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Бібліотека та Музей рідкісної книг Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя





 На рубежі XVII-XVIII ст. ніжинські греки будують власні храми, школу, шпиталь, суд 

грецького братства, а згодом – і Ніжинський грецький магістрат. 



1884 року професор Київської духовної академії О.О.Дмитрієвський відвідав грецькі 

храми Ніжина, оглянув та описав зібрання цінних манускриптів ХІ-XVIII ст. та унікальний 

архів ніжинських греків. До церковно-археологічного музею КДА було передано близько 
27 грецьких та слов’янських рукописів, кілька десятків цінних стародруків.



22 січня 1817 року відбулася

непересічна подія в громадському

житті Ніжина. Тут за ініціативою

мецената та ніжинського грецького

бургомістра Стефана Кириловича

Бубаса (Буби) урочисто відкрилося

Грецьке Олександрівське училище. 



Частину книг для 

бібліотеки училища 

подарував його 

засновник Стефан 

Буба (Στεφανος 

Μπυμπα, 1761-1813). 

Подаровані ним 

книги мають 

характерну наліпку





«…Бібліотека становить особливе надбання училища грецького. При вході у невеличку 

заставлену кількома полицями канурку, яку займає бібліотека, мимоволі потрапляєш 

мріями у який-небудь середньовічний монастир, до тісної келії вченого ченця. Купа 

старовинних фоліантів, обтягнутих шкірою, ще більше сприяють цій ілюзії. Ось береш з 

полиці першу ліпшу книгу – та відступаєш мимоволі з поваги до її глибокої старожитності. 

Кидаєшся до іншої – перед тобою постають найдавніші видання Альда та Ельзевіра, 
можливо, від самого дня надходження недоторкані й непізнані… Чим більше 

роздивляєшся книги, тим більше дивуєшся, як потрапили сюди близько 60-ти коштовних 
та рідкісних видань, котрих, можливо, не вистачає у найвизначніших бібліотеках… 

(Н.Сторожевский. Нежинские греки. К., 1863)



 1863 року училище відвідав М.К.Сторожевський. За його спостереженням, з 630 видань 

бібліотеки мінімум 55 можна було віднести до початку ХVI ст. У складі книгозбірні бачимо 

унікальні палеотипи: венеціанські видання промов Демосфена (1504 р.); зібрання творів 

Платона (1513  та 1517 рр.), лікаря Галена (1541 р.), Аристотеля (1551 р.); базельські видання 

«Іліади» та «Одисеї» Гомера (1544 р.), Софокла (1548 р.), Аристофана (1547 р.), Плутарха 

(1542 р.), Симфонії Старого Заповіту (1547 р.) тощо.



У 1875 році відбулася реорганізація Ніжинського 

юридичного ліцею в Ніжинський історико-

філологічний інститут князя О.Безбородька. 

Оглянувши книгосховище училища, директор 

інституту М.О. Лавровський знайшов у ньому 

«декілька цінних книг з богословського, 

класичного, історичного та літературного 

напрямків у стародавніх виданнях 

ХVІ-ХVІІІ ст.». 27 лютого 1887 року бібліотека 

Ніжинського грецького Олександрівського

училища влилася до складу фондів НІФІ.



Видання венеціанської друкарні Альда Мануція в зібранні 

грецької бібліотеки





 При роботи з фондами виявлено збірки законів Російської імперії та видання 

юридичного характеру, що належали Ніжинському грецькому магістрату, 

богослужбові грецькі видання XVIII століття, що були придбані професором 

М.М.Бережковим, примірники стародруків із родинних зібрань грецьких родин 

Кліца, Кромміди, Мецовитів, Манцових, Спірідонових, Кунелакісів тощо. 



Дарчий напис Ієрусалимського патріарха Досіфея про дарування книги Ніжинському 

грецькому братству через грека Тимофія Згуру, датований 

17 квітня 1699 року.

Тимофій Стигліїв Згура (†1708) –
український політичний діяч, дипломат, 

соратник гетьмана Івана Мазепи. 

Посол з особливих доручень. 

Виконував дипломатичні місії в Греції, 

Туреччині, Румунії та 

в інших країнах.



Книги з бібліотеки архімандрита Благовіщенського 

монастиря Віктора Черняєва



Яскравими представниками грецького національно-визвольного

руху в Ніжині в цей період були видатні просвітителі та меценати

брати Анастасій, Зой та Микола Зосими



Видання братів Зосимів у бібліотеці НДУ імені Миколи Гоголя



Колекція отримала загальну назву «Hellenica: книжкова спадщина ніжинських греків».

Загальна кількість колекції сьогодні становить 796 томів; з них 652 примірники нами умовно 

віднесено до бібліотеки Грецького Олександрівського училища, решта (144 томи) пов’язані з 

діяльністю Ніжинського Грецького магістрату та окремих діячів грецької громади. 



 Книжкове зібрання ніжинських 

греків є однією з перлин фондового 

зібрання Музею рідкісної книги та 

бібліотеки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

До складу колекції входять книги з 

бібліотеки Ніжинського грецького 

Олександрівського училища, 

окремі примірники видань 

юридичного, історичного, 

релігійного та класичного 

характеру, що належали 

Ніжинському грецькому магістрату, 

книги з особових бібліотек 

ніжинських греків.









ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ!


