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Попри скептичне ставлення українців до власної еліти в історії на-

шого народу є родини справді знакові для розвитку освіти, науки і культу-
ри. До них відноситься і рід Розумовських, що має розгалуджене генеоло-
гічне древо, споріднене з багатьма гетьмансько-старшинськими родинами 
в Україні (Скоропадськими, Апостолами, Полуботками, Кочубеями, Валь-
кевичами, Ґалаґанами, Капністами та ін.), з аристократичними колами Ро-
сії, Австрії та Німеччини. 

Більшість розвідок щодо Розумовських присвячені політичному та 
соціально-економічному аспектам діяльності, а внесок цієї родини в духо-
вний розвиток України не є вичерпно вивченим. Виняток становить лише 
окреме дослідження Л. Івченко. В історіографії виокремлюються неодно-
значні погляди щодо останнього гетьмана України: представники демокра-
тичного напряму М. Грушевський, О. Лазаревський, М. Сумцов закидають 
Розумовському «панські вихватки», віддаленість від народу, а державни-
цького (О. Борщак, Т. Гунчак, О. Оглоблин, О. Субтельний,) – акцентують 
увагу на тому, що правління гетьмана було відносно спокійним, стабіль-
ним і сприятливим відтинком історії. Культурно-освітня діяльність К. Ро-
зумовського та його задум щодо Батуринського університету в радянській 
літературі замовчувалися, хоча зафіксовані у дореволюційних джерелах та 
виданнях діаспори. Ці аспекти частково висвітлено у працях Алексюка, 
Пасько, Путро, Лазечків, але вкрай рідко – в педагогічних дослідженнях. 

Як відомо, піднесення родини Розумовських пов’язане з талантом і 
таланом Олексія Григоровича. Попри демократичне походження Розумов-
ських, над якими іноді іронізували вельможні сучасники, в дійсності ці 
прості козаки поводилися з більшим талантом, вишуканістю і смаком, ніж 
ті «августійші особи», при дворах яких вони перебували (від Анни Іоанів-
ни до Миколи І). З К. Розумовським спілкувалися на рівних європейські 
монархи, науковці, мислителі й митці. У шевченковому вислові «Кирило в 
перуці» не вбачається нічого образливого чи зневажливого – це образ ге-
тьмана проєвропейської орієнтації, з дипломатичним хистом і прагненням 
упорядкувати гетьманську резиденцію в Глухові на взір королівських міс-
течок (де за К. Розумовського продовжувала діяти Глухівська співацька 
школа, готуючи співаків і музикантів для імператорської капели й оркест-
ру, створені придворні опера і театр, два французькі пансіони для навчання 
дітей «благородного малоросійського шляхетства», кав’ярня, аптека, кни-
гарня), а свої маєтки в Батурині, Яготині, Почепі, Гостилицях, Перові, Ти-
мохові зробити осередками культурного життя. 
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Олексій і Кирило Розумовські – цікаві, колоритні особистості, євро-
пейці за формою і українці за сутністю, не гнітилися почуттям національ-
ної неповноцінності, підкреслюючи і з гідністю демонструючи свої украї-
нофільські почуття. Появі Розумовських при дворі завдячує і мода на все 
українське, і, почасти, на європейські культурні захоплення, як меломанія, 
бібліофілія, колекціонування, сприяння освіті. 

Олексій Розумовський вирізнявся піклуванням про музикантів, 
сприяючи наданню їм дворянства, направляючи вчитися до іноземних мае-
стро або призначаючи на придворні посади співаків, які «спали з голосу» 
[5, 22]. Попри м’яку вдачу, рішуче виступав щодо захисту інтересів духів-
ництва і «рідної Малоросії», славився своїм земляколюбством, підтриму-
вав українців у їх освітньому і кар’єрному рості, виховував у Швейцарії 
своїх племінників Дараганів, Закревських і Стрешенцова [12, 202]. Він був 
почесним патроном Києво-Могилянської академії, виявляючи моральну і 
матеріальну турботу про цей заклад. 

Досягнувши високого становища, Олексій своєю шляхетністю виріз-
нявся від усіх царських фаворитів, фактично будучи при дворі послом 
України і обстоюючи її інтереси. Завдяки цим зусиллям у 1745 р. було від-
новлено Київську метрополію, за що українська церква була дуже вдячна 
родині Розумовських [13, 63–65]. Як показує аналіз фондів ЦДІАУК, і Ки-
рило Григорович пізніше активно співпрацював з Києво-Печерською Лав-
рою (в тому числі, замовляючи тут навчальну літературу), опікувався про-
блемами Києво-Могилянської академії, прагнучи осучаснити цей заклад 
[14, 1–3]. 

Саме за рекомендацією брата (який наказавши «жити економно, не 
вдаватися до гульні, а вчитися»), Кирило перебував за кордоном інкогніто, 
під ім’ям 1.1. Обідовського, щоб ставлення до нього було, як до звичайно-
го студента [11, 41]. З допомогою видатних учених Ц.Х. Флотвеля, 
Ф.Г. Штрубе де Пимона, Л. Ейлера юний граф значно підвищив свій інте-
лектуальний і культурний рівень. За словами Катерини II, «він був вельми 
приємним у спілкуванні і мав оригінальний розум» [17, 50–51]. «Відсут-
ність геніальних здібностей компенсувалася в ньому відданою любов’ю до 
вітчизни, правдивістю і добродійництвом, якостями, якими він володів 
найвищою мірою і завдяки яким заслужив загальну повагу», – зауважив 
критичний сучасник І. Гельбіс [5, 24–25]. 

У 1746 р. юного К. Розумовського без адміністративного досвіду, але 
з урахуванням його «особливих здібностей і набутої в науках майстернос-
ті» (як зазначалося в наказі Єлизавети), призначили президентом Академії 
наук і мистецтв. Він був першим очільником цієї установи «не із німців», 
долучився до розробки регламенту, за яким уперше було визначено її пра-
ва й обов’язки, домігся подвійного збільшення асигнувань на академічні 
потреби. К. Розумовський не був науковцем і, очолюючи Академію, не 
претендував на наукові звання. За його президентства, попри труднощі й 
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внутрішні дискусії, Імператорська Академія посіла чільне місце серед нау-
кових установ Європи, стала осередком перекладу і поширення західно-
європейської літератури, де засновано першу книжкову крамницю, діяли 
бібліотека, Кунсткамера, друкарня, художні майстерні; інтенсифікувалися 
дослідження в галузі вітчизняної історії [17, 51–54]. Цікаво, що заслуга 
введення до широкого наукового обігу «Повісті временних літ» (в її Радзи-
вілівській редакції) належить саме Кирилу Григоровичу, на вимогу якого 
вона була перевезена з Кенігсберга [6, 30]. А найважливіше, що була подо-
лана монополія іноземців на академічні знання, реабілітована російська 
наука, відбулося становлення цілої плеяди учених. З часом 
К. Розумовський набув більшої компетентності, вагомості і рішучості, ви-
різняючись в Академії і в Сенаті своєю прямолінійністю й незалежною по-
зицією. 

К. Розумовський не залишився байдужим до здібних незаможних 
співвітчизників, сприяв землякам у налагодженні зв’язків із провідними 
установами. За його підтримки було обрано членом-кореспондентом Імпе-
раторської Академії Ф. Туманського з Глухова, який прагнув перетворити 
гетьманську столицю на просвітницький центр всієї України, з цією метою 
планував відкрити на малій батьківщині першу книгарню і хотів заснувати 
тут філію Академії, обіцяючи пожертвувати власні гроші й бібліотеку; 
проте цей задум не вдалося реалізувати внаслідок ряду несприятливих 
об’єктивних обставин [17, 55]. Дослідники вважають, що і уроженець Глу-
хова М. Березовський – засновник вітчизняної класичної музики XVIII ст., 
завдячує К. Розумовському професійним становленням, адже це він привіз 
молодого музиканта до Санкт-Петербурга і направив на навчання до Бо-
лонської філармонійної академії [5, 36]. Плідно співпрацював Кирило Гри-
горович і з Д. Бортнянським. 

Працюючи для розвитку науки й культури Росії, К. Розумовський не 
забував і про Україну, намагаючись перебудувати її у державу європейсь-
кого типу. Програма Розумовського щодо спорудження «національних бу-
дівель» передбачала відновлення Батурина та надання європейського бли-
ску гетьманській резиденції в Глухові. Свідченням високої ерудиції 
К. Розумовського є його унікальна бібліотека – відома в Європі і найбіль-
ша в Російській імперії, постійне листування з видатними вченими (як – 
Вольтер), намір запросити на роботу Ж. Руссо [2, 553]. 

Як і брат, К. Розумовський зберіг любов до батьківщини, її історії, 
пісні, мови. Лідер українських автономістів, предтеча І. Котляревського – 
О. Лобисевич із плеяди глухівських канцеляристів, присвятив гетьману, як 
поціновувану, український переклад «Еклог» Вергілія [1, 243]. За 
К. Розумовського в Україні широко розвивалося музичне й театральне ми-
стецтво. У складі глухівської трупи працювали іноземні митці й місцеві 
таланти. Придворним митцем, автором галереї портретів Розумовських був 
відомий художник із Ромен Г. Стеценко. 
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Для гетьмана освіта, наука і культура були визначальними в розвит-
ку держави, до усвідомлення чого він дійшов унаслідок ознайомлення з 
думками визначних мислителів. До честі Розумовського, він був на рівні 
цих ідей, пов’язуючи рівень країни з прогресом освіти і закону, здійснюю-
чи відповідні реформи. Прагнучи модернізувати освітню систему, гетьман 
здійснив спробу запровадження загального початкового навчання для ді-
тей усіх суспільних станів, ухваливши проект, розроблений лубенським 
полковником І. Кулябкою, який активно реалізовувався. Щодо реформу-
вання музичної освіти, К. Розумовський планував готувати військових му-
зикантів для усіх полків на основі «капелії інструментальної» та військо-
вих гетьманських музикантів [3, 19]. 

Усвідомлюючи значення вищої освіти, К. Розумовський з часу об-
рання на гетьманство виношував ідею заснування Малоросійського уні-
верситету. Але розробка проекту, доручена Г. Теплову, затягнулася і була 
завершена в 1760 р. У передмові окреслено мотивацію цього задуму: брак 
української професури, особливе прагнення українців до освіти, тривалий 
досвід здобуття знань в європейських університетах і потреба «малоросій-
ського шляхетства» навчати своїх дітей не тільки за кордоном, а й удома. 
За гетьманом визначалось пожиттєве право фундатора і протектора Бату-
ринського університету. Заклад мав утримуватися за рахунок тимчасового 
і вічного фондів, основу яких становили добровільні внески від гетьмана і 
старшини (близько 20 тис. крб.) і надходження з Батуринського монастиря. 
Передбачався трьохрічний курс навчання, прийом вступних іспитів особи-
сто ректором і визначення ним напрямку навчання абітурієнта, відповідно 
до виявлених схильностей. Планувалося створення університетської церк-
ви, гуртожитків для магістрів та професорів, бібліотеки, друкарні, ботаніч-
ного саду, «анатомічного музею», лікарні. Мали намір спочатку запросити 
іноземних учених, а згодом їх замінити на українських. 

Проект Батуринського університету був вельми досконалим, вирізня-
вся новітньою структурою навчальної програми (спроба виділити історико-
літературні, правничі, фізико-математичні, природничі, хіміко-біологічні і 
традиційно-класичні групи наук), колегіальністю управління (директоріум у 
складі ректора і провідних професорів, які б розробили концепцію діяльнос-
ті університету, затверджену гетьманським універсалом) і демократизмом 
(уможливлення навчання кріпаків у разі їх звільнення; всестановий характер 
освіти; дозвіл кожному студенту «для заохочення носити шпагу або шаб-
лю»; заснування підготовчої семінарії з гетьманською стипендією на 40 зді-
бних учнів – для «незаможних дітей шляхетських та всілякого стану людей, 
здібних до науки»). Роль рідної мови в навчанні було проігноровано, нато-
мість вивищувалася латина, грецька і французька мови. Національний хара-
ктер університету виражався в тому, що він призначався для плекання наці-
ональної еліти, щоб «гарантувати поповнення... Докторів, Магістрів і Про-
фесорів з числа малоросійських людей» [2, 545–547]. 
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Попри незреалізованість проекту, він чітко ілюструє гетьманське ба-
чення тенденцій розвитку вищої освіти. Ця пам’ятка – своєрідний ідеал 
українського університету європейського рівня, що поєднував класичний і 
новий тип реальної школи. За гетьманування Розумовського в Україні було 
започатковано рух української еліти за створення місцевих університетів, 
що набув масового характеру. Існує припущення, що К. Розумовський ра-
зом з Г. Сковородою мали намір відкрити університет у Сумах [10, 140]. 
Це ж стосується і запланованого університету на базі Києво-Могилянської 
академії, яка у зв’язку із загальноосвітнім, схоластичним спрямуванням 
навчання, на думку українського шляхетства, потребувала реорганізації в 
заклад європейського зразка з чотирма факультетами [2, 547]. Ці творчі 
плани української еліти на чолі з гетьманом отримали супротив з боку 
«великої просвітительки» Катерини II, яка не тільки наклала вето на ці за-
думи, але й згорнула всю існуючу традиційну систему освіти України. Од-
нак К. Розумовський залишався послідовним прихильником освіти і в 
останні роки життя спорудив школу в рідних Лемешах (на честь матері) та 
сусідньому селі – Чемерах (де він з братом здобули початкові знання) [8, 
129]. Навіть, Батуринський палац, на думку компетентних фахівців, геть-
ман намагався пристосувати під потреби запланованого університету. 

Предметом особливих піклувань Розумовського була освіта його 
власних дітей, яка набула ґрунтовного характеру. Для них гетьман створив 
у Петербурзі особливий «заклад» (1752–1764 pp.), де вивчалися французь-
ка мова, орфографія, граматика, латина, географія, математика, загальна 
історія, малювання тощо, вперше викладалася статистика. Це була своєрі-
дна приватна «академія», де знані вчені навчали дітей за гнучкою індиві-
дуальною програмою, залежно від їх здібностей і нахилів. На цей заклад 
гетьман щорічно витрачав величезну суму – 10 тис. крб. [5, 40]. «Акаде-
мія» стала прикладом для інших дворянських родів. 

Олексій Кирилович Розумовський (1748–1822 pp.) навчався в Страс-
бурзькому університеті, прославився як державний діяч: попечитель Мос-
ковського університету (долучився до відкриття першої кафедри слов’ян-
ської словесності), міністр народної освіти (1810–1816 pp.); сприяв поши-
ренню мережі початкових шкіл та гімназій, брав участь у розробці статуту 
Царськосельського ліцею і його відкритті (який вважав своїм «дитям»), 
дбав про поліпшення методики навчання, посилив нагляд за вихователями-
іноземцями; сприяв Московському товариству дослідників природи, зібрав 
найбільшу в Росії природознавчу бібліотеку, мінералогічну колекцію, а в 
підмосковному маєтку с. Горенках створив унікальний ботанічний сад. За 
період його перебування очільником міністерства було відкрито понад 140 
народних і парафіяльних шкіл, 36 повітових училищ, сирітські притулки, 
гімназії (у Києві, Ніжині, Харкові та інших містах України), Товариство 
наук при Харківському університеті тощо [5, 39]. 

Андрій Кирилович (1752–1836 pp.) – меценат світового рівня, який 
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народився в Глухові, за родинною традицією навчався в Страсбурзькому 
університеті, вдосконалювався в Англії. Зробив стрімку кар’єру на флоті і 
на дипломатичній службі, працюючи в Неаполі, Швеції, Австрії, за органі-
зацію Віденського конгресу був нагороджений князівським титулом [12, 
203]. Завдяки блискучій освіті, знанні мов, витонченим манерам, чудовому 
розумінню мистецтва, увійшов у вузьке коло аристократів та уславився як 
меценат, підтримуючи Й. Гайдна, В.А. Моцарта та інших митців. Його 
українські артисти викликали захват у вибагливої віденської публіки. Анд-
рій Кирилович зіграв суттєву роль у становленні світового імені 
Л. Бетховена, рекомендуючи його високим особам, залучаючи до написан-
ня квартетів (де використовувались і українські та російські народні мело-
дії). У 1808 р. Андрій організував перший в Європі квартет постійного 
складу, який називали «квартетом Розумовського» або «Бетховена», адже 
репертуар складався з щойно створеного композитором [5, 46–49]. Маест-
ро присвятив своєму меценату 2 симфонії та 3 струнні квартети. У музеї-
квартирі Бетховена у Відні є великий портрет Розумовського, як визнання 
вагомості його підтримки. 

А. Розумовський намагався сприяти музичній освіті в Україні, прак-
тично домовився з Моцартом щодо участі в Музичній академії, що мала 
відкритися в Катеринославі з ініціативи Г. Потьомкіна, але цьому завадила 
передчасна смерть маестро. У своєму Віденському палаці Андрій Кирило-
вич заснував знамениту картинну галерею, витратив значні кошти на спо-
рудження палацу російського посольства у Відні та мосту через Дунай, що 
звався «мостом Розумовського», задля чого продав свої маєтки в Конотоп-
ському повіті. Нащадки А. Розумовського живуть у Відні й нині, а величе-
зний палац (де міститься штаб-квартира Міжнародного океанографічного 
інституту) прикрашає вулицю, що носить його ім’я. 

Григорій Кирилович Розумовський (1759–1837 pp.) – один із пер-
ших вітчизняних геологів, знаний у світі, член Російської, Стокгольмсь-
кої, Туринської та Мюнхенської академій, досліджував Північну Україну, 
відкрив новий мінерал, який отримав назву «Розумовськін». Один із пер-
ших дисидентів, визначальний вплив на світогляд якого мала філософія 
Г. Сковороди [1, 279]. 

Наталія Кирилівна Загрязька (Розумовська) характеризувалася су-
часниками «як дама розумна, добродійна і всіми шанована» [16, 41], «щед-
ро допомагала бідним, постійно клопоталася за інших» [15, 75]. Активно 
спілкувалася з О. Пушкіним, одруженим з її внучатою племінницею 
Н. Гончаровою. Поет «ловил в ней отголосок поколений и общества кото-
рые уже сошли с лица земли...» [15, 75]. 

Нащадки Розумовських були непересічними, талановитими особис-
тостями: Олекій Перовський (псевдонім Антоній Погорельський) – відо-
мий російський письменник; революціонерка Софія Перовська; видатний 
поет і драматург Олексій Костянтинович Толстой та брати Жемчужникови 
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– більше відомі під псевдонімом Козьма Прутков. Онука К. Розумовського 
В. Рєпніна віртуозно грала на фортепіано, вирізнялася доброчинною діяль-
ністю, була фундатором і опікуном численних навчальних закладів на 
Полтавщині, зокрема інституту шляхетних дівчат [8]. Саме її родина вику-
пила з кріпацтва актора М. Щепкіна. Вона ж з допомогою рідної сестри – 
графині Уварової виклопотала у міністра освіти для Т. Шевченка посаду 
викладача малювання в Київському університеті. її донька, теж Варвара 
Рєпніна – «добрий геній» Кобзаря, все життя опікувалася поетом (який 
знаходив найсприятливіше середовище для творчості в Яготинському має-
тку, подарованому Розумовським як посаг). Як показує аналіз архівних ма-
теріалів, ще одна правнучка гетьмана В. Капніст по лінії Рєпніних була 
знаною добродійницею, створила навчальну майстерню в Межиричі, опі-
кувалася жіночою гімназією в Лебедині, заснувала іменні стипендії [4, 43]. 
Успадковані нею раритети з колекції Розумовських та оригінали творів 
Шевченка стали основою першої в Україні виставки українських старожи-
тностей, влаштованої в Лебедині у 1918 p., а наразі є гордістю місцевого і 
столичних музеїв [7, 45]. Капністи сприяли землякам -братам Кричевсь-
ким, всесвітньо відомому тенору з Лебедина Івану Стешенку, надаючи 
підтримку для навчання в Італії. 

Розумовські не забували своїх витоків, культивували сімейні тради-
ції. Першими Україну 1911 р. відвідали громадяни Австро-Угорщини- пра-
правнук Кирила – Каміл Розумовський з сином, коштом яких збудовано 
школу в українському стилі (за проектом І. Якубовича) в с. Лемеші на міс-
ці, де стояла хата Розумовських, надано 60 тис. крб. на реставрацію Бату-
ринського палацу, яку здійснено у 1911–1913 pp. А. Белогрудом частково. 
Сьогодні нащадки гетьманської родини живуть за кордоном. Графиня Ма-
рія Андріївна понад 40 років працювала у Національній бібліотеці Відня, 
що свідчить про генетичну схильність до бібліофіли; нею написано кілька 
книг про цю династію. Її племінник Грегор Розумовський – історик, фахі-
вець з історії України. Віденські Розумовські, продовжуючи родинні тра-
диції доброчинності і меценатства, намагаються адресно допомагати Укра-
їні, але ці акції є проявом альтруїзму і широко не афішуються [9, 6]. У 
2004 р. Андрій Розумовський з Аргентини вінчався в храмі Козельця, спо-
рудженому предками, а перебуваючи в Лемешах, передав на благоустрій 
села значну суму. 

З родиною Розумовських пов’язане ціле сузір’я шедеврів архітектури 
і мистецтва України та Європи: Андріївська церква і Марийський палац у 
Києві, гетьманський палац та Воскресенська церква в Батурині, садибно-
паркові комплекси в Яготині, Почепі, Ямполі, Гадяцький замок, собор Різ-
два Богородиці з дзвіницею в Козельці, Трьохсвятительська церква в Ле-
мешах, «Міст Розумовського» і палац у Відні та ряд історичних пам’яток у 
Росії. До їх творення залучалися вітчизняні і зарубіжні митці, як архітекто-
ри В. Растреллі, Ч. Камерон, 
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A. Рінальді, І. Григорович-Барський, А. Квасов, В. де ля Мот, худож-
ники Г. Стеценко, B. Левицький, І. Усенко, І. Чайковський, різбляр 
С. Шалматов, скульптор І. Мартос. По пам’ятках із печаттю Розумовських 
– носіях різних стилів – від барокко і рококо до класицизму, можна вивча-
ти історію мистецтва. Ціла плеяда талантів зобов’язана представникам цієї 
династії своїм творчим становленням і діяльною підтримкою. Серед них 
композитори зі світовими іменами М. Березовський та Д. Бортнянський, 
диригент М. Полторацький, поет О. Лобисевич, державний діяч 
О. Безбородько, актор М. Щепкін. Поет та художник Т. Шевченко, живо-
писці й мистецтвознавці брати В. і Ф. Кричевські, співак І. Стешенко та 
багато інших. 

Хоча К. Розумовському не вдалося об’єднати українців в єдину на-
цію і перетворити еліту в патріотичну аристократію, слід пам’ятати, що ге-
тьманат принаймні претендував на суверенну державу, здійснював освіт-
ню реформу, виношував ідею створення в Україні першої вищої світської 
школи, що було вельми актуальним з огляду на безкоштовність і всестано-
вий характер навчання, його змістове насичення. Попри несприятливі по-
літичні обставини, діяльність династії Розумовських, їх прибічників та рух 
українських автономістів з сильним українофільським началом сприяли 
тяглості традицій доброчинності і меценатства і подальшому розвитку 
просвітницької думки. З ім’ям А. Розумовського пов’язане знайомство 
Старої Європи з духовними надбаннями України. 
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