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ІСТОРІЯ КОХАННЯ НЕЗВИЧАЙНІ ЖІНКИ

ГЕТЬМАНСЬКА САДИБА КИРИЛА 
РОЗУМОВСЬКОГО В БАТУРИНІ У ДРУГІЙ 
ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ.
Юлія Фурсова, завідувачка відділу “Палац Кирила Розумовського” НІКЗ “Гетьманська столиця”. 

ГЕТЬМАНИ

Діяльність гетьмана Кирила Розумов-
ського сповнена любові до України та Ба-
турина зокрема. Не випадково за свою 
гетьманську резиденцію він символічно 
обирає саме Батурин. У місті, яке мало 
відповідати високому державному зна-
ченню, Кирило Розумовський у середи-
ні ХVІІІ ст. розгортає будівництво низки 
промислових підприємств і, звісно, своєї 
гетьманської садиби.
Проблеми, що стосуються забудови 

Батурина в часи гетьмана Кирила Розу-
мовського та його гетьманської садиби, 
що розміщувалась у центральній частині 
міста, на сьогодні залишаються не дослі-
дженими повною мірою, попри наявні 
різноманітні наукові розвідки. Зазначена 
тематика є однією із пріоритетних в на-
укових дослідженнях працівників Націо-
нального заповідника «Гетьманська сто-
лиця». У цій статті спробуємо дати від-
повіді на питання: коли ж саме було збу-
довано гетьманську садибу та який ви-
гляд вона мала?
Наслідуючи модні архітектурні тен-

денції XVIII ст., Кирило Розумовський 
збудував, а в подальшому, зважаючи на 
власні смаки та вподобання, оздобив 
свою садибу. Гетьманська садиба, окрім 
іншого, мала ще і важливу репрезента-
тивну функцію, - демонструвала соціаль-
ний статус господаря (власника).
Коли ж саме почалося будівництво са-

диби? Згідно з нашими науковими до-
слідженнями гетьманська садиба Кири-
ла Розумовського була зведена у період з 
1751 по 1753 рр., але зазнавала неоднора-
зових перебудов, добудов, ремонтів, про 
що свідчать архівні документи та роз-
відки науковців. Дослідник соціально-
економічного розвитку Батуринщини 
П. Нечипоренко наводить відомості, що 
у 1755 р. в Батурині одночасно будува-
ли гетьманський будинок та інші «стро-
єнія». Архітектор Антоніо Рінальді, який 
працював у Кирила Розумовського впро-
довж 1752–1753 рр., в одному зі своїх лис-
тів зазначає, що для проживання геть-

мана має збудувати одноповерховий 
дерев’яний будинок на кам’яному фун-
даменті. Сьогодні місце садиби локалі-
зовано, це тогочасна вулиця Київська, до 
речі, одна з головних (центральних) ву-
лиць гетьманського Батурина, та власне і 
сьогодні також. 
Готуючи до друку публікацію, авторка 

передусім звернулася до архівної справи 
№ 19986 «Про адміністративне та госпо-
дарське керівництво діяльністю батурин-
ського будівельного комплексу», що зна-
ходиться у Центральному державному іс-
торичному архіві України, м. Київ.
Станом на 1765 р. гетьманська сади-

ба була поділена на декілька частин: 
«Первый квадрат» та «Другой квадрат». 
У так званому «Першому квадраті» роз-
міщувались головні споруди, а «Другий 
квадрат» виконував господарську функ-
цію. Відомо, що площа головного двору 
становила 18889 квадратних сажня (8,6 га), 
а господарського – 8437 квадратних саж-
ня (3,8 га) (площа палацово-паркововго 
ансаблю Кирила Розумовського, що є 

Зображення кімнати гетьманського дерев’яного  палацу  Кирила Розумовського в Бату-
рині. Малюнок Лулу  Тюргейм 1819 р. З книги  «Моя жизнь. Воспоминания из большо-
го мира Австрии». 1914 р.
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єдиним збереженим гетьманським па-
лацом в Україні, в межах огорожі сьогод-
ні складає - 5 га). Головний гетьманський 
дерев’яний палац, знаходився у першо-
му квадраті. Будинок мав 11 кімнат та 5 
сіней, його ґанок прикрашала різьблена 
балюстрада. Син гетьмана Олексій у 1775 
р. характеризував цей палац так: «вельми 
великий і надміру просторий будинок». 
Біограф родини Розумовських О. Василь-
чиков на сторінках своєї книги «Сімей-

ми, так званими «калузькими». У фліге-
лях, до речі, було по 11 печей. 
Яким було оздоблення, архітектурний 

стиль гетьманської садиби? Варто зазна-
чити, що до кінця XVIII ст. на території 
Гетьманщини був поширений бароковий 
стиль. Історик Тетяна Таїрова-Яковлєва 
у своїй праці «Повседневная жизнь, до-
суг и традиции казацкой элиты Укра-
инского гетманства» наводить відомос-
ті, що більшість гетьманських палаців 
зводилась та оздоблювалась в бароково-
му стилі. Не була винятком у цьому пи-
танні і гетьманська садиба Кирила Розу-
мовського в Батурині. Щодо її оздоблен-
ня, то відомо що більшість кімнат палацу 
мали дерев’яну підлогу, стіни були оздо-
блені шпалерами різних кольорів, а сте-
лі – полотном з побілкою. Не менш пиш-
ним було і оздоблення флігелів, про що 
нам засвідчують наступні цитати: «стены 
оббиты разных цветов бумажными обоя-
ми, потолки оббиты холстом. В комнатах 
картин живописных – 4. Фонарь слюдя-
ной один... Потолки все оббиты холстом 
с выбелкою. Стены оббиты разных цветов 
бумажными обоями, потолки холстом с 
выбелкою».
Важливого значення надавалося і зо-

внішньому оздобленню. Відомий пере-
лік значної кількості різноманітних оздо-
блювальних елементів: термуси, корони, 
купідони, капітелі, вази, різні скульпту-
ри. Згідно з проаналізованим переліком 
фарб, які застосовувалися для фарбуван-
ня палацу та флігелів, ми можемо дійти 
висновку щодо кольорової гами сади-
би. Це були фарби: мінея, умбра, білила, 
блейвас, охра, сажа, сурік, лазорь, болюс, 
поташ, каневерь, - саме ці фарби надава-
ли всі відтінки жовтої, коричневої, черво-
ної кольорової гами. 
Однією з досить важливих складових 

садиби був сад та парк. Як правило, па-
лац поєднувався з садом, творячи єдину 
композицію. Відомо, що мурований ґа-
нок головного будинку знаходився з боку 
саду: «позади большого строения сад, на-
сажен разными фруктовыми деревьями, 
а около оного огород».
Інший, господарський квадрат, розмі-

щувався навпроти гетьманського пала-
цу через дорогу. Ця територія включала 
низку споруд – гардеробні, погреби, льо-
довник, комору, хлібню та амбар. Крім 
того тут же розміщувались службові по-
кої на 18 житлових кімнат та на 4 сіней. 
Поряд знаходилося дві стайні на 32 та на 
36 стійл, окремо каретний сарай для 14 

ГЕТЬМАНИ

ство Розумовських» зазначив, що гетьман 
жив у великому дерев’яному будинку на 
кам’яному фундаменті, з окремими флі-
гелями для гостей, побудованому на по-
чатку гетьманування. 
Праворуч та ліворуч від головного бу-

динку перпендикулярно до Київської ву-
лиці розміщувалися флігелі. Разом з па-
лацом вони утворювали парадний двір 
– курдонер. Правий флігель мав 15 кім-
нат та 3 сіней, а лівий – 20 кімнат і 4 сіней. 
Безперечно, для догляду за садибою 

та господарством гетьмана потрібна була 
низка господарських та службових буді-
вель, які були невід’ємною її складовою. 
Так, на території садиби був службовий 
флігель на 11 кімнат та 3 сіней. Навпроти 
нього розміщувалась велика кухня з льо-
довником та коморою. Поряд – каретний 
сарай, стайня на 40 стійл та 2 караульні. 
Як же опалювався гетьманський палац 

та флігелі? Були печі, про що засвідчують 
описи більшості споруд. Зокрема, у геть-
манському палаці печей було 8, а обли-
цьовані вони були кахлями, мальовани-

Центральна частина м. Батурина, друга половина ХVІІІ ст. з зображенням гетьманського палацу 
Кирила Розумовського. Малюнок-реконструкція Ю.Ситого, О.Терещенка, М. Тереха.2014р. 
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саней. У цьому ж, так званому господар-
ському квадраті, були флігелі для музи-
кантів та співаків.
Виникає питання, а як же описували 

гетьманський будинок та і власне усю са-
дибу в інших джерелах, таких як листи та 
щоденники, спогади подорожніх. 
Військовий і політичний діяч Венесу-

ели Франциско де Міранда, перебуваю-
чи у Батурині у 1787 р., залишив вельми 
цікаві відомості про гетьманську сади-
бу. Він зазначив, що дерев’яний гетьман-
ський палац був досить просторим. Ман-
дрівник звернув увагу на книжкові шафи, 
і наголосив, що раніше не зустрічав такої 
кількості шаф у інших палацах. Отто фон 
Гун, який у 1805 р. відвідав Батуринську 
економію Розумовського, писав: «бачили 
дерев’яний будинок, в якому проживав 
покійний фельдмаршал. Перед будин-
ком вал, на якому поставлено 10 гармат… 
з іншої сторони будинку – сад з фрукто-
вих дерев».
У 1819 р. Андрій Розумовський разом 

зі своєю дружиною Константиною та її 
сестрою Лулу перебував у Батурині. Лулу 
Тюргейм у своїх мемуарах залишила ці-
каві відомості про їх життя у місті, зокре-
ма і про гетьманський палац. Лулу пише, 
що її кімната з чотирма вікнами була у 
малому будинку та мала дві значні пере-
ваги – тепло та гарне освітлення. На ма-
люнку, який, зробила авторка мемурів, 
можна побачити у центрі дерев’яний бу-

динок з ґанком та колонадою.
Що ж було з гетьманською садибою в 

подальшому? Відомо, що у другій поло-
вині ХІХ ст., не маючи належного догля-
ду, садиба поступово почала занепадати. 
У 1821 р. будинок, в якому проживав геть-
ман, був розібраний «по ветхости».
Підсумовуючи, можемо дійти висно-

вку, що гетьманська садиба Кирила Ро-
зумовського, яка знаходилась в централь-
ній частині міста Батурина, мала як ре-
презентативну, так і господарську функ-
цію, про що засвідчує наведена вище ін-
формація. Насамкінець варто зазначити, 
що окреслені у статті матеріали не мо-
жуть надати повного уявлення про сади-
бу гетьмана по вул. Київській, тож попе-
реду на нас чекає багато нових та цікавих 
публікацій.

ГЕТЬМАНИ

«ЗОЛОТА» НАГОРОДНА ШПАГА КИРИЛА 
РОЗУМОВСЬКОГО
Наталія Пільтяй, науковий співробітник Національного заповідника «Гетьманська столиця»

Для всебічного висвітлення по-
статі гетьмана Кирила Розумов-
ського та сприйняття його у за-
гальному контексті історії Єв-

ропи другої половини ХVІІІ ст. важливе 
значення має дослідження особистих ре-
чей та предметів, які характеризують ін-
дивідуальність керманича. Згідно кон-
цепції розвитку Національного заповід-
ника «Гетьманська столиця» одним із за-

вдань є комплектування фондової колек-
ції предметами, що розкривають сторін-
ки життя та діяльності Кирила Розумов-
ського. 
Одним з атрибутів урочистого вбран-

ня Кирила Розумовського була зброя. Ві-
домо, що 5 вересня 1748 р. Кирило Гри-
горович отримав звання підполковника 
лейб-гвардійського Ізмайлівського полку. 
Як зазначає Денис Тоїчкін, відомий фа-
хівець історії військової справи та зброї, 
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Старий  гетьманський дерев’яний палац у Батурині. Малюнок Лулу Тюргейм 1819 р. З 
книги  «Моя жизнь. Воспоминания из большого мира Австрии». 1914 р.


