


У квітні 2021 року виповнюється

165 років від дня народження 

Івана Григоровича Турцевича –

вченого-античника, історика-медієвіста, 

дійсного члена кількох наукових товариств, 

співробітника українських академічних 

науково-дослідних інституцій, професора 

Ніжинського історико-філологічного 

інституту князя Безбородька, ніжинського 

громадського діяча. 



Розділи виставки:



Народився вчений 4 квітня 1856 р. у

с. Суховичі Речицького повіту Мінської

губернії в родині місцевого священика.

Навчався в Мозирській, потім –

Шавельській гімназіях. З 1874 до 1875 р. –

студент Імператорського Санкт-

Петербурзького ІФІ. 1875 року через хворобу

перевівся до Ніжинського інституту князя

Безбородька, з яким була пов’язана більша

частина його наукової біографії. У 1879-1892

рр. – учитель давніх мов І Київської

чоловічої гімназії. За 13 років викладання в Києві майбутній професор

двічі (в 1879-1880 рр. та 1889-1890 рр.) перебував у закордонних

відрядженнях. Мандруючи Європою, він вивчав античну культуру та

класичну філологію. Повернувшись до Києва, І. Г. Турцевич зайнявся

педагогічною та науковою діяльністю, став членом Товариства

Нестора-Літописця, друкував свої роботи у київських часописах.



1892 рік є переломним у подальшій долі І. Г. Турцевича, коли

після відставки професора Р. А. Фохта, за рекомендацією одного з

колишніх учителів - професора О. М. Фогеля, його запрошують на

посаду екстраординарного (позаштатного) професора НІФІ.

І. Г. Турцевич погоджується на пропозицію викладати в Ніжині: до

1909 р. він викладає римську словесність (історію й літературу

Давнього Риму), спочатку як екстраординарний, а з 1903 р. – як

ординарний професор кафедри римської словесності. 1908 року

удостоєний звання ординарного професора. У липні 1909 звільнився

зі служби за вислугою років. Перебуваючи у відставці, здобув чин

дійсного статського радника. У 1909–1914 роках обирався гласним

Ніжинської міської думи. У роки революційних лихоліть Турцевич на

короткий час знову повернувся до викладання в інституті. 1924 року

він стає керівником секції античної культури Ніжинського інституту,

1926-го виходить на пенсію. Від цього часу, аж до смерті, тривало

приниження та знецінення його постаті як ученого – з 1919 року він

не опублікував жодної праці.



Наприкінці 1920-х років він цілком

полишив офіційну наукову діяльність й

самотньо доживав віку у власному будинку

поруч із приміщенням інституту. В останні

роки життя Турцевич був змушений

продавати власні речі та книги зі своєї

бібліотеки. Помер І. Г. Турцевич у власному

будинку наприкінці 1938 року. Похований

на Грецькому кладовищі в Ніжині,

надгробок не зберігся.

Яскрава постать натхненного, понад усе захопленого своєю

наукою, дивака-професора залишила помітний слід у пам’яті багатьох

студентів і гімназистів. Після себе І. Г. Турцевич залишив низку

наукових праць, присвячених історії стародавнього Риму, його

традиціям та звичаям.



• Борк и Бокль. Об одном замечательном произведении

политической литературы XVIII века. – Нежин : Типо-

литография М. В. Глезера, 1912. – 44 с.

• Введение к Оппиану. – Нежин : Типо-лит. насл. В. К.

Меленевского, 1908. – 49 с.

• К Тациту. – 532–538 с. – Відбиток.

• Культ Весты в Древнем Риме. – Вып. 1. – Киев :

Университетская Типография, 1887. – 176 с. : ил.

• О важности изучения римской государственности и

главнейших характеристических чертах ее. - Нежин :

Типо-Литогр. Е. Ф. Венгера, д. Глезера, 1894. – 23 с.

• Панегирик Риму Элия-Аристида : греческий текст с

русским переводом, введением, комментарием и

приложениями. Вып. 1. – Нежин : Типо-лит. насл. В. К.

Меленевского, 1907. – 59 с.

Друковані праці Івана Григоровича Турцевича, що  зберігаються у 

фондах бібліотеки університету



• Филологические этюды и заметки : Об одном

замечаткльном произведении политической

литературы XVIII века. Вып. 1–3. – Нежин : Типо-лит.

насл. В. К. Меленевского, 1906. – 48 с.

• Заметка о картинной галерее института кн. Безбородко

// Известия историко-филологического института князя

Безбородко в Нежине. – Нежин : Типо-Литогр. Е. Ф.

Венгера, д. Глезера, 1895. – Том XV. – С.1 – 49

• Orbis in urbe. Центры и общества земляков и иноверцев

в императорском Риме I-III веков // Сборник Историко-

филологического общества при институте князя

Безбородко в Нежине. – Нежин : Типо-литография М.

В. Глезера, 1903. – Том IV. – С.I–IV, 1–87.

• Древние рассказы о вдове // Сборник Историко-

филологического общества при институте князя

Безбородко в Нежине. – Нежин : Типо-Лит. насл. В. К.

Меленевского, 1909. – Том VI. – С.1–41

• 300 философских толков у древних греков // Сборник

Историко-филологического общества при институте

князя Безбородко в Нежине. – Нежин : Типо-лит. насл.

В. К. Меленевского, 1914. – Том IX. – С.1–7.



Серед численних унікальних документів, що зберігаються в

фондах бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи

Гоголя, почесне місце посідають книжкові зібрання викладачів

Ніжинської вищої школи.

До університетської книгозбірні особиста бібліотека Івана

Григоровича Турцевича потрапила наприкінці 1941 року. Згідно із

записами в інвентарній книзі, початковий запис за №178219 здійснено 2

січня 1942 року. Книжковий фонд особистої бібліотеки налічував 913 книг.

Більшість цих видань було придбано І. Г. Турцевичем під час перебування

в закордонних відрядженнях – протягом 1879–1880 років у Франції, з 1889

до 1890 року – у Бонні, містах Греції, Італії. Збиранням книг учений

займався протягом багатьох років свого життя і поповнював свою

колекцію здебільшого фаховою літературою.

Основа колекції – видання з історії стародавньої Греції та Риму грецькою

та латинською мовами, а також книги з історії Західної Європи –

англійською, французькою, німецькою мовами.

Книжкова колекція І. Г. Турцевича



Книжкове зібрання І. Г. Турцевича

Спершу колекція була 

розпорошена по фонду 

рідкісних та цінних 

видань. І лише з 2014 

року була розпочата 

планомірна робота по 

максимальному 

відновленню колекції. 

Хронологічні межі 

колекції - 1614-1932  рр.

На даний час із 

загального фонду 

рідкісної книги 

відібрано понад 670 

прим. Пошукова 

робота над книжковою 

колекцією триває.



Майже на кожній книзі особистий підпис або власноруч зроблені 

позначки, за якими можна визначити приналежність документа до 

бібліотеки вченого.



Чимало особистих видань дарували йому друзі, вчені, письменники, 

про що свідчать дарчі надписи: «многоуважаемому», «глубокого 

уважаемому», «от автора» та ін. 

Автографи та дарчі написи, які свого часу були подаровані І. Г. 

Турцевичу



У поданій електронній виставці, присвяченій 165-річчю від дня 

народження професора Ніжинського історико-філологічного інституту 

князя Безбородька І. Г. Турцевича, представлені фото титульних 

сторінок документів з особової бібліотеки вченого, які нині 

зберігаються у секторі фондових колекцій та рідкісної книги. 

Детальніше з книжковою колекцією можна ознайомитись, завітавши 

до бібліотеки Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя за адресою: вул. Гоголя, 4.



Віртуальну виставку підготували

працівники сектору фондових колекцій

та рідкісної книги

Дякуємо за увагу!


