.

Так і сталося. Вони справді стали хорошими друзями. Поет став часто 
бувати у домі Наталії Кирилівни — йому подобалося слухати її спога-
ди, адже графиня, незважаючи на свій поважний вік, зберегла блискучу 
пам’ять, була чудовим оповідачем. Її розповіді про шість царювань, про 
свого батька, про добу Катерини, про «моди 70-х» настільки захопили 
Олександра Сергійовича, що він почав записувати їх до щоденника, по-
тім ці спогади використав у своїй збірці «Застольные беседы». Пушкін 
заслуховувався розповідями Наталії Кирилівни. У спілкуванні з нею він 
ловив відлуння давно минулих часів, відчував живий подих історії. Влас-
не графиня Розумовська і надихнула поета до написання «Пікової дами», 
ставши прообразом старої дами, яка знала таємницю трьох карт — трій-
ки, сімки, туза... Відомо, що прообразами «Пікової дами» для Пушкіна 
стали одразу дві поважні жінки.

Крім дочки Кирила Розумовського його надихала на цей образ кня-
гиня Наталія Петрівна Голіцина (17.01.1741–20.12.1837), уроджена Черни-
шова, фрейліна п’яти імператриць, яка прожила 96 років. Одного разу 
її внук програв у карти велику суму грошей, і бабуся, щоб не сплачу-
вати борг, назвала йому три виграшні карти, помічені їй у Парижі Сен-
Жерменом. Ця історія і стала основою сюжету повісті Пушкіна. Віддати 
перевагу якійсь одній майже неможливо: настільки ці дві жінки мали 
схожі характери, жили в одну епоху, спілкувалися з одними людьми і 
спільно сформували образ пушкінської пікової дами. Часті відвідини до-
му Кочубея не були марними для письменника. У цьому домі він мав усе. 
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Навіть перше кохання. Ним стала для Пушкіна-ліцеїста дочка Кочубеїв 
Наталія. Тут же він знайшов і дружину Наталію Гончарову, героїв для 
своїх поем та повістей. Господаря дому Віктора Павловича Кочубея по-
казав у своїй «Полтаві». До останніх днів Наталія Кирилівна вела світське 
життя, навіть за день до смерті вона ще приймала в своєму домі гостей 
та грала з ними в карти.

Померла Наталія Кирилівна Розумовська 19 березня 1837 року в Пе-
тербурзі. Поховали графиню в Олександро-Невській лаврі.

Граф Олексій Кирилович (12.09.1748–05.04.1822). Дійсний таємний 
радник, міністр народної освіти (1810–1816). Дружина — графиня Шере-
метьєва Варвара Петрівна (1750–1824).

Нащадки графа Олексія Кириловича Розумовського
Граф Розумовський Петро Олексійович (1775–1835) — генерал-

майор, дійсний камергер. Одруженим не був. Помер в Одесі. З його смер-
тю припинив існування рід Розумовських в Росії.

Граф Розумовський Кирило Олексійович (близько 1780–1829). Дій-
сний камергер. Душевнохворий. Одруженим не був. Помер у Харкові.

Графиня Розумовська Катерина Олексіївна старша (нар. близько 
1777).

Графиня Розумовська Варвара Олексіївна (1778–10.1864) Займала-
ся благодійністю.

Чоловік (1802) — князь Микола Григорович Рєпнін-Волконський 
(1778–1845). Генерал, учасник антинаполеонівської кампанії. Малоросій-
ський генерал-губернатор. Родина мала шестеро дітей: троє синів та три 
дочки.

Графиня Розумовська Катерина Олексіївна молодша (1783–
14.07.1849). Займалася благодійністю.

Чоловік (1811) — граф Уваров Сергій Семенович (1786–1855). Дій-
сний таємний радник, міністр народної освіти.

Родина мала четверо дітей: сина та трьох доньок.

Позашлюбні діти Олексія Кириловича Розумовського:
Перовський Микола Іванович (Олексійович) від француженки, 

яка пізніше була видана заміж за поміщика з Полтавської губернії. Вихо-
вувався в домі тітки Н. К. Загряж ської, служив у Колегії іноземних справ, 
був Таврійським губернатором і міським головою Феодосії.

Від поміщиці Марії Михайлівни Соболевської Олексій мав дев’ятеро 
дітей:

Перовський Олексій Олексійович (1787–09.07.1836). Дійсний стат-
ський радник, опікун Харківського університету. Учасник Вітчизня-
ної війни 1812 року. Письменник, відомий за псевдонімом «Антон 
Погорєльський».

Граф Перовський Лев Олексійович (09.09.1792–09.11.1856). Дійсний 
таємний радник, міністр внутрішніх справ. Учасник Вітчизняної війни 
1812 року.

Дружина — Уварова Катерина Василівна.
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Граф Перовський Василь Олек-
сійович (09.02.1795–08.12.1857). 
Генерал-ад’ютант і генерал від кава-
лерії, Оренбурзький і Самарський 
генерал-губернатор.

Граф Перовський Борис Олек-
сійович (1814–25.11.1881). Генерал-
ад’ютант імператора Олександра II, 
вихователь його дітей. Член Держав-
ної Ради.

Дружина — Булгакова Софія 
Костянтинівна.

Перовська Параска Олексіївна.
Чоловік — Курбатєв Петро 

Олександрович.
Перовська Анна Олексіївна 

(20.06.1796–02.06.1857).
Чоловік — граф Толстой Кос-

тянтин Петрович.
Перовська Марія Олексіївна 

(....–1873).
Чоловік — Крижанівський 

Максим Костянтинович, генерал-
лейтенант, учасник війни 1812 року;

Перовська Ольга Олексіївна (1799–1833).
Чоловік — Жемчужников Михайло Миколайович, сенатор, дій-

сний таємний радник.
Перовська Софія Олексіївна.
Чоловік — князь Львов В. В. — цензор, літератор.
Граф Петро Кирилович Розумовський (15.01.1751–14.12.1823). 

Генерал-поручик, дійсний таємний радник, обер-камергер.
Дружина — княгиня Чарторизька Софія Степанівна, уроджена 

Ушакова.
Мав позашлюбного сина Миколу Миколайовича Оржицького 

(11.7.1796–01.01.1861).
Світлійший князь Андрій Кирилович Розумовський (22.10.1752–

11.09.1836). Морський офіцер, генерал-майор. Російський посол у Неапо-
лі, Копенгагені, Стокгольмі. Сенатор, дійсний таємний радник першого 
класу.

Перша дружина (1788–1806) — графиня Єлизавета Осипівна Тун-
Гогенштейн-Клестерле (1769–11.12.1806).

Друга дружина з 1816 року — графиня Константина-Домініка 
Осипівна Фон Тюргейм (1785–1867).

Ні з однією дружиною Андрій Кирилович дітей не мав.
Граф Лев Кирилович Розумовський (20.02.1757–21.11.1818). Генерал-

майор. Учасник російсько-турецьких воєн 1768–1774 та 1787–1791 років.

Граф Олексій Олексійович Перовський 
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Дружина княгиня Голіцина (уроджена В’яземська) Марія Григо-
рівна (1772–1865). Подружжя дітей не мало.

Граф Григорій Кирилович Розумовський (10.11.1759–03.06.1837). 
Учений-натураліст. Почесний член Російської Академії наук і багатьох 
вчених товариств.

Перша дружина 1790 — баронеса Мальсен Генрієтта. В 1793 зали-
шив її без розлучення.

Друга дружина — баронеса Тереза-Єлизавета Шенк де Кастель 
(1790–1818). Цей шлюб був визнаний законним тільки в Австрії, після то-
го як Григорій прийняв австрійське підданство.

Граф Розумовський Максиміліан Григорович (1807–1849) — офі-
цер австрійської армії.

Дружина — графиня Маріспані.
Графиня Розумовська Єлизавета Григорівна (1808–1892).
Чоловік — гр. Мольтке Адам-Готтліб, данський дипломат.
Граф Розумовський Карл Григорович (1812–1814).
Граф Розумовський Лев Григорович (14.02.1814–05.02.1868). Саксен-

Кобурзький підданий, сенешаль герцога Кобурзького.

Граф Іван Кирилович Розумовський (06.08.1761–06.06.1802). Генерал-
майор, учасник російсько-турецької війни 1787–1791 років. Своїх дітей не 
мав.

Графиня Наталія Кирилівна Розумовська (05.09.1747–19.03.1837).
Чоловік (1777) — Загряжський Микола Олександрович (помер у 

1821 році), обер-шенк.
Подружжя дітей не мало.

Графиня Єлизавета Кирилівна Розумовська (15.12.1749–1823).
Чоловік (1776) — граф Петро Федорович Апраксій, генерал-майор 

(помер у 1813 році).

Графиня Дарія Кирилівна Розумовська (10.1753–25.07.1762).

Графиня Анна Кирилівна Розумовська (01.12.1754–1826).
Чоловік (1773) — Васильчиков Василь Семенович, камергер, брат 

фаворита Катерини II (помер у 1808 році).
Васильчиков Олексій Васильович (1777–1825).
Васильчиков Кирило Васильович (помер 01.08.1827), полковник.
Васильчиков Сава Васильович.
Васильчикова Марія Василівна (1779–1844). Виховувалася в родині 

Н. К. Загряжської.
Чоловік — Кочубей Віктор Павлович (1768–1834). Граф (1799), князь 

(1831). Дипломат, сенатор. Член Державної ради, міністр внутрішніх 
справ.

Васильчикова Катерина Василівна.
Чоловік — князь В’яземський Микола Григорович, дійсний стат-

ський радник.
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Графиня Параска Кирилівна Розумовська (12.12.1755–2.10.1808).
Чоловік — граф Гудович Іван Васильович (1741–1820), фельдмар-

шал, Головнокомандуючий у Москві в 1809–1812 рр.
Граф Гудович Кирило Іванович (18.06.1777–04.12.1856), генерал-

майор, поміщик Проскурівського, Сурозького, Миргородського повітів.
Дружина — княгиня Голіцина Варвара Яківна (1786–1857).
Граф Гудович Андрій Іванович (1782–1869), генерал-майор. Учасник 

битви під Аустерліцем, російсько-шведської війни 1808–1809 рр. Герой 
Вітчизняної війни 1812 р. і походів російської армії 1813–1814 рр. У 1832–
1841 рр. — московський предводитель дворянства.

Перша дружина — Мантейфель Катерина Миколаївна, уродже-
на Заліська.

Друга дружина — Данзас Єлизавета Дмитрівна, уроджена 
Закревська.

Граф Гудович Василь Іванович.
Графиня Гудович Катерина Іванівна (старша).
Графиня Гудович Анна Іванівна.
Графиня Гудович Катерина Іванівна (молодша).
Графиня Гудович Єлизавета Іванівна (1786–1868), фрейліна Висо-

чайшого Двору.
Здавалося, що «козацькому роду нема переводу», але вже на початку 

XIX століття він почав занепадати. З шести синів тільки у двох — Олек-
сія Кириловича та Григорія Кириловича були діти, і тільки їх сини ма-
ли право носити графський титул. Сини Олексія Кириловича Петро та 
Кирило не змогли стати продовжувачами роду, обидва померли в моло-
дому віці.

На них обірвалась титулована гілка роду Розумовських на батьківщи-
ні. Носіїв цього прізвища до середини ХІХ століття в Росії не залиши-
лося. Але це не означає, що воно припинило своє існування. Ціла гілка 
Розумовських збереглась в Австрії. Двоє синів гетьмана ще в молоді ро-
ки виїхали до Австрії і пустили там своє коріння. Першим туди виїхав 
дипломат Андрій Кирилович. Він був двічі одружений, але нащадків 
не мав. Пізніше Андрій Кирилович запросив до себе молодшого брата 
Григорія.


