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Кушельових Безбородьків

Ніжинська вища школа за свою
більше як 200-літню історію,
пов'язана з долею багатьох людей.
Неможливо знати усіх, хто був так
чи інакше, більшою чи меншою
мірою причетним до всіх
позитивних змін у навчальному
закладі. Вклад кожного – безцінний.
Будемо пам’ятати, яким був шлях
кожного, хто жив і творив на
користь славетної Ніжинської
вищої школи та виховуватимемо у
собі вдячність і усвідомлення
цінності їхньої праці.

Хто віддав — той набув,
хто зберіг — той втратив»
(Східна мудрість)

Пам’яті
Григорія
Олександровича
Кушельова-Безбородька,
видавця, літератора,
громадського діяча,
почесного попечителя
Ніжинського
юридичного ліцею
князя Безбородька
(до 190-річчя від дня
народження)
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Нині мало хто згадує в Україні прізвище
Кушельова-Безбородька, але Ніжинський
державний університет імені Миколи
Гоголя, відомий багатьом. І хоча час
невблаганно віддаляє нас відтоді, коли була
відкрита Гімназіїя вищих наук князя
Безбородька, проте справи роду Кушельових
– Безбородьків витримали випробування
часом. Адже цей рід залишився в памяті
нащадків саме завдяки благодіянням.

Розділи виставки:
I.

Сторінки історії.
II. Основні дати життя та
діяльності.
ІІІ. Попечитель Ніжинського
юридичного ліцею кн. Безбородька.
IV. У пошуках себе…

Історія Ніжинської гімназії вищих наук пов’язана з ім’ям князя Олександра
Безбородька, канцлера Російської імперії , та його брата, графа Іллі
Безбородька. Кожний з них багато зробив не тільки для Російської держави, а й
для своєї Вітчизни, якою була для них Україна. Брати Безбородьки
пожертвували для будівництва цього навчального закладу більше 600 тисяч
карбованців – колосальну на той час суму.

Панорама Ніжина. Літографія Бореля. ХІХст

Нежинский лицей возвышался посреди низкорослого городка, как
дворец, как храм науки, как некий нонсенс, который противоречил
всему ходу жизни в этом захолустье. Тут читали и переводили
Шиллера и Гете, здесь витали в облаках и сочиняли стихи, тут
переписывали по ночам строки «Евгения Онегина», зачитывались
«Московским телеграфом».
Золотусский И. Гоголь в Диканьке. – Москва: Алгоритм, 2007.

Заснування і налагодження діяльності Ніжинської
гімназії вищих наук родиною Безбородьків – приклад
патріотичного меценатства та добродійництва,
спрямованого на розвиток освіти. Тим більше, що
однією з умов заснування цього навчального закладу
було його відкриття саме на Лівобережжі.

Прізвище «Безбородько» не входить до
переліку тих знатних чи героїчних родів, які
історично залишаються в усіх на слуху.
Представникам цієї династії довелося
утверджуватися в житті виключно завдяки
власним якостям і безмежній відданості
державній справі, котра для них завжди
залишалася на першому місці. Безбородьки
самі створювали собі авторитет, дбаючи не
про імідж, а про чесне ім’я, що стало їхньою
візитівкою.

Олександр Андрійович Безбородько, канцлер Росії, заповів величезні
гроші на влаштування Гімназії вищих наук. Про цю справу дбав
І. А. Безбородько, який помер, не завершивши розпочате. Закінчував
влаштування Гімназії Олександр Григорович Кушельов-Безбородько.

О. А. Безбородько . 1792 рік.
Портрет роботи австрійського
живописця Йоганна Батиста
Лампі-старшого.

І.А. Безбородько. Портрет
роботи художника
Д. Г. Левицького,
1810-ті рр.

О.Г. Кушельов-Безбородько
(4.09.1800-18.04.1855) меценат,
державний діяч, перший почесний
попечитель Ніжинської гімназії
вищих наук князя Безбородька

Граф Олександр Григорович
Кушельов 1816 року після смерті
свого діда, графа Іллі Безбородька,
через відсутність потомства графів
Безбородьків по чоловічій лінії,
отримав Найвище повеління: «в
уважение к отличному служению
покойного князя Безбородко, на
пользу и славу отечества всю
жизнь посвятившему,
именоваться впредь графом
Кушелевым-Безбородко, дабы
знаменитая заслугами фамилия
сия с кончиной последнего в роду
не угасла, но паки обновясь,
пребыла навсегда в незабвенной
памяти российского дворянства".

Кушелевы и Кушелевы-Безбородко //
Энциклопедический словарь /
Ф. Брокгауз, Е. Фрон. – СанктПетербург, 1896. – Т. 17. – С. 145

Граф О. Кушельов-Безбородько,
який у пам’ять про славетні
діяння своїх попередників, через
особисту діяльність по
заснуванню Гімназії вищих
наук князя Безбородька, став її
почесним попечителем і
подарував
«10 000 руб… на перше
обзаведення пансіоном». Крім
того ним для Гімназії вищих
наук було подаровано
бібліотеку «з 2 500 томів…,
фізичний кабінет, що коштує
10 000 руб»

Книги російської та європейської літератури ХVIII – початку XIX століть
з родинної бібліотеки Безбородьків, що були подаровані відомим меценатом та
почесним попечителем графом О.Г. Кушельовим-Безбородьком з нагоди
відкриття Гімназії вищих наук в Ніжині у 1820 році

Фото 1856 р.

01.02(20.01).1832–
19(07).05.1870

Після смерті батька
Олександра Григоровича
Кушельова-Безбородька,
Григорій Олександрович
Кушельов-Безбородько
успадкував
величезні статки своїх
предків Кушельових та
Безбородьків, також став
почесним попечителем
Ніжинського юридичного
ліцею.

Г.О. Кушельов-Безбородько був освіченим та
здібним. Мав хист до літератури, набув слави
мецената, благодійника, але характером був
слабким і податливим. Він щиро захоплювався
талантами інших та мав можливість їх
підтримувати.
Стародавній рід Кушельових і відомий рід
Безбородьків в особі Григорія Олександровича
набуде не лише об'єднання, а й швидкого згасання.
Найвищий світ відлучить Григорія
Олександровича від свого кола за шлюб зі
скандально відомою Любов'ю Іванівною Кроль однією з найодіозніших жінок свого часу.
Г.О.Кушельов-Безбородько помер, як і його брат,
молодим, ставши останнім представником роду
графів Кушельових-Безбородьків.

20 січня 1832 р. – народився в м. Санкт-Петербурзі у сім'ї
Олександра Григоровича Кушельова-Безбородька та
Олександри Миколаївни, у дівоцтві – княжни Репніної.
1850 р. – закінчив Царськосельський Олександрівський ліцей.
17 червня 1850 р. – вступив на державну службу в канцелярію
Комітету Міністрів у чині титулярного радника й дійшов до
дійсного статського радника.
1852 р. – колежський ассесор, 1855 р. – камер-юнкер, 1857 р. –
надворний радник, 1858 р. – колежський, 1861 р. – дійсний
статський радник.
1853 р. – брав участь у заснуванні Товариства любителів
шахів.
1855 р. – призначений почесним попечителем Ніжинського
юридичного ліцею князя Бедбородька.
1856 р. – придбав право на видання журналу «Русское слово».
1857–1859 р. – шлюб з Л.І. Голубцовою (у дівоцтві – Кроль).
2 лютого 1859 р. – призначений попечителем підвідомчого
імператорського Людинолюбного товариства жіночої
богадільні на малій Охті.

1859 р. – почав видавати журнали «Русское слово» (1859–
1862), «Шахматный листок» (1859–1863).
1859 р. – власним коштом опублікував книгу «Лицей князя
Безбородко» (СПб., 1859)
1860 р. – в журналі «Русское слово» були опубліковані дві
рецензії на «Кобзаря» Т. Г. Шевченка.
на поч. 1860-рр. – виділив гроші «Вільній російській
друкарні»
1861 р. – підтримав петицію на захист репресованого
урядом М. Михайлова.
1862 р. – віддав журнал «Русское слово» разом із друкарнею
редакторові часопису Г. Благосвєтлову.
7 травня 1870 р. – Григорій Олександрович КушельовБезбородько помер та похований в Петербурзі в
Олександро-Невськой лаврі.
Мав нагороди – почесний знак ордена Св. Олександра
Невського для носіння в петлиці і орден
Св. Равнооапостольного князя Воладимира 4-го ступеня.

Олександра Миколаївна, уроджена княжна
Репніна-Волконська
(1.03.1805–8.10.1836). Олександра
Миколаївна сидить зліва.
В сім’ї батьків було п’ятеро дітей:
Варвара Олександрівна
(21.12.1829 –1896), с 1851 г. заміжня за
князем Петром Аркадійовичем Кочубеєм
(1825–1892),
Олександра Олександрівна
(24.11.1830–8.01.1833);
Григорій Олександрович
(20.01.1832–7.05.1870), статський радник,
письменник і видавець. Одружився 1859 р. з
Любов’ю Іванівною Голубцовою, уродженій
Кроль, в першому шлюбі Пенкаржевській
(1829 – 1870), сестрі письменника
М.І. Кроля, дітей не мав.
Любов Олександрівна;
Микола Олександрович
(28.11.1834–11.04.1862), колекціонер. Був
одружений з Єлизаветою Іванівною
Базилевською, уродженій Шунинській
(1834 - ?), дітей не мав.
https://yerdnavokrats.livejournal.com/12304.html

1857 року
Г. Кушельов-Безбородько
одружився з куртизанкою
з дворян
Л.І. Голубцовою, у
дівоцтві – Кроль, за
першим шлюбом –
Пенкаржевська. Але
шлюб тривав недовго.

Любов Кроль

Із річного урочистого акту в Ліцеї князя Безбородька…

«В сентябре месяце 1858 года посетил
Лицей Его Сиятельство Г. Почетний
Попечитель Лицея. 4-го Сентября
Лицей праздновал 38-ми летнюю
годовщину своего существования […] В
этот же день, вследствие ходатайства
Директора Лицея, супруга Г. Почетного
Попечителя Графиня Любовь Ивановна
Кушелева-Безбородко, при письме
своем, препроводила тысячу рублей
серебром для основания студенческой
библиотеки, которая в начале сего года,
согласно желанию ея Сиятельства, уже
устроена Советом Лицея»
Годичный Торжественный акт в лицее
князя Безбородко и Нежинской гимназии,
бывшей 4-го Сентября 1859 года. – Киев,
1859. – С. 6.

Графське подружжя
Кушельових-Безбородьків

Скільки таких фотографій зберігається у сімейних альбомах! Подружжя, що
припало одне до одного. Хвилинна ілюзія близькості та взаєморозуміння. А
насправді – відчуття жахливої, непоправної помилки зближення з абсолютно
чужою тобі людиною. І вже нічого неможливо виправити.

Родинний маєток із палацово-парковим комплексом у с. Стольне
Сосницького пов. Чернігівської губ. (нині село Менського р-ну Черніг. обл.)

https://mena.org.ua/blog/menshchyna-istorychna-yz-zhyzny-usad-b-hrafa-bezborodko-v-stol-nom/

Маєток Г.О. Кушельова-Безбородька у Петербурзі.
Тут його відвідували багато відомих письменників.
http://www.encspb.ru/object/2804003688?lc=ru

Дача графа Г. О. Кушельова-Безбородько в Полюстрово
(1855-1870)

У 1850 році, ще за життя свого батька, Г. О. Кушельов-Безбородько
влітку жив на своїй дачі в Полюстрово. У нього гостювали О. К. Толстой,
Д. В. Григорович, А. Ф. Писемський. Відбувалися літературні вечори. На
його запрошення 1858 року на дачі гостював О. Дюма-батько, з яким він
подружився в Парижі.
https://cbs-spb.ru/locale-history-articles/-/asset_publisher/4b99zEmtcQMX/content/dacha-kusheleva-bezborodko

1868 року пожежа знищила значну частину курорту,
який вже не відновився. Незабаром 1870 р. помер і
граф. Після його смерті маєток успадкувала його
сестра Л. О. Мусіна-Пушкіна, яка здавала дачу в
оренду. У 1873 році маєток розділили на ділянки,
частина з них була куплена навіть для будівництва
фабрик, тому мріям графа про загальну рівність не
судилося збутися.

Попечитель Ніжинського
юридичного ліцею кн. Безбородька

Після смерті батька Олександра
Григоровича Кушельова-Безбородька,
Григорій Олександрович
Кушельов-Безбородько 1855 року став
почесним попечителем
Ніжинського юридичного ліцею
кн. Безбородька

«На основании устава Лицея звание Почетного Попечителя этого
заведения должно принадлежать Старшему из рода Графа Александра
Григорьевича Кушелева-Безбородко. – Вследствие сего Высочайшим
приказом по Гражданскому ведомству от 24 минувшего Мая назначен в
это звание старший сын покойного Графа Александра Григорьевича,
Камер-Юнкер Двора Его Императорского Величества, Граф Григорий
Александрович Кушелев-Безбородко. Нет сомнения, что Григорий
Александрович, вместе с почетным титулом, наследует от родителя
своего и любовь к состоящим под его покровительством заведениям,
которые с полною уверенностью ожидают от его сочувствия к
отечественному просвещению содействия и новых средств к своему
преуспеванию».
Речи, произнесенные в торжественных собраниях Лицея князя Безбородко и
Нежинской гимназии в 1854 и 1855 уч. годах и Историческая записка за 1854–1855
уч. год. – Киев, 1856. – Отд. III. – С. 3.

Пожертвування
зоологічного кабінету
Ще у 1850 р. граф О.КушельовБезбородько повідомляв міністру
народної освіти: «Старший сын мой,
граф Григорий, долженствующий, на
основании устава Лицея князя
Безбородко, быть после меня почетным
попечителем оного Лицея, по случаю
окончания курса учения в
Императорском Александровском лицее
и поступления в государственную
службу, просил моего дозволения
пожертвовать в пользу Лицея Князя
Безбородко зоологический кабинет из
двухсот изображений животных из
картон - пиерра. Препроводив этот
кабинет в Нежин, для приобщения к
другим кабинетам Лицея князя
Безбородко, уже прежде мною оному
подаренным, я долгом счел о сем довести
до сведения нашего Сиятельства,
прилагая при сем и список этого
кабинета»

Пожертвування
мінералогічному кабінету

1862 року Григорій Олександрович
Кушельов-Безбородько подарував
Юридичному ліцею близька
2 000 екземплярів мінералов.
Годичный Торжественный акт в лицее князя
Безбородко и Нежинской гимназии,
бывшей 4-го Сентября 1863 года. – Киев, 1863.
– С. 16.

Видання власним коштом книги
«Лицей князя Безбородко»

1859 року власним коштом
Г. Кушельов-Безбородько
опублікував книгу «Лицей князя
Безбородко» (СПб., 1859). Це
колективна праця, що містила
нарис історії навчального
закладу з моменту заснування
до середини ХІХ ст.,
упорядкована
Н. Кукольником. Нарис
поєднував спогади й розмисли
Н. Кукольника про історію
Гімназії з наведенням текстів
цінних історичних документів.
Тираж складав 600 прим.
Лицей князя Безбородко / изд. гр. Г.
А. Кушелев-Безбородко. СанктПетербург : В тип. Имп. Академии
наук, 1859. – 208 с.: рис., портр.

Реклама видання у журналі
Русское слово. – 1859. – № 2.

Із історичної записки …

«В 1860-1861 году почетный
попечитель лицея КушелевБезбородко принес в дар
лицею 100 экземпляров
сочинения под назаанием
«Лицей князя Безбородко».
Совет лицею в журнале ХХІІ
25 января 1861 года выразил
благодарность и решили
препроводить по 1
экземпляру всем лицам,
принимающим участие в
судьбе заведения»
ВДАЧОН (Відділ Державного
архіву Чернігівської області в м.
Ніжині). Ф. 1359. Оп.1.
Спр. 604 . Арк. 9

Дарунок портретів

Г. О. Кушельов-Безбородько замовив для Ліцею петербурзьким
художникам копії портретів олійними фарбами в багатих золотих
рамках : свого батька О. Г. Кушельова-Безбородька – копія з Крюгера, а
також М.В. Гоголя – копія з Ф. Мюллера, Н. В. Кукольника – копія
відомого портрета К. Брюлова та Є. Гребінки – копія з
А. Мокрицького, написана самим художником. Портрети
Н.В.Кукольника та Є. Гребінки збереглися до нашого часу й
демонструються в картинній галереї НДУ імені Миколи Гоголя.

Пожертвування бронзових бюстів у дар ліцею

Із повідомлення почесного попечителя 1869 р. від
Григорія Олександровича Кушельова-Безбородька
«… приносит в дар 63 экземпляра бронзовых бюстов, изображающих
царственных особ российского государства, от Рюрика до императора
Александра Николаевича, пожертвованного лицею для пополнения его
музеума. Поступили в физический кабинет под ответственность
Машинского»
ВДАЧОН (Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині). Ф. 1359. Оп.1.
Спр.736 . Арк. 2

«Галерея бронзових бюстів усіх російських великих
князів, царів і імператорів» була присвячена 1000річчю Російської державності і виконана за
замовленням імператора Олександра II. Колекція
включала 63 бюсти російських володарів від Рюрика до
Олександра II, виготовлених за малюнками академіка
Ф.Г.Солнцева. Колекція мала великий успіх,
поширювалася тільки за підпискою, де першим
передплатником був імператор Олександр II.

Дарунок рукописів М. Гоголя та 32 листів
М. Гоголя до М. Прокоповича

Після смерті Миколи Гоголя,
Г. Кушельов-Безбородько придбав
для бібліотеки Ліцею низку
автентичних рукописів М. Гоголя,
колишнього вихованця Ніжинської
гімназії вищих наук, – першу
редакцію першого тому «Мертвых
душ», «Тарас Бульба», «Портрет»
(обидві редакції), «Игроки»,
«Тяжба», «Лакейская»,
«Театральный разъезд», а також
32 листи М. Гоголя до
М. Прокоповича. Вони стали
«родзинкою» книгозбірні, але у 30-х
рр. ХХ ст. їх було передано до
Всенародної бібліотеки України в
Києві.

Пожертвування власної
колекції медалей та монет

Весною 1872 р. до Ради Ліцею князя Безбородька
.
надійшов лист від управителя маєтками
Мусіних-Пушкіних пана В. Варле такого змісту:
"Покойный граф Григорий Александрович КушелевБезбородко по духовному завещанию завещал Лицею
коллекцию древних монет. Любезно прошу сделать
распоряжение о приеме таких в С.-Петербург.
Дополняю, что монеты находятся в особо
приспособленной для них мебели, опечатаны и
сложены в ящик. Февраля 28 дня 1872 г.».

У травні 1873 р. ліцей знову отримав листа від виконавиці волі покійного – його
сестри Любові Олександрівни Кушельової- Безбородько, уродженої МусіноїПушкіної: "Колекцію монет та медалей різних часів, що міститься в моєму
кабінеті в міському будинку, у меблях спеціально зроблених для неї, передаю в
Ліцей кн. Безбородька в м. Ніжин. Люб'язно прошу після надходженні її
.
засвідчити мені своїм повідомленням». Незабаром, у липні 1873 р. завідувач
"основними бібліотеками Ліцею та Ніжинської гімназії" пан Александрович
отримав 7 ящиків із золотими, срібними та мідними монетами та медалями,
опечатаними іменною печаткою. Отже, 1874 р. Ніжинський мінцкабінет
складався з 4 342 предметів, зокрема майже 3 500 предметів, які заповів граф
Г.О. Кушельов-Безбородько.
Якушева-Омельянчик Р. М. Судьба нежинского минцкабинета // Література та
культура Полісся. – 2008. – Вип. 44. – С. 184–185.

.

Видавець
1856 року Г. Кушельов-Безбородько придбав право на видання
журналу «Русское слово». Видавати журнал почав з 1859 року,
прийнявши обов'язки редактора, він у помічники запросив
А. О. Григор'єва і Я. П. Полонського. У своєму журналі поміщав у
1859-1861 роках дорожні нариси, статті, розповідь «Каприз
багатого мальчика». 1860 року Кушельов-Безбородько відійшов
від керівництва журналом (в чому він виявив неабияку
некомпетентність); посаду редактора було передано
Г. Є. Благосвітлову, якому 1862-го Кушельов-Безбородько
подарував журнал та друкарню.

Видання
із
книжкового
фонду
бібліотеки

«Государь Император, по всеподаннейшему докладу моему, в 22 день сего Декабря
Высочайше соизволил на дозволение Почетному Попечителю Нежинского Лицея, Двора Его
Императорского Величества Камер-Юнкеру, Графу Григорию Кушелеву-Безбородко
издавать журнал под заглавием “Русское Слово”, по программе, при сем в копии
прилагаемой»

З 1859 до 1862 року були опубліковані твори
А.М. Майкова, О.М. Островського,
М.О. Благовіщенського, О.І. Левітова, Марко
Вовчок, Ф.М. Решетнікова, Г.І. Успенського,
О.К. Шеллер-Михайлова, перші статті
Д.І. Писарєва. На початку 1860-х рр. після
знайомства в Лондоні з О. І. Герценом він зробив
значний грошовий внесок у фонд, створений для
допомоги молодим емігрантам під назвою
«Загальний фонд», та виділив кошти «Вільній
російській друкарні»

1860 року побачили світ дві
рецензії на «Кобзаря»
Т. Шевченка (спочатку
російського поета
М. Михайлова, а потім
Д. Мордовця), здійснений
М. Гербелем російський
переклад «Катерини»
Т. Шевченка та підготовлені
О. АфанасьєвимЧужбинським матеріали про
часопис «Основа» та життя
Т. Шевченка

Григорій Олександрович
Кушельов-Безбородько
підписував свої твори:
Григорий Григоренко,
Грицко-Григоренко,
Грыцко,
Грыцко-Григоренко.
.

Те, що Г. О. КушельовБезбородько обрав собі псевдонім
ім'я та прізвище українського
походження, порушив українську
тему в нарисі «Сказочник»,
пояснюють деякі моменти
родинних зв’язків письменника
Пилипчук Р. Я. Невідомі прижиттєві
публікації Шевченкового вірша
"Заворожи мені, волхве..." // Радянське
літературознавство. – 1977. – № 5. –
C. 36–43.

Виступав у російській пресі з
белетристикою, почасти на українську
тематику. У журналі «Пантеон» 1856
подав власну прозу «Сказочник:
Отрывок из путевых записок Грицки
Григоренко», сюжетно ввівши до неї
виконувану головним героємбандуристом пісню на вірш Т.Шевченка
«Заворожи мене волхве…», («Заворожи
мені, волхве...») зі спеціальною
приміткою: «Стихи одного из
малороссийских поэтов» (на той час ще
діяла запроваджена імп. Миколою I
заборона щодо Т.Шевченка «писати і
малювати»).

На кошти Г. Кушельова-Безбородька було
видано книги віршів А. Н. Майкова (1858);
перші збірки творів А. Н. Островського (1859);
повісті Я. П. Полонського;
твори Л. А. Мея (3 т., 1862-1863);
малюнки до творів Гоголя

Із
книжкових
фондів
бібліотеки

CIV 3№9/1
Майков А.Н. Стихотворения / издание
графа Г.А. Кушелева-Безбородко. –
Санкт-Петербург : В тип. П.А.
Кулиша, 1858. – Книга І. – 247, V с.

CIV 3№9/2
Майков А.Н Стихотворения / издание
графа Г.А. Кушелева-Безбородко. –
Санкт-Петербург : В тип.П.А. Кулиша,
1858. – Книга ІI. – 292, ІV с.

CIV 3№1/2
Островский А.Н. Сочинения
/ издание графа Г.А. КушелеваБезбородко. – Санкт-Петербург: В тип.
Рюмина и комп., 1859 . – Т. ІІ. – 376 с.

Панаев И. И. Сочинения: в 4 т. / издание Гр.
Кушелева-Безбородко. – Санкт-Петербург :
В тип. Николая Тиблена и комп., 1860. –
Том І. – Санкт-Петербург: В тип. Николая
Тиблена и комп., 1860. – 533 с.
Том ІІ. – Санкт-Петербург : В тип. Николая
Тиблена и комп., 1860. – 309 с.
Том ІІI. – Санкт-Петербург: В тип. Николая
Тиблена и комп., 1860. – 458с.
Том ІV. – Санкт-Петербург: В тип. Николая
Тиблена и комп., 1860. – 500с.

Із книжкових фондів бібліотеки

Власним коштом опублікував укладені Миколою Костомаровим (випуски
1—2, 4) і Олександром Пипіним (випуск 3) збірники «Памятники старинной
русской литературы» (Сакт-Петербург, 1860–1862)

Із книжкових
фондів бібліотеки

СII 1№1/1
Памятники старинной русской
литературы / издаваемые графом
Г. А. Кушелев-Безбородко ; под
ред. Н. Костомарова. – СанктПетербург : Тип. П. А. Кулиша,
1860–1862.
Вып. I-II : Сказания, легенды,
повести, сказки и притчи. – СанкПетербург, 1860. – 304, 482 с.
Вып. III : Ложные и отреченные
книги русской старины,
собранные А.Н. Пыпиным. –
Санк-Петербург : Тип. П. А.
Кулиша, 1862. – 178 с.
Вып. IV : Повести религиозного
содержания, древние поучения и
послания, извлеченные из
рукописей Н. Костомаровым. –
Санк-Петербург : Тип. П. А.
Кулиша, 1862. – 219 с.

Літературна діяльність
З початку 1850-х публікував
нариси, оповідання та повісті
в журналах «Отечественные
записки», «Пантеон», у газеті
«Молва», видані потім у
збірнику «Очерки и рассказы
Грицко Григоренко» (СанктПетербург, 1857). 1868 року
надрукував оповідання
«Оповідання сусіда» та «Там
свистять, а тут плачуть» у
журналі «Вечерний
телеграф»; тоді ж видав
повне зібрання своїх творів
«Очерки, рассказы и путевые
заметки».

У середині вересня 1861 р. у видавця журналу «Русское
слово» (1859–1862) графа Григорія Олександровича
Кушельова-Безбородька (1832–1870) зібралися
28 літераторів (зокрема М. Добролюбов, М. Некрасов.
Вас. Курочкін, П. Лавров, А. Майков, Ів. Панаєв,
Д. Мінаєв, Г. Благосвєтлов, Г. Єлісеєв, С. Максимов,
М. Достоєвський) і написали лист-протест міністру
народної освіти Є. В. Путятину з приводу арешту
М. Л. Михайлова. У цьому листі Михайлов був
названий одним з найкращих та найблагородніших
представників літератури. Автори, які підписали листа,
просили дозволу обрати серед літераторів депутата,
який би захистив громадянські права Михайлова під
час судового розслідування. Лист був віднесений
Г. О. Кушельовим-Безбородьком, А. О. Краєвським і
С. С. Громекою. Дозвіл не був отриманий.

Шанувальник музики
Крім літератури, граф захоплювався музикою, писав під сильним
впливом Даргомижського романси та пісні на вірші російських та
зарубіжних поетів. Нотні записи творів Кушельова активно
видавали за його життя М. Бернардом, І. Пазовським, після
смерті – П. Юргенсоном та О. Гутхейльном, багато з них
виконується і досі. На влаштованих Кушельовим музичних
вечорах збиралися головні представники російської сцени на той
час – від співачки Дарії Леонової до віолончеліста Івана
Зейферта, і навіть гостював і виступав французький піаніст
Анрі Герц. Граф взагалі любив привозити до Росії європейських
знаменитостей – на його запрошення у 1859 році приїхали
письменник Олександр Дюма-батько та медіум Даніель Юм, у
1862 році – знаменитий шахіст Ігнац фон Коліш.

Шаховий меценат

Іншим напрямком меценатської діяльності КушельоваБезбородька були шахи. Пристрасний (і зважаючи на все,
непоганий) шахіст, він був одним із перших дійсних членів
Товариства любителів шахової гри, яке було створено в
1853 році з ініціативи старшого Кушельова-Безбородька.
Великий шанувальник шахів, Г. Кушельов-Безбородько
влаштовував у своєму будинку змагання шахістів, а у
1853 р. узяв участь у заснуванні Товариства любителів
шахів.

Шаховий листок (під ред.
В. Михайлова) – перший російський
шаховий журнал. Видавався
щомісяця у Петербурзі 1859—1863; в
1859-1862 - додаток до журналу
"Російське слово", в 1862-1863 самостійне видання. Містив
систематичний покажчик дебютів
(1859-1862). Редактор –
В. Михайлов, видавець –
Г. Кушелєв-Безбородко. Виник як
орган, покликаний «служити
виразом ступеня розвитку та успіхів
шахової науки в Росії»
(В. Михайлов)

Видання із
книжкового
фонду
бібліотеки

Прагнув розкрити соціальне значення шахового мистецтва, сприяв об'єднанню
російських шахістів. Висвітлював основні події шахового життя в Росії та за
кордоном, публікував партії (переважно російських шахістів), теоретичні
аналізи (наприклад, «Про новий захист проти гамбіту Муціо»
О. Петрова, «Теорія кіперганів або зворотних матів» К. Яніша та інші),
біографії відомих шахістів («Короткий нарис мого шахового життя» Петрова та
інших), рецензії на шахові книги, історичні матеріали (наприклад, партії матчу
П. Ш. Сент-Аман - Г. Стаунтон, 1843), шахово-літературні нариси («Філідор як
шаховий гравець і письменник», «Жан-Жак Руссо в Cafe Procope» та інші).
Видання припинило існувати через матеріальні труднощі.
http://kinozal.tv/details.php?id=1695927

Після смерті графа Г. Кушельова-Безбородька,
який не мав дітей, Ніжинський юридичний ліцей
залишився без почесного попечителя. Тим
часом, сестра небіжчика, графиня Любов
Олександрівна, дружина графа О. МусінаПушкіна, після відмови її старшої сестри,
Варвари Олександрівни Кочубей, від спадщини,
зосередила у своїх руках усе майно сім’ї
Безбородьків, зокрема й маєтки, якими
забезпечувалося утримання Ніжинського
юридичного ліцею.

Граф Григорій Олександрович
Кушельов-Безбородько.
Світлина Kloch & Dutkiewicz
1860-х рр. Останнє фото.

Граф Олексій Іванович МусінПушкін із дружиною Любов
Олександрівною, уроджена
Кушельовою-Безбородько.
Світлина 1860-х рр.

http://feb-web.ru/feb/rosarc/rag/rag-283.htm?cmd=p

Тому саме вона 1873 року звернулася з клопотанням
до міністра народної освіти «про испрошение
Наивысшего разрешения на предоставление звания
почетного попечителя Лицея Князя Безбородко
мужу ее, графу Алексею Ивановичу МусинуПушкину, с переходом этого звания после его
смерти на старшего в роде Мусиных-Пушкиных».
Це клопотання 12 березня 1873 р. було задоволено.
О назначении гофмейстера графа Мусина-Пушкина в звание
Почетного попечителя Лицея князя Безбородко и о переходе сего
звания в род графом Мусиных-Пушкиных // Сборник постановлений
по Министерству народного просвещения. – СПб.: Тип. В. С. Балашева,
1877. – Т. 5. Царствование императора Александра ІІ. 1871–1873 гг. –
Стб. 1772–1773.

https://mena.org.ua/blog/menshchyna-istorychna-usad-ba-stol-noe/

Останнє фото: Графиня Любов Олександрівна
Мусіна-Пушкіна сидить в центрі, в колі дітей і внуків.
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Дякуємо за увагу!

Виставку підготували Галина Осіпова
Людмила Косовських

