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ІСТОРІЯ ЗБРОЇ

Формування картинної галереї ро-
дини Розумовських було започат-
коване гетьманом Кирилом Розу-
мовським. Отримавши грунтовну 

європейську  освіту, багато подорожуючи 
європейськими країнами, він сформував 
мистецький смак і почав збирати колек-
цію творів мистецтва. На  сьогодні  не відо-
ма доля та повний склад  всієї мистецької 
збірки родини Розумовських, так  як в ХІХ 
столітті вона  була розпорошена.  Наша 
мета - зібрати якомога більше відомостей 
про картину галерею гетьмана в Батурині. 

 Звернувшись до періодичних  ви-
дань ХІХ – початку ХХ століття та до  праць 

ТВОРЦІ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА
КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ   ГЕТЬМАНА 
КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО
Юлія Фурсова, завідуюча відділом Палац гетьмана Кирила Розумовського Національного історико-культурного заповідника 
“Гетьманська столиця”, м.Батурин

мистецтвознавців, ми можемо частково 
простежити долю мистецького зібрання 
гетьмана та дізнатися про ті картини,  що 
перебували  в гетьманській столиці. 
Дослідник архітектури ХІХ століття Ф. 

Горностаєв у своїй книзі «Дворцы и церк-
ви юга» згадував: «В Батуринском дворце 
ожидаешь встретить первоклассное худо-
жественное произведение, обладающее 
перлами искусства», а у Відомостях Імпе-
раторської археологічної комісії за 1909 р. 
читаємо:  «Во дворце была дорогая ме-
бель, зеркала, привезенные из Венеции, 
картины Фрагонара, Буше, Ватто». Ці свід-
чення дають нам підстави припустити,  що 
картинна галерея гетьмана Розумовського 
в Батурині у другій половині  ХVІІІ століт-
тя  була чи не найкращою у Гетьманщині. 
Проливає світло на  склад батуринської 

картинної галереї публікація  «Старинні 
портрети українських діячів в Батурині», 
вміщена у журналі «Ілюстрована Україна» 
за 1913 р.  Проаналізувавши публікацію, 
дізнаємося,   що Кирило Розумовський, 
віддаючи шану  видатним діячам Геть-
манщини, свої  батуринські палаци при-
крашав саме їхніми портретами. У стат-
ті зазначається, що з палацу гетьмана піс-
ля його смерті до батуринського шинкаря 
М. Раді  потрапило 7 портретів, написаних 
олійними фарбами. Це були портрети Іва-
на Мазепи, Пилипа Орлика, Павла Полу-
ботка, Семена Палія та Петра Дорошенка, 
а також два портрети із зображенням бі-
блійних персонажів  та картина на античну 
тематику. Серед перелічених портретів ці-
кавим є зображення гетьмана Івана Мазе-
пи у віці близько 50-60 років. У найкращо-
му стані був портрет Семена Палія з хлоп-
чиком на руках. Щодо портрету Пилипа 
Орлика зазначено, що його придбав відо-
мий український архітектор Василь Кри-
чевський за 50 карбованців. 
Існують відомості, що у 1911 р. історик 

та краєзнавець Батурина  Василь Різничен-
ко надіслав М. Грушевському фотознімки 
зазначених вище портретів, котрі зберіга-
лися у Батурині. Ознайомившись з фото-
графіями, М. Грушевський виявив бажан-
ня придбати оригінали портретів і вста-
новив контакти з їхнім власником – М. Ра-

Невідомий художник.   Портрет  козацького воєначальника ХVІІІ 
ст. З книги М. Цапенко  «По равнинам Десны и Сейма» 1967 р.
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дою. Останній не був упев-
неним у справжності зобра-
жень і лише зазначав, що не 
так давно за них пропонува-
ли чималі кошти. Це були ті 
самі портрети про які йшло-
ся вище:   І. Мазепи, П. Орли-
ка, П. Дорошенка, П. Полу-
ботка, С. Палія. Перші чо-
тири, як зазначав М. Рада, 
мали розмір 71х53 см, а кар-
тина із зображенням С. Па-
лія – 97х80 см. Можна при-
пустити, що ці портрети зго-
дом потрапили до колекції 
М. Грушевського.  Під час об-
стрілу більшовиками Києва 
в 1918 р., будинок М. Грушев-
ського зазнав великих руйну-
вань, вся мистецька колекція 
історика була втрачена. 

 Архітектор Михай-
ло Цапенко у книзі «По рав-
нинам Десны и Сейма» 1967 
р. пише, що, перебуваючи у 
Батурині, йому вдалося вия-
вити у місцевого жителя пор-
трет, що походив з «теплов-
ского дома» – саме так місцеві називали 
палац Кирила Розумовського. М. Цапенко 
пише, що картина   написана не дуже май-
стерно і, ймовірно, могла належати  пен-
злю  художника-аматора або ж іконопис-
ця: «На полотні зображений вусатий воїн, 
який на руках тримає дитя. Одягнутий він 
у червоний жупан, поверх якого одягну-
ті  лати». Біограф родини Розумовських 
Олександр  Васильчиков зазначає, що, за 
переказами місцевих жителів, на почат-
ку ХХ ст. у Воскресенській церкві знаходи-
лись дві картини з колекції гетьмана: кар-
тина «Божа Матір» та картина ХVІІІ сто-
ліття «Різдво Ісуса Христа». Нащадок Ко-
чубея (вірогідно, Василь Аркадійович) хо-
тів придбати цю картину за 4000 крб, але 
йому відмовили. Доля згаданих  вище кар-
тин з батуринського палацу Кирила Розу-
мовського  сьогодні не відома.
Існують відомості, що після смерті геть-

мана у 1803 р. значна частина картинно-
го  зібрання з Батурина перейшла до його 
сина Олексія і перебувала у яготинсько-
му маєтку, який він також успадкував 
від батька.  Тож звернемося до  спогадів 
А.Глаголєва, який відвідав Яготин у 1823 
році, та залишив інформацію про карти-
ну галерею:  «В доме богатое собрание кар-
тин, оставшихся после Графа Алексея Ки-
рилловича Разумовского. Из произведе-
ний итальянской школы лучшее есть Ти-
цианова Даная; Мать, кормящая детей, 

произведение Лазарини; две 
картины Гвизольфа, пред-
ставляющие Христа, пропо-
ведующего в храме, Панте-
он и своды Церкви Св.Петра 
Антиоли; Велизарий с маль-
чиком неизвестного худож-
ника;  картины: слепец с 
мальчиком и Св.Магдалина 
и травля кабанов Снейдерса 
также составляет украшение 
галереи». 
Праця П. Мягкова  «Кар-

тинная галерея графа 
К.Г.Разумовского в Яготине 
Полтавской губернии» част-
ково розкриває долю деяких 
полотен з яготинської збір-
ки. Дослідник говорить,  що 
у 1923 р. через Державний 
музейний фонд до Ерміта-
жу потрапило  17 полотен з 
яготинської картинної гале-
реї. Сьогодні у зібранні Дер-
жавного Ермітажу знахо-
дяться полотна:  «Святий Ба-
вон» Гертгена тот Сінг Янса, 
Нідерланди; «Натюрморт» 

Пітера Класа, Голландія, І половина  XVII 
століття; «Полювання на вепря» Ю. Якоб-
сона, Німеччина, II половина XVII століття; 
парні панно  французького майстра Гюбе-
ра Робера – «Вілла Мадама під Римом» та 
«Павільйон з каскадом», які датуються 1767 
р. Виходячи  з датування цих полотен, вра-
ховуючи дані про те, що вони перебували 
в  складі яготинської галереї, можемо при-
пустити, що ці ж картини могли спочатку 
перебувати у Батурині. 
Слід згадати, що імовірно  частина кар-

тинної галереї гетьмана потрапила до 
його прямих нащадків. Як відомо, у  1909  
та  1911 роках до України приїздив прав-
нук гетьмана  Каміл Львович Розумовский. 
Маючи велику цікавість до історії своєї  ро-
дини, він  назбирав чимало речей (картин, 
книг, документів), що у свій час належали 
гетьману Кирилу Розумовському. 
У даній статті  ми розкрили лише окре-

мі аспекти історії картинної галереї Кири-
ла Розумовського в Батурині.   Наразі за-
лишається нез’ясованими питання,  які 
саме твори та яких митців були у складі 
картинної галереї Розумовського в Батури-
ні та  яка її доля.  Тож,  окреслена у стат-
ті  тема потребує подальших наукових до-
сліджень, і сподіваємося,   нових та цікавих  
відкриттів. 

 

Портрет гетьмана Івана Мазепи. 
З журналу «Ілюстрована Україна» 1913 р.
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