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Розділ I

Соціально-економічні та 
політичні умови розвитку культури
у Ніжині в XVII–XVIII ст.

Ì³ñòî Í³æèí ìàº áàãàòó òèñÿ÷îë³òíþ ³ñòîð³þ. Âïåðøå âîíî çãàäóºòüñÿ â ë³òîïèñ³ "Ïîâ³ñòü ìèíóëèõ ë³ò" çà ²ïàò³¿âñüêèì òà Ëàâðåíò³¿âñüêèì ñïèñêàìè 1078 ð. ÿê Íåæàòèíà Íèâà [81, ò. 1, ñ. 201], à ïîò³ì ÿê Íåæàòèí (1135 ð.) [81, ò. 1, ñ. 303]. Ó Êè¿âñüêîìó ë³òîïèñ³ 1147 ð. âîíî ô³ãóðóº ñåðåä ì³ñò Ïåðåÿñëàâñüêîãî êíÿç³âñòâà ï³ä íàçâîþ Óíåí³æ [81, ò. 2, ñ. 358]. 
Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ äîâîäÿòü, ùî íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíîãî Í³æèíà ðîçì³ùóâàëîñü äâà óêð³ïëåííÿ (Íåæàòèí òà ãîðîäîê Óíåíåæ), ÿê³ ñòîÿëè íà îõîðîí³ Ïåðåÿñëàâñüêîãî òà ×åðí³ã³âñüêîãî êíÿç³âñòâ [134].
Ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè Â.Í³ì÷óê òà Ñ. Ç³í÷åíêî ñòâåðäæóþòü, ùî "îñê³ëüêè òîïîí³ìè Íhæàòèíü é Óíåíhæü íàçèâàëè ïîñåëåííÿ, òåðèòîð³àëüíî äóæå áëèçüê³, ³ ïîõîäèëè â³ä îäíîãî é òîãî æ àíòðîïîí³ìà Óíåíhãú, òî ç ïëèíîì ÷àñó ìîãëà ñòàòèñÿ êîíòàì³íàö³ÿ ñë³â, óíàñë³äîê ÿêî¿ ç’ÿâèëàñÿ íèí³øíÿ ôîðìà íàçâè ïîñåëåííÿ Íhæèíü" [187, ñ. 8]. 
Ì³ñòî ïåðåæèëî äîëþ áàãàòüîõ ïîñåëåíü Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Ó æîâòí³ 1239 ð. çîëîòîîðäèíñüêèé çàã³í õàíà Ìåíãó ïî äîðîç³ íà ×åðí³ã³â çíèùèâ éîãî [255, ñ. 48]. Àëå ì³ñòî ï³äíÿëîñÿ ç ðó¿í ³ çíîâó ñòàëî îõîðîíöåì êîðäîíó ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðñüêî¿ çåìë³.
1356 ð. ì³ñòî â³äîìå ï³ä íàçâîþ Í³æèíñüêå ãîðîäèùå. Ó 1368–1372 ðð. ×åðí³ã³âùèíà áóëà îêóïîâàíà Âåëèêèì êíÿç³âñòâîì Ëèòîâñüêèì, äî ñêëàäó ÿêîãî óâ³éøëî é Í³æèíñüêå ãîðîäèùå, ÿêå ïðîòÿãîì 130 ðîê³â ðîçâèâàëîñü ÿê ïðèêîðäîííå ì³ñòî-ôîðòåöÿ äëÿ çàõèñòó â³ä íàá³ã³â òàòàðî-ìîíãîë³â. Ó 1500–1503 ð. Í³æèíñüêå ãîðîäèùå ðàçîì ç ³íøèìè ì³ñòàìè ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðùèíè óâ³éøëî äî ñêëàäó Ìîñêîâñüêî¿ äåðæàâè ³ çíîâó ñòàëî ïðèêîðäîííèì ôîðïîñòîì.
Ïåðøà ïèñüìîâà çãàäêà ïðî ì³ñòî, ÿêå íàçèâàëîñÿ Í³æèí, â³äíîñèòüñÿ äî 1514 ð. [199, ñ. 15]. Ó XIV–XVII ñò. âîíî çàéìàëî òåðèòîð³þ íèí³øíüîãî ñòàðîãî ì³ñòà (â³ä ñó÷àñíî¿ âóë. Ïîäâîéñüêîãî ç³ ñõîäó âçäîâæ ð³÷êè Îñòåð äî âóë. Øåâ÷åíêà) [2; 3; 140]. 
Çà óìîâàìè Äåóë³íñüêîãî ïåðåìèð’ÿ 1618 ð. ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðùèíà óâ³éøëà äî ñêëàäó Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, à Í³æèí ñòàâ öåíòðîì Í³æèíñüêîãî ñòàðîñòàòñòâà Êè¿âñüêîãî âîºâîäñòâà [199], õî÷à, ÿê ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, ïîëüñüêà êîëîí³çàö³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ùå ðàí³øå. Òàê, êîðîë³âñüêèé ñåêðåòàð Ôëîð³àí Îëåøêî îòðèìàâ Í³æèíñüêå ãîðîäèùå ùå ó òðàâí³ 1617 ð. [140, ñ. 247]. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ Äåóë³íñüêîãî ïåðåìèð’ÿ Í³æèí ("íîâîîñåëîå ãîðîäèùå") ñòàâ îïîðíèì ïóíêòîì ïîëüñüêî¿ êîëîí³çàö³¿ íà ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðùèí³. Ó öåé ïåð³îä ì³ñòî ïî÷èíàº àêòèâíî çàñåëÿòèñÿ. ßê ñâ³ä÷èòü ïîëüñüêèé äîêóìåíò 1624 ð., "ì³ñòî Í³æèí, ç äàâí³õ ë³ò ñïóñòîøåíå, çíà÷íî çà ëàñêîþ Áîæ³þ çðîñòàº ³ ùîðàçó ëþäåé äî íüîãî ïðèáóâàº" [28, àðê. 8].
Ó öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ àêòèâíèé ïðîöåñ ì³ãðàö³¿ ç Ïðàâîáåðåææÿ, Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿ òà Ïîëüù³ íà ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðùèíó [140, ñ. 392]. Ç Ðîñ³¿ ò³êàëè ñåëÿíè, ÿê³ õîò³ëè ïîçáàâèòèñÿ êð³ïîñíîãî ïðàâà, õî÷à ðîñ³éñüêèé óðÿä ñòàâèâ ïåðåïîíè. Á³ëîðóñè áåç âñÿêèõ ïåðåøêîä øóêàëè íà ×åðí³ã³âñüê³é çåìë³ êðàùî¿ äîë³, ãåòüìàí ³ êîçàöüêà ñòàðøèíà ñïðèÿëè öüîìó. Äî Í³æèíà ïðèáóâàëè ëþäè ð³çíèõ ïðîôåñ³é òà ñòàíîâèõ ãðóï ³ç Âîëèí³, Ïîë³ññÿ, Ïîä³ëëÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäñòàâíèêè ïîëüñüêî¿ øëÿõòè, ðåì³ñíèêè, ñëóæáîâö³, â³éñüêîâ³ íàéìàíö³. 
Îêðåìó êàòåãîð³þ ì³ãðàíò³â ñòàíîâèëà ïîëüñüêà øëÿõòà. Ñåéìîâà êîíñòèòóö³ÿ 1613 ð. òà êîðîë³âñüêà ³íñòðóêö³ÿ 1619 ð. îñîáëèâó ðîëü â îñâîºíí³ ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðùèíè ÿê ïðèêîðäîííîãî êðàþ â³äâîäèëà øëÿõò³. Ïîëüùà íàìàãàëàñÿ çíèùèòè äàâíüîðóñüêèé îáùèííèé óñòð³é, à òîìó ç ÷èñëà øëÿõòè ôîðìóâàëàñÿ ÿê ì³ñöåâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òàê ³ ãðóïè îñàä÷èõ, ÿê³ çàñíîâóâàëè íîâ³ ïîñåëåííÿ òà çàëó÷àëè øëÿõòó ç ³íøèõ ðåã³îí³â äî íåñåííÿ â³éñüêîâî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè [140, ñ. 52–57]. 
Ôîðìóëÿðí³ ñïèñêè ôîíäó Ïðåäâîäèòåëÿ Í³æèíñüêîãî ïîâ³òîâîãî äâîðÿíñòâà, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó Í³æèíñüêîìó àðõ³â³ [7, ô. 343, îï. 1, ñïð. 52–203] ï³äòâåðäæóþòü, ùî ðîäèíè Êðàñíèöüêèõ, Õîìåíê³â, Ãàëóçåâñüêèõ, Àëàíäàðåíê³â, Âàùåíêåâè÷³â òà ³íøèõ ç’ÿâèëèñÿ ó Í³æèí³ ó çâ’ÿçêó ç ïåðåñåëåííÿì ¿õ ïðåäê³â ñþäè ó 1618–1648 ðð. äåÿê³ ç íèõ îòðèìóâàëè çåìëþ, ìàºòêè îäçðàçó, ³íø³ ï³çí³øå. Ùîá íå ïîâåðòàòèñü äî öüîãî ïèòàííÿ, âêàæåìî íà ïîäàëüøå éîãî ð³øåííÿ. Î.Ëàçàðåâñüêèé ñòâåðäæóº, ùî "äî îñåí³ 1648 ð. òåðèòîð³ÿ Í³æèíñüêîãî ïîëêó áóëà â³ä ïîëÿê³â î÷èùåíà çîâñ³ì" [157, ñ. 3], ïðîòå, ÿêùî ä³éñíî çàìîæí³ ðîäèíè Ïÿñîöüêèõ, Îñîëèíñüêèõ, Ïàï³â, Îñèøêîâñüêèõ òà ³íøèõ âè¿õàëè, òî çá³äí³ëà ïîëüñüêà øëÿõòà çàëèøàëàñÿ ³ ïîêîçà÷óâàëàñÿ. Ï³ñëÿ â³éíè Á.Õìåëüíèöüêèé äîçâîëèâ í³æèíñüêîìó ïîëêîâíèêó Ïðîêîïó Øóìåéêó "âñ³é øëÿõò³ äî ñâî¿õ ìàºòê³â ³ ñòàðîñòü ïðè¿æäæàòè ³ ñåëèòèñü" [252, ñ. 32]. Òàê, ó ôîðìóëÿðíîìó ñïèñêó ðîäó Ðàºâñüêèõ ñêàçàíî: "… ïðàäåä Íèêîëàé, ìå÷íèê Ëüâîâñêèé Ðàåâñêèé èìåÿ ñâîå ïîìåñòüå â âîåâîäñòâå è ïîâåòå Ñàíäîìèðñêîì â ñåëå Ìàëûõ Ðàåâè÷àõ ïî ñìåðòè ñâîåé âðó÷èë îíîå íàñëåäíèêó – ñûíó ñâîåìó Èâàíó Ðàåâñêîìó, ÷åñíîêó Ñàíäîìèðñêîìó, êîòîðûé ïîä ÷àñ áûòíîñòè ñâîåé â êðàå Ïîëüñêîì âåëèêîãî çàìåøàòåëüñòâà è ãðàáèòåëüñòâà, ëèøàñü ñâîåãî ïîìåñòüÿ è ïåðåñåëÿñü ïîä äåðæàâó Âñåðîññèéñêîé èìïåðèè â ìàëóþ Ðîññèþ â ãóáåðíèþ ×åðíèãîâñêóþ, âîçûìåë îñåäëîñòü â ãîðîäå Íåæèíå" [8, ô. 343, îï. 1, ñïð. 68, àðê. 96]. Ïîÿâà ïîëÿê³â â Í³æèí³, ÿê âêàçóº Ì.Ïîòàïåíêî, â³äáóâàëàñÿ ó äâà åòàïè: äî Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè ³ ï³ñëÿ 1854 ð. äî 1717. Ç îñòàíí³ì ïåð³îäîì ïîâ’ÿçàí³ ðîäèíè Ñîõàíñüêèõ, Ïîãîð³ëîê, Ôåäîðöîâ³-Ìàëèø³ (Ìàëèø-Ôåäîðåöü), Ãàºâñüêèõ, Ñòåïîâèõ, Ðàºâñüêèõ, Êëèìåíê³â, Êðèæàí³âñüêèõ, Òîïîëüñüêèõ òà ³íøèõ.
Ó öåé ïåð³îä â ì³ñò³ ç’ÿâèëîñÿ é ÷èìàëî ºâðå¿â, ÿê³ îðåíäóâàëè íå ò³ëüêè ì³ñöÿ òîðã³âë³, àëå é ñàäèáè, áóëè îðãàí³çàòîðàìè ñåë³òðîâîãî òà áóäíîãî ïðîìèñë³â, çàéìàëèñÿ ðåì³ñíè÷îþ ñïðàâîþ. Ó 1623 ð. ñâîºþ ãðàìîòîþ êîðîëåâè÷ Âëàäèñëàâ, ïîëüñüêèé àäì³í³ñòðàòîð ï³âí³÷íî¿ ïðîâ³íö³¿, çàáîðîíèâ ºâðåÿì ïðîæèâàòè ó âîºâîäñòâàõ ×åðí³ã³âñüêîìó ³ Ñ³âåðñüêîìó, áî âîíè çàâäàâàëè çáèòê³â õðèñòèÿíàì ó òîðã³âë³ ³ ðåìåñëàõ. Ïðîòå öå íå çàâàæàëî ºâðåÿì ÿê ïàíñüêèì îðåíäàòîðàì ñòàðàííî âèêîíóâàòè â öèõ ì³ñöÿõ, ³ Í³æèí³ çîêðåìà, ñâî¿ îáîâ’ÿçêè. Õî÷à ï³ä ÷àñ Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè êîçàêè ïåðåñë³äóâàëè ÿê ïîëÿê³â, òàê ³ ºâðå¿â ÿê åêñïëóàòàòîð³â ïðîñòîãî íàðîäó. Ï³çí³øå âîíè çíîâó ç’ÿâèëèñÿ ó Í³æèí³, äå çàéìàëèñü äð³áíîþ òîðã³âëåþ òà ðåìåñëîì. Âîíè óòðèìóâàëè øèíêè, äð³áí³ êðàìíè÷êè, çàéìàëèñÿ çîëîòàðñòâîì, ñð³áëÿðñòâîì òîùî.
².Æèòåöüêèé çàóâàæóâàâ: "ªâðåéñüêèé êàáàê, êîð÷ìà – öå íåãëàñíà áàíê³âñüêà êîíòîðà ³ ì³ñöå âñÿêèõ îïåðàö³é ºâðåÿ ç ñåëÿíàìè òà ³íøèìè ïðîñòèìè ëþäüìè; âîíà ïîñëóæëèâî â³ä÷èíÿëà ñâî¿ äâåð³ äëÿ áóäü-ÿêîãî ïîòðåáóþ÷îãî íåñòàòêè â ãðîøàõ, âèäàâàëà îñòàíí³ì ãðîøîâ³ ïîçè÷êè ï³ä çàëîã îñîáëèâî¿ ïðàö³ ÷è ïðîäóêò³â ïðàö³. Íåð³äêî ºâðåéñüêèé êàáàê ñëóæèâ ïðèñòàíèùåì êîíîêðàä³â, çëîä³¿â, ïðèòîíîì ðîçâðàòó ³ âëàñí³ñíîãî ðîçîðåííÿ á³äíÿê³â ³ çàâæäè – êîì³ñ³îíåðñòâîì ñêóïîâóâàííÿì ó îêðåìèõ ñåëÿí, ÷àñò³øå ç ÿêèìèñü âèïàäêàìè ÷è çëèäíÿìè ïðåäìåò³â…" [125, ñ. 24].
Ó 1624 ð. êîðîë³âñüêèé ðåâ³çîð ²ºðîí³ì Öºõàíîâè÷, â³äçíà÷èâøè çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà, âèçíà÷èâ ìåæ³ ì³ñüêèõ ´ðóíò³â, ÿê³ îáìåæóâàëèñÿ ð³÷êîþ Ä³âèöåþ íà çàõîä³, ð³÷êàìè Îñòåð ³ Ñìîëÿíêà íà ï³âíî÷³, íà ñõîä³ ìåæóâàëè ³ç Ñèâîëîçüêèìè, à íà ï³âäí³ – ç Äîðîãèíñüêèìè ´ðóíòàìè [78, ñ. 181–182].
Çâàæàþ÷è íà ñóòòºâå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ³ ñòðàòåã³÷íå îáîðîííå çíà÷åííÿ Í³æèíà, ïîëüñüêèé êîðîëü Ñèã³çìóíä ²²² 26 áåðåçíÿ 1625 ð. íàäàâ ì³ñòó ìàãäåáóðçüêå ïðàâî, íîðìè ÿêîãî ä³ÿëè ïðîòÿãîì óñüîãî äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó ³ áóëè îñòàòî÷íî ñêàñîâàí³ óêàçîì Ìèêîëè ² ó 1831 ð. [199, ñ. 314]. 
Àâòåíòè÷íà æàëóâàíà ãðàìîòà Í³æèíó íà ìàãäåáóðçüêå ïðàâî 1625 ð. íå çáåðåãëàñÿ. ¯¿ çì³ñò íàâîäèòüñÿ â êîðîë³âñüêèõ ïðèâ³ëåÿõ Í³æèíó ßíà Êàçèì³ðà 1659 ð., ÿê³ òàêîæ çáåðåãëèñÿ ëèøå â êîï³ÿõ. Êîðîëü Ñèã³çìóíä ²²² âêàçóâàâ íà ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ ì³ñòà: "Ãîðîäèùå íàøå Í³æèí, ùî ó êíÿç³âñòâ³ ×åðí³ã³âñüêîìó ðîçòàøîâàíå, òåïåð íîâîçàñåëåíå, ùàñëèâî ç ðóê íåïðèÿòåëüñüêèõ çàâîéîâàíå òà äî ïàíñòâà íàøîãî ïîâåðíåíå. Ìè, âðàõîâóþ÷è, ùî öå ãîðîäèùå ïðèêîðäîííå Í³æèí çíàõîäèòüñÿ íà ì³ñö³ îáîðîííîìó òà ìàº âàëè, íå ò³ëüêè íàñòóïè âîðîæ³ ñòðèìàòè, àëå ³ êîðäîíîì äåðæàâè íàøî¿ êîðîííèì çàõèñòîì ìîæå, äóæå òîãî áàæàºìî, ùîá âîíî íàéêðàùå êð³ïèëîñü òà äî îçäîáè ïðèõîäèëî" [28, àðê. 9; 84, ñ. 178].
Äëÿ í³æèíñüêèõ ì³ùàí ìàãäåáóðçüêå ïðàâî íàäàâàëî ïåâíèé ïðàâîâèé ³ìóí³òåò, îñê³ëüêè éîãî íîðìè ìàëè çàõèùàòè â³ä ñâàâ³ëëÿ òà çàç³õàíü âåëèêèõ çåìëåâëàñíèê³â ³ øëÿõòè, ó ïåðøó ÷åðãó, öå ñòîñóâàëîñÿ "àïåòèò³â" êîðîííîãî ãåòüìàíà, í³æèíñüêîãî ñòàðîñòè Ìèêîëè Ïîòîöüêîãî – íàéá³ëüøîãî òîãî÷àñíîãî ìàãíàòà íà Ë³âîáåðåææ³. 
Ïðàâîâ³ îñíîâè ìàãäåáóðçüêîãî ïðàâà âñòàíîâëþâàëè âèáîðíó ñèñòåìó îðãàí³â ì³ñüêîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ òà ñóäó, âèçíà÷àëè ¿õ ôóíêö³¿, ðåãëàìåíòóâàëè ä³ÿëüí³ñòü êóïåöüêèõ òà öåõîâèõ îá’ºäíàíü, ðåãóëþâàëè ïèòàííÿ òîðã³âë³. Í³æèíñüê³ ì³ùàíè çâ³ëüíèëèñÿ â³ä îñîáèñòî¿ òà ìàéíîâî¿ çàëåæíîñò³ ³ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ þðèñäèêö³¿ âèêëþ÷íî ìàã³ñòðàòó [199, ñ. 305]. Ó "Ãåíåðàëüíîì ñëåäñòâèè î ìàåòíîñòÿõ Íåæèíñêîãî ïîëêà" (1729–1730) ñêàçàíî: "Â ãîðîäå ïîëêîâîì Íåæèíå ïîñïîëèò³å è êóïå÷åñêèå ëþäå, ïî ñâèäåòåëüñòâó ñòàðîæèëîâ, çà ïîëüñêîãî âëàäåíèÿ è ïîñëå òîãî, àæ äî ñåãî âðåìåíè, íèêîãäà íèêîìó âî âëàäåíèè íå áûâàëè, òîêìî ïî ïðèâèëåãèÿì ïîëñêèì, ïî ãðàìîòå ìîíàðøîé, îíèå ïîñïîëèòèå è êóïå÷åñêèå ëþäè äî ðàòóøè íåæèíñêîé ïðèñóäíè" [64 à, c. 79]. Äî ìàã³ñòðàòó, î÷îëþâàíîãî ì³ñüêèì ãîëîâîþ àáî â³éòîì, ÿêîãî ïðèçíà÷àâ ñàì êîðîëü, âõîäèëè áóðì³ñòðè, ðàéö³ ³ ëàâíèêè. Öèõ ïîñàäîâö³â çã³äíî ç ãðàìîòîþ êîðîëÿ îáèðàëè ì³ùàíè íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó ç êàòîëèê³â òà ïðàâîñëàâíèõ [199, ñ. 305]. Ïåðøèì í³æèíñüêèì â³éòîì áóâ ïîëüñüêèé øëÿõòè÷, í³æèíñüêèé òà íîâîãîðîä-ñ³âåðñüêèé êàï³òàí Ùàñíèé Âèøëÿ, ÿêèé áàãàòî çðîáèâ äëÿ ðîçáóäîâè ì³ñòà, à òàêîæ ñòâîðèâ óìîâè äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî çàñåëåííÿ [152, ñ. 253]. Ó 1628–1630 ðð. íà ÷îë³ Í³æèíñüêîãî êàï³òàíñòâà ñòîÿâ Àäàì Âèøíåâñüêèé [152, ñ. 400]. Âîíè ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ êîðîëåâè÷ó Âëàäèñëàâó, ÿêèé âîëîä³â çåìëÿìè ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðùèíè. Íàâêîëî Í³æèíà âèíèêàº ö³ëà íèçêà ïîñåëåíü [149, ñ. 71], ÿê³ çàñåëÿëèñÿ øëÿõòîþ.
Â 30-õ ðð. ÕV²² ñò. çàì³ñòü êàï³òàíñòâà áóëî ââåäåíî ñòàðîñòàòñòâî. Ñòàðîñòàìè â Í³æèí³ â öåé ÷àñ áóëè Ìàðòèí Êàçàíîâñüêèé òà Ìèêîëàé Ïîòîöüêèé. Ï³ä ÷àñ Ñìîëåíñüêî¿ â³éíè Í³æèí íå áóâ ïîãðàáîâàíèé, áî ìàâ ôîðòåöþ. Öå ñïðèÿëî òîìó, ùî äî Í³æèíà òà íàñåëåíèõ ïóíêò³â íàâêîëî íüîãî ïðèáóâàëî ÷èìàëî ïåðåñåëåíö³â. Í³æèíñüêà øëÿõòà âîëîä³ëà íàâêîëèøí³ìè ñåëàìè Ïðèîñòåð’ÿ.
Ìàãäåáóðçüêå ïðàâî íàäàâàëî ïåâí³ ïðèâ³ëå¿ í³æèíñüêèì ì³ùàíàì, ÿê³ çâ³ëüíÿëèñÿ â³ä çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ïîâèííîñòåé, çîêðåìà, íàäàííÿ ï³äâîä äëÿ â³éñüêîâèõ ïîòðåá, ëîâë³ ðèáè äëÿ ñòàðîñò òîùî [85, ñ. 142]. 
Í³æèíñüêèì ì³ùàíàì òàêîæ äîçâîëÿëîñÿ çàéìàòèñÿ ð³çíèìè ïðîìèñëàìè, âàðèòè ïèâî, ìåä, êóðèòè ãîð³ëêó, âèðîáëÿòè ñîëîä, ëîâèòè ðèáó, çà ùî ç íèõ ñòÿãóâàëèñÿ ïîäàòêè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Êð³ì öüîãî, íà êîðèñòü ìàã³ñòðàòó ñïëà÷óâàëèñÿ é ³íø³ çáîðè: âàãîâ³ é ìîñòîâ³ íà áàçàðàõ òà ÿðìàðêàõ, òîðã³âåëüíå ìèòî â³ä ïðèâ³çíèõ òîâàð³â òîùî. Òàêîæ íà óòðèìàííÿ ì³ñüêîãî óðÿäó âèä³ëÿëèñÿ çåìåëüí³ óã³ääÿ. ×àñòèíà ç óñ³õ öèõ ïðèáóòê³â âèêîðèñòîâóâàëàñÿ íà ïîòðåáè ìàã³ñòðàòó: "íà ðåìîíòóâàííÿ ìàã³ñòðàòó, íà êóï³âëþ ïàïåðó, äðîâ òà ñâ³÷îê, íà ìàã³ñòðàòñüêèõ ñëóæáîâö³â" [14, àðê. 27], íà áóä³âíèöòâî ð³çíèõ ïðèì³ùåíü, ðåìîíò ãðåáåëü, ìîñò³â, ôîðòå÷íèõ óêð³ïëåíü òîùî. Çîêðåìà, íà ö³ êîøòè í³æèíö³ âèð³øèëè ïîáóäóâàòè ðàòóøó ç ãîäèííèêîì, äâà ãîñòèíèõ áóäèíêè äëÿ ïðè¿æäæèõ êóïö³â [14, àðê. 24]. 
Íàäàííÿ Í³æèíó ìàãäåáóðçüêîãî ïðàâà, ÿêå ïåðåäáà÷àëî ñóòòºâ³ ïðåôåðåíö³¿ òà ï³ëüãè ì³ùàíàì [78, ñ. 176, 179, 180], ñïðèÿëî àêòèâ³çàö³¿ ðîçâèòêó ðåì³ñíèöòâà òà òîðã³âë³, çàñíóâàííþ öåõîâèõ îá’ºäíàíü. 
Â³äîìî, ùî âæå 1634 ð. ó Í³æèí³ ôóíêö³îíóâàëè êîâàëüñüêèé òà òêàöüêèé ðåì³ñíè÷³ öåõè. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü öåõîâà êíèãà í³æèíñüêîãî êîâàëüñüêîãî öåõó (äî íå¿ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ òàêîæ âíîñèëèñÿ çàïèñè òêàöüêîãî öåõó), ÿêà äàòîâàíà 1634 ð. ³ íàëåæèòü äî íàéäàâí³øèõ íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³. Çîêðåìà, äî ñêëàäó êîâàëüñüêîãî öåõó âõîäèëè êîâàë³, ñëþñàð³, øàáåëüíèêè, çîëîòàð³, "äçèãàðì³ñòðè" (ãîäèííèêàð³), çàìî÷íèêè, ñòîëÿð³, êîòëÿð³, ðèìàð³ òîùî [123, ñ. 316]. ßê çàçíà÷àº À.ªðøîâ, ó öåõó îáåðòàëèñÿ äîñèòü çíà÷í³, ÿê íà òîé ÷àñ, ñóìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîïèò íà éîãî ïîñëóãè òà òîâàðè ñåðåä íàñåëåííÿ Í³æèíà òà îêðóãè [123]. Éìîâ³ðíî, â öåé ïåð³îä òàêîæ âæå ³ñíóâàëè êóøí³ðñüêèé, ð³çíèöüêèé òà øåâñüêèé öåõè [123, ñ. 315]. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ó 1669 ð. ïðåäñòàâíèêè öèõ öåõ³â ïðîñèëè ìîñêîâñüêèé óðÿä ï³äòâåðäèòè ïðèâ³ëå¿, íàäàí³ ¿ì ïîëüñüêèìè êîðîëÿìè, ãðàìîòè ÿêèõ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ ïîæåæ³ 1668 ð. â Í³æèí³ [85, ñ. 125]. 
Âîäíî÷àñ Î.Øàôîíñüêèé íåáåçï³äñòàâíî, ïîñèëàþ÷èñü íà ãðàìîòè ïîëüñüêèõ êîðîë³â òà ðîñ³éñüêèõ öàð³â, ñòâåðäæóº, ùî ï³ä ÷àñ ïîëüñüêîãî ïàíóâàííÿ ó Í³æèí³ âæå ³ñíóâàëî 8 öåõ³â: 1) ÷îáîòàðñüêèé òà ÷èíáàðíèé; 2) êðàâåöüêèé ³ êóøí³ðñüêèé; 3) ð³çíèöüêèé; 4) êîâàëüñüêèé, ñëþñàðñüêèé, êîòëÿðñüêèé; 5) êàëàöüêèé (õë³áîïåêàðñüêèé); 6) òêàöüêèé; 7) ãîí÷àðñüêèé; 8) ìóçè÷íèé [89, ñ. 480–483]. 
Ïîñòóïîâî Í³æèí ïåðåòâîðþºòüñÿ íà âàæëèâèé öåíòð òîðã³âë³ íà Ë³âîáåðåææ³. Îêð³ì ï³ëüãîâîãî îïîäàòêóâàííÿ, çã³äíî ç ìàãäåáóðçüêèì ïðàâîì öüîìó ñïðèÿëî çðó÷íå ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ: ì³ñòî çíàõîäèëîñÿ íà ïåðåòèí³ òîðãîâåëüíèõ øëÿõ³â Ëüâ³â–Êè¿â–Ìîñêâà. Ó ì.Êîçåëüö³, ç ÿêèì áóâ ïîâ’ÿçàíèé Í³æèí, â³ää³ëÿëàñÿ Êèºâî-Ïåòåðáóðçüêà äîðîãà, à öå îçíà÷àëî, ùî ì³ñòî áóëî ïîâ’ÿçàíå ³ç ï³âí³÷íèì øëÿõîì. ×åðåç Í³æèí éøëà äîðîãà íà Ïîëòàâó ³ äàë³ íà ï³âäåíü. Òàêèì ÷èíîì, âñ³ øëÿõè ç ï³âäíÿ íà ï³âí³÷ ³ ç³ ñõîäó íà çàõ³ä ïðîõîäèëè ÷åðåç Í³æèí. ßêùî ó ïîïåðåäí³é ÷àñ ó Í³æèí³ ïðîõîäèâ îäèí ÿðìàðîê (íà äåíü Ñâÿòî¿ Òð³éö³), òî 15 áåðåçíÿ 1645 ð. ì³ñòî îòðèìàëî îêðåìèé ïðèâ³ëåé íà ïðîâåäåííÿ òðüîõ ÿðìàðê³â: íà ñâÿòî Ïîêðîâè, ó Âñå¿äíó íåä³ëþ òà ó Ñâÿòó íåä³ëþ [152, ñ. 374]. ßê ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, í³æèíñüê³ êóïö³ â³ä³ãðàâàëè àêòèâíó ðîëü ó òîðãîâåëüíèõ çâ’ÿçêàõ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ ç Ìîñêîâñüêîþ äåðæàâîþ ó 30–40-õ ðð. XVII ñò. [207, ñ. 153–155].
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè íà Ë³âîáåðåææ³ Óêðà¿íè Í³æèí ñòàâ öåíòðîì îäíîéìåííîãî ïîëêó – íàéá³ëüøî¿ íà òîé ÷àñ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ ³ â³éñüêîâî¿ îäèíèö³ Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè. Óïîâíîâàæåííÿ ãåòüìàíñüêî¿ âëàäè ó Í³æèí³, ÿê ³ â ³íøèõ ïîëêîâèõ ì³ñòàõ, çä³éñíþâàëà ïîëêîâà òà ñîòåííà àäì³í³ñòðàö³¿. 
Ñïåöèô³êà àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ Í³æèíîì ïîëÿãàëà ó ñï³â³ñíóâàíí³ ó ì³ñò³ ïðîòÿãîì äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó äâîõ öåíòð³â âëàäè – ïîëêîâî¿ êàíöåëÿð³¿ òà ìàã³ñòðàòó ÿê îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ [17; 18; 25; 38; 39], ïåðåäáà÷åíîãî ìàãäåáóðçüêèì ïðàâîì, ùî ï³äòâåðäæóâàëîñÿ ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äåñÿòèë³òü ãåòüìàíñüêèìè óí³âåðñàëàìè òà öàðñüêèìè óêàçàìè [90, ñ. 184–216; 14, àðê. 1–562]. Ïîä³áíà îðãàí³çàö³ÿ ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ³ñíóâàëà òàêîæ ó ³íøèõ ïîëêîâèõ ì³ñòàõ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè: Ïåðåÿñëàâ³, Ñòàðîäóá³, ×åðí³ãîâ³ òà Ïîëòàâ³ (ó äð. ïîë. XVII² ñò.). Äåùî óñêëàäíþâàëî ñèñòåìó îðãàí³çàö³¿ âëàäè ó Í³æèí³ ïîñò³éí³ âòðó÷àííÿ, îñîáëèâî ó XVII² ñò., ó ñïðàâè óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì ðîñ³éñüêîãî óðÿäó â îñîá³ ðîñ³éñüêèõ âîºâîä. Îñîáëèâ³ñòþ ñèñòåìè âëàäè ó Í³æèí³, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ì³ñò Ãåòüìàíùèíè, áóëî ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàíó ñàìîâðÿäóâàííÿ ãðåöüêîãî áðàòñòâà, ÿêèé íå ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ í³ ïîëêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿, í³ ì³ñüêîìó ìàã³ñòðàòîâ³. 
Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ì³ñüê³ ìàã³ñòðàòè ³ ïîëêîâ³ êàíöåëÿð³¿ ñòîÿëè â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñòðóêòóð³ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè íà îäíîìó ùàáë³ ³ áóëè íåçàëåæí³ îäíå â³ä îäíîãî. Ïðîòå äëÿ òèõ é ³íøèõ âèùó àäì³í³ñòðàòèâíó òà ñóäîâó ³íñòàíö³þ ïðåäñòàâëÿëà Ãåíåðàëüíà â³éñüêîâà êàíöåëÿð³ÿ ³ Ãåíåðàëüíèé â³éñüêîâèé ñóä. Ãåòüìàí òà â³ä éîãî ³ìåí³ Ãåíåðàëüíà â³éñüêîâà êàíöåëÿð³ÿ çä³éñíþâàëè ñâîþ âëàäó íà ì³ñöÿõ (âêëþ÷àþ÷è ìàã³ñòðàòñüê³ ì³ñòà) ÷åðåç ïîëêîâ³ êàíöåëÿð³¿. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü óí³âåðñàë ãåòüìàíà ².Ìàçåïè í³æèíñüêîìó ìàã³ñòðàòó â³ä 11 ñ³÷íÿ 1698 ð., ó ÿêîìó äåòàëüíî îïèñàíî ñèñòåìó ïîäàòê³â ³ çáîð³â, ùî äîçâîëÿëîñÿ ñòÿãóâàòè ïîëêîâ³é âëàä³ ç ì³ùàí [87, ñ. 306]. 
ßê çàçíà÷àº äîñë³äíèöÿ ³ñòîð³¿ Í³æèíà XVII² ñò. Î.Ðîñòîâñüêà, "ñîö³àëüíà ñòðàòèô³êàö³ÿ òà ñòðóêòóðà îðãàí³â âëàäè â Í³æèí³ çàêîíîì³ðíî ïîðîäæóâàëè ïðîöåñè ïåðìàíåíòíî¿ âíóòð³øíüî¿ áîðîòüáè ÿê ì³æ ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè, òàê ³ ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ" [209, ñ. 45]. Ð³øåííÿ ïîëêîâî¿ êîçàöüêî¿ ðàäè, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêî¿ íàëåæàëè àäì³í³ñòðàòèâí³ òà ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ, îáðàííÿ ñòàðøèí, îáë³ê íàñåëåííÿ, ðåºñòð çíà÷êîâîãî òîâàðèñòâà, áóëè îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñüîãî íàñåëåííÿ ïîëêîâî¿ òåðèòîð³¿. Òîìó êîçàöüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîñò³éíî âòðó÷àëàñÿ â ñïðàâè ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêå áóëî âèâåäåíå ç-ï³ä þðèñäèêö³¿ ïîëêîâíèêà. Íàïðèê³íö³ XVII – íà ïî÷àòêó XVII² ñò. ïîñèëþºòüñÿ êîíôë³êò ì³æ êîçàöüêîþ ñòàðøèíîþ òà ì³ñüêèì óðÿäîì íà ´ðóíò³ åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿. Äî öüîãî ïðîöåñó àêòèâíî çàëó÷èëèñÿ ãðåöüê³ òà ðîñ³éñüê³ êóïö³, ÿê³ íå ðàõóâàëèñÿ í³ ç êîçàöüêîþ, í³ ç ì³ñüêîþ âëàäîþ. 
Êð³ì òîãî, í³æèíñüêèé ìàã³ñòðàò, òóðáóþ÷èñü ïðî áëàãîóñòð³é ì³ñòà òà âèð³øóþ÷è äåÿê³ ïèòàííÿ êóëüòóðíîãî æèòòÿ, â³ä÷óâàâ òðóäíîù³ â íàïîâíåíí³ ì³ñöåâîãî áþäæåòó, àäæå êîçàêè ³ øëÿõòà, ÿê³ ñòàíîâèëè áëèçüêî ïîëîâèíè íàñåëåííÿ Í³æèíà, íå ñïëà÷óâàëè ïîäàòê³â. Ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè òà ïðèâ³ëå¿ ìàëè òàêîæ ïðè¿æäæ³ êóïö³, ïåðåâàæíî ãðåöüê³ òà ðîñ³éñüê³. Çà òàêèõ óìîâ í³æèíñüê³ ì³ùàíè ïðàãíóëè ïîâåðíóòè âòðà÷åí³ ïîâíîâàæåííÿ ó âèð³øåíí³ ì³ñüêèõ ñïðàâ, øóêàþ÷è çàõèñòó â ðîñ³éñüêîãî óðÿäó. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü "Âûñî÷àéøàÿ ðåçîëþöèÿ íà äîêëàä Ñåíàòó "Î ñîäåðæàíèè ìàãèñòðàòà ïî ïðåæíèì ïðèâèëåÿì è ãðàìîòàì" â³ä 5 ëèñòîïàäà 1740 ð., â ÿê³é ðîçãëÿäàëîñÿ êëîïîòàííÿ í³æèíñüêîãî â³éòà ïðî çìåíøåííÿ ïîäàòê³â â³ä ìàã³ñòðàòó äî ðîñ³éñüêî¿ êàçíè, îñê³ëüêè ì³ùàíè ñòàíîâèëè ìåíøå ïîëîâèíè íàñåëåííÿ Í³æèíà, à ñïëà÷óâàëè çáîðè çà óñ³õ ìåøêàíö³â ì³ñòà [199, ñ. 310–312]. 
Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ³íòåðåñ³â ð³çíèõ ñòàí³â ó ì.Í³æèí³ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó íàêàçàõ â³ä ì.Í³æèíà äî Çàêîíîäàâ÷î¿ êîì³ñ³¿ 1767 ð. [75]. Ç óñ³õ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò ëèøå Í³æèí ïðåäñòàâèâ 4 íàêàçè: â³ä ì³ùàí, øëÿõåòñòâà ³ êîçàê³â, ãðåöüêîãî áðàòñòâà ³ ðîñ³éñüêèõ êóïö³â, ùî ïîñò³éíî ìåøêàëè ó Í³æèí³. Êîìïëåêñíèé àíàë³ç óñ³õ ÷îòèðüîõ íàêàç³â çàñâ³ä÷óº ³ñíóâàííÿ ïðèíöèïîâèõ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ îñíîâíèìè ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè íàñåëåííÿ Í³æèíà, àäæå ïðèâ³ëå¿ îäí³º¿ êàòåãîð³¿ çà÷³ïàëè ³íòåðåñè ³íøî¿. Çîêðåìà, ïðèâ³ëå¿ ïðåäñòàâíèê³â ãðåöüêîãî áðàòñòâà ñóïåðå÷èëè ³íòåðåñàì ì³ñöåâèõ êóïö³â ³ í³æèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó, ÿêèé ïðèìóøóâàâ ãðåê³â âèêîíóâàòè çàãàëüíîì³ñüê³ ïîâèííîñò³.
Íàêàçè ì³ùàí Í³æèíà äî Çàêîíîäàâ÷î¿ êîì³ñ³¿ 1767 ð. âêàçóþòü íà ñóòòºâå îáìåæåííÿ ç áîêó ðîñ³éñüêî¿ âëàäè ïðàâ ìàã³ñòðàòó, ùî ïðèçâåëî äî çìåíøåííÿ ïðèáóòê³â äî ì³ñöåâî¿ êàçíè ³ çíà÷íî çâóçèëî êîìïåòåíö³þ ìàã³ñòðàòó [170, ñ. 52], 
Ç ³íøîãî áîêó, Ï.Êëèìåíêî âêàçóº íà òå, ùî í³æèíñüêà ïîëêîâà êàíöåëÿð³ÿ ïðèñâî¿ëà ôóíêö³¿ ñàí³òàðíî-ïîë³öåéñüêîãî íàãëÿäó ó ì³ñò³, âíàñë³äîê ÷îãî ïîâíîâàæåííÿ ìàã³ñòðàòñüêîãî óðÿäó òà ñóäó òàêîæ çíà÷íî çìåíøèëèñÿ [138, ñ. 30]. 
Ïðè öüîìó ðîñ³éñüêèé óðÿä âì³ëî ñêîðèñòàâñÿ "ôàòàëüíèìè äëÿ äåðæàâíîñò³ Óêðà¿íè ðîçá³æíîñòÿìè ì³æ ãåòüìàíîì, êîçàöüêîþ ñòàðøèíîþ é ì³ùàíñòâîì, ³ ñâîºþ îïîðîþ â áîðîòüá³ ç ãåòüìàíîì ³ ñòàðøèíîþ çðîáèâ ì³ùàí, â òîìó ÷èñë³ é í³æèíñüêèõ" [209, ñ. 45]. Öå ñïðèÿëî ïåðåòâîðåííþ ðîñ³éñüêî¿ ïîë³òèêè ïðîòåêòîðàòó íà ïîë³òèêó ³íêîðïîðàö³¿ òà ïåðåâåäåííþ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè ³ ÷èíîâíèöüêîãî ì³ùàíñòâà äî ðàíãó äâîðÿíñòâà. Ïðè öüîìó ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ó 1660 ð. ó Í³æèí³ áóëè âñòàíîâëåí³ öàðñüê³ â³éñüêà ³ ïðè íèõ áîÿðè ³ âîºâîäè, ÿê³ ïðîâîäèëè ñâîþ ïîë³òèêó íà ì³ñöÿõ. Ó 1712 ð. â ×åðí³ãîâ³, Ãëóõîâ³ é Í³æèí³ áóëè ïðèçíà÷åí³ ïîñò³éí³ ãàðí³çîíè ³ç ðîñ³éñüêèõ ðåãóëÿðíèõ â³éñüê. ²ç 1717 ð. ïîëêîâíèêàìè ìàëîðîñ³éñüêèõ ïîëê³â ïî÷àëè ïðèçíà÷àòè ³ç ðîñ³ÿí, à â 1721 ð. â³äáóëîñÿ ïðèçíà÷åííÿ êîìåíäàíò³â ó ×åðí³ãîâ³, Ñòàðîäóá³ ³ Í³æèí³. Âîíè òðèìàëè ï³ä êîíòðîëåì ÿê ïîëêè, òàê ³ ì³ñòî.
Íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ ì³ñòà, ÿêå ó ñâîþ ÷åðãó ïðîåêòóâàëîñÿ íà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê Í³æèíà, ñóòòºâî âïëèâàëà íå ëèøå ä³ÿëüí³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíèõ îðãàí³â, ñêëàäí³ òà ñóïåðå÷ëèâ³ â³äíîñèíè ì³æ íèìè, ïîäàòêîâà òà ô³íàíñîâà ïîë³òèêà, âèêîðèñòàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåòíèõ ðåñóðñ³â, àëå é ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ Í³æèíà, éîãî ñîö³àëüíà ñòðóêòóðà, åòí³÷íèé, êîíôåñ³éíèé òà ïðîôåñ³éíèé ñêëàä. 
Ãîâîðÿ÷è ïðî íàñåëåííÿ Í³æèíà äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó, ñë³ä çàóâàæèòè, ùî çáåðåãëèñÿ ëèøå îêðåì³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü õî÷à á ÷àñòêîâî ïðîñòåæèòè äèíàì³êó ñîö³àëüíî- òà åòíîäåìîãðàô³÷íèõ çì³í, ùî â³äáóâàëèñÿ â ì³ñò³ â öåé ïåð³îä. Öå çàâäàííÿ óñêëàäíþâàëîñÿ é òèì, ùî ïðè ïðîâåäåíí³ ðåâ³ç³é òà îïèñ³â âðàõîâóâàëîñÿ íå âñå íàñåëåííÿ ì³ñòà, à ëèøå òà éîãî ÷àñòèíà, ÿêà îïîäàòêîâóâàëàñÿ (ïîçà ðåºñòðàö³ºþ çàëèøàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè øëÿõòè òà êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè), â ³íøèõ âèïàäêàõ îá’ºêòîì ñòàòèñòè÷íèõ ïåðåïèñ³â ñëóãóâàëè äâîðè (ìàºòêè). Ïðè öüîìó ïðè ñòàòèñòè÷íèõ îáñòåæåííÿõ ÷àñòî íå âðàõîâóâàëèñÿ æ³íêè òà ä³òè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè åòí³÷íèõ òà ðåë³ã³éíèõ ìåíøèí. Ëèøå â îêðåìèõ äîêóìåíòàõ íàâîäÿòüñÿ äàí³ ïðî ñîö³àëüíó ñòðàòèô³êàö³þ íàñåëåííÿ, ìàéæå â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî éîãî åòí³÷íèé òà êîíôåñ³éíèé ñêëàä. 
Äî 1763–1764 ðð. ³ñòîðè÷íà òà ñòàòèñòè÷íà íàóêà íå ìàþòü ïîâíèõ â³äîìîñòåé ïðî ÷èñåëüí³ñòü ³ ñêëàä íàñåëåííÿ ì³ñò Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè. Ïîäóøíèìè ïåðåïèñàìè âîíî ó öåé ïåð³îä íå îõîïëþâàëîñÿ. Â ðåâ³ç³ÿõ, ÿê³ ñëóãóâàëè çàñîáîì çä³éñíåííÿ ïîäâ³ðíî-ìàéíîâîãî ïðèíöèïó îïîäàòêóâàííÿ, âðàõîâóâàëè ëèøå âëàñíèê³â äâîð³â, òîáòî äîðîñëå, ÿê ïðàâèëî ÷îëîâ³÷å íàñåëåííÿ.
Ïåðøèé äîêëàäíèé ïåðåïèñ íàñåëåííÿ áóëî çä³éñíåíî ó 1763–1764 ðð. Ìàòåð³àëè ðåâ³ç³¿ 1763–1764 ðð. ïîâ³äîìëÿëè ïðî ê³ëüê³ñòü äâîð³â ³ õàò ïîäàòíèõ âåðñòâ òà ïðî ÷èñåëüí³ñòü óñüîãî ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ â íèõ. Ó Ãåíåðàëüíîìó îïèñ³ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè 1765–1769 ðð. â ãîñïîäàðñòâàõ ñòàíîâèõ êàòåãîð³é ðåºñòðóâàëè óñ³õ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê, à òàêîæ ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé òà ðîá³òíèê³â. 
Á³ëüø äåòàëüí³ äàí³ ïðî íàñåëåííÿ Í³æèíà ì³ñòÿòüñÿ ó îïèñàõ ×åðí³ã³âñüêîãî íàì³ñíèöòâà îñòàííüî¿ ÷âåðò³ XVII² ñò., ïåðåäóñ³ì ó "×åðí³ã³âñüêîãî íàì³ñíèöòâà òîïîãðàô³÷íîìó îïèñ³" Î.Øàôîíñüêîãî. Õî÷à é òóò íå âðàõîâóâàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè øëÿõòè, äóõîâåíñòâà, ì³ñöåâ³ ÷èíîâíèêè, â³éñüêîâ³. 
Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïðî íàñåëåííÿ Í³æèíà äðóãî¿ ïîëîâèíè XVI² ñò. ì³ñòÿòüñÿ ó ïåðåïèñíèõ êíèãàõ 1666 ð. Çã³äíî ç íèìè â ì³ñò³ ó öåé ÷àñ íàðàõîâóâàëîñÿ 697 ì³ùàíñüêèõ ïîäàòíèõ äâîð³â, ç ÿêèõ 198 áóëè ðåì³ñíè÷èìè, 269 – "ïàøåííèìè", 230 – áåç âèçíà÷åííÿ ðîäó çàíÿòü [80, ñ. 259]. Ïðè öüîìó íå âðàõîâóâàëèñÿ ³íø³ âåðñòâè íàñåëåííÿ ì³ñòà, ÿê³ íå îáêëàäàëèñÿ ïîäàòêàìè òà çáîðàìè íà êîðèñòü öàðñüêîãî óðÿäó: ñòàðøèíà, øëÿõòà, äóõîâåíñòâî, êîçàêè. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî, çà îö³íêàìè äåìîãðàô³â [173; 196], ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íà ñ³ì’ÿ â Óêðà¿í³ òîä³ ñêëàäàëàñÿ ç 5–6 îñ³á, ì³ùàíè Í³æèíà îð³ºíòîâíî ñòàíîâèëè â³ä 3 200 äî 3 800 îñ³á. Âæå ïðèáëèçíî ÷åðåç òðè ÷âåðò³ ñòîë³òòÿ (ó 1740 ð.), ÿê ñòâåðäæóº Î.Ëàçàðåâñüêèé, ó ì³ñò³ íàðàõîâóâàëîñÿ 827 äâîð³â, ç íèõ êîçàöüêèõ, ñòàðøèíñüêèõ, êóïåöüêèõ, öåðêîâíèõ – 633, ì³ùàíñüêèõ – 194 [158, ñ. 64]. 
Çã³äíî ç ðåâ³ç³ºþ 1764 ð. ó Í³æèí³ ìåøêàëî 6 126 îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ùî îïîäàòêîâóâàëèñÿ. Ñåðåä íèõ ïîñïîëèòèõ (êîðîííèõ, äóõîâíèõ, ïðèâàòíèõ) áóëî 2361 îñ³á, êîçàê³â (âèáîðíèõ òà ï³äïîì³÷íèê³â) – 2160, ì³ùàí – 980, öåðêîâíèõ ïàëàìàð³â – 23, îñ³á ð³çíîãî çâàííÿ – 602. Ó Êèºâ³ ïîä³áíîãî íàñåëåííÿ ó öåé ÷àñ ïðîæèâàëî 5 722 îñîáè, ó Ç³íüêîâ³ – 3 982, Êîíîòîï³ – 3 439, Ïðèëóêàõ – 3 382, Ñòàðîäóá³ – 3 214, Ãëóõîâ³ – 3 042, Õîðîë³ – 2 529, Ñîñíèö³ – 2 336, Ãàäÿ÷³ – 2 213, Ïèðÿòèí³ – 1 938, Ïåðåÿñëàâ³ – 1 927, Ðîìíàõ – 1 828, Ëóáíàõ – 1789, ×åðí³ãîâ³ – 1 771, Ìãëèí³ – 1 740, Íîâãîðîä³-Ñ³âåðñüêîìó – 1 728, Çîëîòîíîø³ – 1 561, Êîçåëüö³ – 1 492 îñîáè [15, àðê. 6 çâ. – 12]. Áåçïåðå÷íî, ö³ äàí³ íå âðàõîâóþòü ïðåäñòàâíèöü æ³íî÷î¿ ñòàò³, à òàêîæ òó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ, ùî íå îïîäàòêîâóâàëàñÿ, ïðîòå âîíè äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî Í³æèí ó öåé ïåð³îä áóâ îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò Ãåòüìàíùèíè. 
Çã³äíî ç äàíèìè, ÿê³ çáåðåãëèñÿ â Ãåíåðàëüíîìó îïèñ³ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè 1765–1769 ðð., ó Í³æèí³ â öåé ÷àñ íàðàõîâóâàëîñÿ 5 469 æèòåë³â ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, â òîìó ÷èñë³ 2 622 ì³ùàíèíà, 482 êîçàêà, 324 ñåëÿíèíà, 486 êóïö³â, 156 ï³äñóñ³äê³â, 217 â³äñòàâíèê³â, ð³çíî÷èíö³â, êàíöåëÿðèñò³â, 16 ðîçêîëüíèê³â, 892 íàéìàíèõ ðîá³òíèêà òà ïðèñëóãè, à òàêîæ 105 ó÷í³â ³ 38 ³íîçåìö³â áåç âêàç³âêè íà ñîö³àëüíó òà åòí³÷íó íàëåæí³ñòü [186, ñ. 23; 48; 49]. 
Ñõîæà êàðòèíà ïðîñòåæóºòüñÿ ³ â ìàòåð³àëàõ ðåâ³ç³¿ 1782 ð., çã³äíî ç ÿêèìè ó Í³æèí³ ìåøêàëî 11 104 (11 102) îñîáè íàñåëåííÿ îáîõ ñòàòåé (áåç âðàõóâàííÿ ïðåäñòàâíèê³â øëÿõòè, äóõîâåíñòâà, ÷èíîâíèê³â ³ êîçàê³â). Ó Ç³íüêîâ³ – 7212, Ãëóõîâ³ – 6 668, Ñòàðîäóá³ – 6 238, Ïðèëóêàõ – 6 177, Ïåðåÿñëàâ³ – 5 352, Õîðîë³ – 4 879, Çîëîòîíîø³ – 4 733, Ñîñíèö³ – 4 605, Êîíîòîï³ – 4 464, Ãàäÿ÷³ – 3 850, Ðîìíàõ – 4 319, Ïèðÿòèí³ – 4 311, Íîâãîðîä³-Ñ³âåðñüêîìó – 4 136, ×åðí³ãîâ³ – 3 873, Ìãëèí³ – 3 750, Ëóáíàõ – 3 100, Êîçåëüö³ – 2 700 îñ³á [378]. Ëèøå ó Êèºâ³ ó 1782 ð. íàñåëåííÿ ïåðåâèùóâàëî ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â Í³æèíà ³ ñòàíîâèëî 18 809 îñ³á, à ó 1797 ð. – 19 òèñÿ÷ æèòåë³â [136, ñ. 30]. 
Ó ñòàíîâîìó â³äíîøåíí³ íàñåëåííÿ Í³æèíà íà 1782 ð. ìàëî íàñòóïíó ñòðóêòóðó (ç óðàõóâàííÿì ÷ëåí³â ðîäèí): ì³ùàí – 4905, êîçàê³â – 3610, êóïö³â – 253 (óêðà¿íñüêèõ – 163 òà ðîñ³éñüêèõ – 90), ñåëÿí – 1 197 (äåðæàâíèõ – 126 ³ êð³ïàê³â – 1071), äóõîâåíñòâà – 222, ãðåê³â – 765, âîëîõ³â, áîëãàð, ïåðñ³â – 89, îõðåùåíèõ òóðê³â – 34, ïðåäñòàâíèê³â íåõðèñòèÿíñüêèõ êîíôåñ³é – 27 îñ³á [89, ñ. 475–476].
Âîäíî÷àñ, çà äàíèìè Òîïîãðàô³÷íîãî îïèñó Í³æèíà, ÿêèé ïîìèëêîâî äàòîâàíî 1783 ð., à íàñïðàâä³ â³äíîñèòüñÿ äî ïî÷àòêó 90-õ ðð., ó ì³ñò³ òàêîæ ïðîæèâàëî 11 104 îñîáè [86, ñ. 475]. Äî ðå÷³, ó öüîìó äîêóìåíò³ âðàõîâóþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè äâîðÿíñòâà, ÿêèõ íàë³÷óºòüñÿ 346 îñ³á. Íàâîäÿòüñÿ äåùî â³äì³íí³ äàí³ ñòîñîâíî ³íøèõ ñòàíîâèõ ãðóï. Çîêðåìà, êóïö³â íàðàõîâóºòüñÿ 631 îñîáà, ì³ùàí – 4 985, êîçàê³â – 3 383, ñåëÿí – 518 (êàçåííèõ – 69 ³ êð³ïàê³â – 449), äóõîâåíñòâà – 223, "ïîøòàð³â" – 141, ãðåê³â (âîëîõ³â, áîëãàð³â, ïåðñ³â, òóðê³â, ³íîâ³ðö³â) – 977 îñ³á [86, ñ. 176]. 
Íåð³äêî â äæåðåëàõ òðàïëÿþòüñÿ ð³çí³ â³äîìîñò³ ïðî ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ ì³ñòàõ. Òàê³ ðîçá³æíîñò³ ìîæíà ïîÿñíèòè ïîâíîòîþ îõîïëåííÿ ð³çíèõ ñòàí³â íàñåëåííÿ ðåâ³ç³ÿìè, íåçàö³êàâëåí³ñòþ îêðåìèõ âåðñòâ ïîòðàïëÿòè â ðåâ³çüê³ ñïèñêè, à òàêîæ íåäáàë³ñòþ îêðåìèõ ðåâ³çîð³â, ïîìèëêàìè ï³ä ÷àñ ïåðåïèñóâàííÿ ÷îðíîâèõ ñïèñê³â. Íàÿâí³ñòü ó ë³òåðàòóð³ ð³çíèõ äàíèõ ïðî ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â òèõ ÷è ³íøèõ ì³ñòàõ ñë³ä, î÷åâèäíî, òàêîæ ïîÿñíþâàòè ìåòîäàìè ï³äðàõóíê³â, ùî ¿õ çàñòîñîâóâàëè ð³çí³ äîñë³äíèêè, òà íåòî÷íîñòÿìè, ùî âèíèêàëè â ïðîöåñ³ îáðîáêè äàíèõ. 
Ïîïðè âñå öå ïðîàíàë³çîâàí³ ñòàòèñòè÷íî-îïèñîâ³ äæåðåëà äîçâîëÿþòü ç äîñòîâ³ðí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî çà ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ Í³æèí áóâ îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò Ãåòüìàíùèíè. 
Ó ñåðåäèí³ XVII–XVIII ñò. ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó íàñåëåííÿ Í³æèíà ñêëàäàëè ê³ëüêà îñíîâíèõ ãðóï: øëÿõòà, ñòàðøèíà, êîçàêè, ì³ùàíè, êóïö³, ñåëÿíè, äóõîâåíñòâî. Äåùî îñ³áíî òðèìàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ãðåöüêî¿ ãðîìàäè òà ðîñ³éñüêîãî â³éñüêîâîãî ãàðí³çîíó, à òàêîæ "³íîâ³ðö³", òîáòî îñîáè íåõðèñòèÿíñüêèõ â³ðîñïîâ³äàíü: ³óäå¿, ìóñóëüìàíè. 
Îñíîâíó ÷àñòèíó æèòåë³â ì³ñòà ñêëàäàëè óêðà¿íö³ ("ìàëîðîñ³ÿíè"), ÿê³ îñåëèëèñÿ òóò ç äàâí³õ ÷àñ³â ³ îõîðîíÿëè ï³âäåíí³ êîðäîíè ×åðí³ãîâî-Ñ³âåðñüêî¿ çåìë³. "²ñòîðè÷íå æèòòÿ ¿õ âèðîáèëî â íèõ, ó âñ³õ óêðà¿íö³â, ëþáîâ äî ñâîáîäè ³ íåçàëåæíîñò³, ãîðä³ñòü, íåäîâ³ðëèâ³ñòü, õèòð³ñòü ³ ìñòèâ³ñòü, ÷åñí³ñòü, äîáðîòó, ïðèâ³òí³ñòü, íåïðèìèðåíí³ñòü äî áóäü-ÿêî¿ ãðóáîñò³, íàõàáñòâà, íåïðàâäèâîñò³, â³äñòîþº ñâî¿ ïðàâà ç óïåðò³ñòþ" [68, ñ. 231].
Âåëèêîðóñè, àáî ðîñ³ÿíè, ïåðåâàæíî áóëè ïðè¿æäæ³. Âîíè âèêîíóâàëè ñâî¿ çâè÷à¿ òà òðàäèö³¿, õî÷à ñï³ëüí³ñòü â³ðîñïîâ³äàííÿ îñîáëèâî íå â³ää³ëÿëà ¿õ â³ä óêðà¿íö³â.
Äîñë³äíèê ïåð³îäó ÕV²²–ÕV²²² ñò. Î.Ãóðæ³é âêàçóº, ùî áóðõëèâ³ ïîä³¿ ñåðåäèíè ÕV²²² ñò. âèðîáèëè íîâ³ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, ïîë³òè÷íî¿ îð³ºíòàö³¿ ³ ñâ³òîãëÿä ì³ùàí. Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðèâ³ëåéîâàíèõ ì³ùàí, ìàþ÷è â³äïîâ³äíî äî Ìàãäåáóðçüêîãî ïðàâà ñâî¿ ïðèâ³ëå¿, áóëà íàëàøòîâàíà êîíñåðâàòèâíî äî Ãåòüìàíùèíè. Ñåðåä ì³ùàíñüêî¿ çíàò³ áóëè ïîì³òí³ ïîñòàò³, ÿê³ ï³ñëÿ ñåáå çàëèøèëè çíà÷íó ñïàäùèíó. "Âîíà, à òàêîæ ôàêòè ç ¿õ á³îãðàô³¿ äàþòü çìîãó êðàùå óñâ³äîìèòè ìåíòàëüí³ñòü òà òîãî÷àñíîãî ìåøêàíöÿ ì³ñòà, çðîçóì³òè éîãî æèòòºâó ïîçèö³þ. Ì³ùàíè ïîñò³éíî äîìàãàëèñÿ â³ä ãåòüìàíñüêîãî ïðàâë³ííÿ öàðñüêîãî óðÿäó ÷³òê³øîãî âèçíà÷åííÿ ¿õ ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó" [117, ñ. 252]. Í³æèíñüêå ì³ùàíñòâî â³ä³ãðàâàëî çíà÷íó ðîëü ó ãðîìàäñüêîìó, ñîö³àëüíîìó òà åêîíîì³÷íîìó æèòò³ ì³ñòà. ¯õ ïîçèö³ÿ ïðîÿâëÿëàñÿ â ñêëàäí³ ³ñòîðè÷í³ ïåð³îäè Ãåòüìàíùèíè, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ âèáîð³â 1767–1774 ðð.
Ó ïåð³îä Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè òà ï³ñëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ ãîëîâíèì ïðîâ³äíèêîì äåðæàâíèöüêî¿ ³äå¿ âèñòóïàëî êîçàöòâî, çîêðåìà, Í³æèíà, ÿêå óñâ³äîìèëî ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìàéáóòíº äåðæàâè, "âèáîðîëî íåçàëåæí³ñòü, çäîáóëî ïîë³òè÷íó ãåãåìîí³þ â ñóñï³ëüñòâ³, ñòàëî äåðæàâîóòâîðþþ÷èì ôåðìåíòîì, ãîëîâíèì çàõèñíèêîì óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâ’ÿ" [107, ñ. 63]. Âàæëèâó ðîëü ó öèõ ïðîöåñàõ â³ä³ãðàâàëè ïîëêîâíèêè òà ïðåäñòàâíèêè ïîëêîâî¿ ñòàðøèíè. Íà íèõ ïàäàëà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàõèñò íîâî¿ Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè ³ ¿¿ óòâåðäæåííÿ.
Â³ä â³éñüêîâîãî õèñòó ïîëêîâíèê³â, ¿õ îñâ³÷åíîñò³, îá³çíàíîñò³ ó ñïðàâàõ, êàäðîâîãî ï³äáîðó ïîì³÷íèê³â çàëåæàâ ðîçâèòîê ïîëêó ÿê îñíîâíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ òà â³éñüêîâî¿ îäèíèö³ Ãåòüìàíùèíè. Ñåðåä í³æèíñüêèõ ïîëêîâíèê³â áóëè â³äîì³ â³éñüêîâ³ òà ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³, ÿê³ âõîäèëè äî êîëà íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ ãåòüìàí³â ³ â³ä³ãðàâàëè çíà÷íó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïîë³òèêè. Çîêðåìà, áðàòè ²âàí òà Âàñèëü Çîëîòàðåíêè, Ãðèãîð³é Ãóëÿíèöüêèé, ²âàí Îáèäîâñüêèé ó ð³çíèé ÷àñ âèêîíóâàëè îáîâ’ÿçêè íàêàçíèõ ãåòüìàí³â Óêðà¿íè. 
Ó 1653–55 ðð. ïîñàäó í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà îá³éìàâ ²âàí Çîëîòàðåíêî, ÿêèé áóâ îäíèì ç íàéáëèæ÷èõ ñîðàòíèê³â Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. ².Çîëîòàðåíêà ïîâ’ÿçóâàëè ç Á.Õìåëüíèöüêèì íå ëèøå ñëóæáîâ³, àëå é ðîäèíí³ ñòîñóíêè: òðåòüîþ äðóæèíîþ ãåòüìàíà áóëà ð³äíà ñåñòðà Çîëîòàðåíêà – Ãàííà. Ñàì ².Çîëîòàðåíêî äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà î÷îëþâàâ ó 1652 ð. Êîðñóíñüêèé ïîëê ³ áóâ îäðóæåíèé íà ²âàí³âí³ (³ì’ÿ íåâ³äîìå) – äîíüö³ ÷åðí³ã³âñüêîãî ïîëêîâíèêà ²âàíà Àâðàìîâè÷à. Ó 1654–1655 ðð. â³í âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè "ãåòüìàíà ñ³âåðñüêîãî" íàêàçíîãî ãåòüìàíà óêðà¿íñüêèõ â³éñüê ó Á³ëîðóñ³, ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÿêî¿ â³ä ïîëÿê³â íàìàãàâñÿ ïåðåêîíàòè ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâî¿ â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íî¿ åë³òè ó íåîáõ³äíîñò³ çàïðîâàäèòè ³ íà ¿õ òåðèòîð³¿ ãåòüìàíñüêå ïðàâë³ííÿ ³ îá’ºäíàòèñÿ íå ç Ðîñ³ºþ, à ç Óêðà¿íîþ. Ñìåðòåëüíå ïîðàíåííÿ ².Çîëîòàðåíêà ï³ä ôîðòåöåþ Ñòàðèé Áèõîâ çàâàäèëî âò³ëèòè ö³ íàì³ðè â æèòòÿ, õî÷à â³í âæå ìàâ ï³äòðèìêó ñâî¿ì çàäóìàì â Á³ëîðóñ³. Â Í³æèí³ ïðîæèâàëà íå ëèøå ñ³ì’ÿ ².Çîëîòàðåíêà, éîãî ìàòè, à òàêîæ áðàò Âàñèëü. Â³äîìî, ùî ó êâ³òí³ 1656 ð. í³æèíñüêèé êóøí³ðñüêèé öåõ ïðîäàâ "ïàíó Âàñèëþ Íå÷èïîðîâè÷ó, êîçàêó âîéñêà åãî öàðñêîãî ïðåñâ. âåëè÷åñòâà, äîì ñî âñåì áóäèíêîì è ïëåöîì â ìåñòå Íåæèíå, â ñàìîì ðèíêó, ïðîòèâ ðûáíîãî òîðãó ëåæà÷èé" [77 à].
Ï³ñëÿ ñìåðò³ ²âàíà Çîëîòàðåíêà ïðîòÿãîì áëèçüêî îäíîãî ðîêó (1655–1656 ðð.) í³æèíñüêèì ïîëêîâíèêîì áóâ éîãî áðàò Âàñèëü. Âäðóãå öþ ïîñàäó â³í îá³éìàâ ó 1659–1663 ðð. Â.Çîëîòàðåíêî, íà â³äì³íó â³ä ñâîãî áðàòà-ïîïåðåäíèêà, íå âîëîä³â ÿñêðàâèìè ïîë³òè÷íèìè òà äèïëîìàòè÷íèìè çä³áíîñòÿìè. Íå ìàþ÷è ÷³òêî¿ ïîë³òè÷íî¿ îð³ºíòàö³¿, â³í ïåðåêèäàâñÿ â³ä îäíîãî óãðóïóâàííÿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè äî ³íøîãî [180]. Ï³ñëÿ ñìåðò³ Á.Õìåëüíèöüêîãî ïîëêîâíèê Â.Çîëîòàðåíêî ï³äòðèìóâàâ ãåòüìàíà ².Âèãîâñüêîãî ó áîðîòüá³ ïðîòè Ìîñêâè, áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó áèòâ³ ïðîòè ìîñêîâñüêèõ â³éñüê ï³ä Êîíîòîïîì, çà ùî îòðèìàâ øëÿõåòñüêèé ëèöàðñüêèé òèòóë. Àëå, óñâ³äîìèâøè, ùî ïîë³òèêà ãåòüìàíà íå ìàº ï³äòðèìêè êîçàê³â, ïåðåéøîâ íà á³ê ïðèá³÷íèê³â ìîñêîâñüêî¿ îð³ºíòàö³¿, ñêîðèñòàâøèñü â³äñóòí³ñòþ â ì³ñò³ ïîëêîâíèêà Ã.Ãóëÿíèöüêîãî, ï³äíÿâ 1 âåðåñíÿ 1659 ð. ïîâñòàííÿ ó Í³æèí³ ïðîòè ïîëüñüêîãî ãàðí³çîíó ³ ðàçîì ç ïåðåÿñëàâñüêèì ïîëêîâíèêîì Ò.Öåöóðîþ òà éîãî êîçàêàìè ðîçïðàâèâñÿ ç ïîëüñüêèìè æîâí³ðàìè. Ç öüîãî ÷àñó, ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âïëèâîì í³æèíñüêîãî ïðîòîïîïà Ìàêñèìà Ôèëèìîíîâè÷à, â³í âèñòóïàâ çà çáëèæåííÿ Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ. Ïðîòîïîï âèêëîïîòàâ ó öàðÿ Îëåêñ³ÿ Ìèõàéëîâè÷à ùåäðîòè – ïðàâî íà âîëîä³ííÿ ì³ñòîì Ãîìåëåì "ñ âîëîñòüþ è ó¿çäîì" çà ó÷àñòü ó çàêîëîò³ ïðîòè ².Âèãîâñüêîãî òà çà ïîïåðåäí³ çàñëóãè. Â.Çîëîòàðåíêà îáðàëè í³æèíñüêèì ïîëêîâíèêîì.
Øóêàþ÷è îñîáèñòî¿ âèãîäè òà çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ âëàäíèõ àìá³ö³é, Â.Çîëîòàðåíêî ïðàãíóâ áóäü-ÿêèì øëÿõîì çäîáóòè ãåòüìàíñüêó áóëàâó. Ïðîòå çðîçóì³âøè, ùî â³í íå çìîæå îòðèìàòè ãåòüìàíñüêó âëàäó, â ïåð³îä ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ ×îðíî¿ ðàäè 1663 ð. Â.Çîëîòàðåíêî ï³äòðèìàâ ñâîãî êîëèøíüîãî ñóïåðíèêà ³ øóðèíà ïîëòàâñüêîãî ïîëêîâíèêà íàêàçíîãî ãåòüìàíà ßêîâà Ñîìêà. Ï³ñëÿ îáðàííÿ ãåòüìàíîì ².Áðþõîâåöüêîãî Â.Çîëîòàðåíêî òà ß.Ñîìêî áóëè âçÿò³ ï³ä âàðòó â Í³æèíñüêîìó çàìêó ³ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ñòðà÷åí³ ó Áîðçí³ [77, ñ. 88]. 
Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ñòü ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ òà â³éñüêîâ³ ïîä³¿, áðàòè Çîëîòàðåíêè çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê êóëüòóðè â Í³æèí³. ßê ñâ³ä÷àòü äæåðåëà, ó 1655–1658 ðð. íà êîøòè áðàò³â-ïîëêîâíèê³â, ¿õ ìàòåð³, à òàêîæ í³æèíñüêèõ êîçàê³â òà ì³ùàí áóâ çáóäîâàíèé Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð – îäèí ç øåäåâð³â óêðà¿íñüêîãî êîçàöüêîãî áàðîêî [73; 74, ñ. 91].
Ó ïåð³îä ì³æ äâîìà ïîëêîâíèöüêèìè "êàäåíö³ÿìè" Â.Çîëîòàðåíêà, ó 1656–59 ðð., ïîñàäó î÷èëüíèêà Í³æèíñüêîãî ïîëêó îá³éìàâ Ãðèãîð³é Ãóëÿíèöüêèé, ÿêèé ìàâ ïðîïîëüñüê³ çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè ³ ï³äòðèìóâàâ ãåòüìàíà ².Âèãîâñüêîãî â éîãî àíòèìîñêîâñüê³é ïîë³òèö³. Ó 1658 ð. Ã.Ãóëÿíèöüêèé áóâ çàòèñíóòèé Ðîìàäàíîâñüêèì ó Âàðâ³, çâ³äêè â³í íàïðàâëÿâ ó Í³æèí åíåðã³éí³ ïîñëàííÿ ñâîºìó íàêàçíîìó, â ÿêèõ çàêëèêàâ âèñòóïèòè ïðîòè ðîñ³ÿí. À â 1659 ð. ï³ä Êîíîòîïîì Ã.Ãóëÿíèöüêèé î÷îëèâ êîçàöüê³ ï³äðîçä³ëè, ÿê³ âèñòóïèëè ïðîòè ìîñêîâñüêîãî â³éñüêà. Ï³ñëÿ ïîðàçêè ².Âèãîâñüêîãî í³æèíñüêèé ïîëêîâíèê áóâ óñóíåíèé ç ïîñàäè ³ ïåðåáðàâñÿ íà Ïðàâîáåðåææÿ. Ó 1663 ð. Ã.Ãóëÿíèöüêèé áðàâ ó÷àñòü ó ïîõîä³ Ï.Òåòåð³ íà Ë³âîáåðåææÿ. À â 1664 ð. âíàñë³äîê ³íòðèã Ï.Òåòåð³ â³í áóâ óâ’ÿçíåíèé ó ôîðòåö³ Ìàëüáîðê, ç ÿêî¿ 1667 ð. áóâ çâ³ëüíåíèé ³ ïðèºäíàâñÿ äî ãåòüìàíà Ï.Äîðîøåíêà. Ï³çí³øå ñëóæèâ ïîëüñüêîìó êîðîëþ [177].
Ï³ñëÿ Â.Çîëîòàðåíêà í³æèíñüêèìè ïîëêîâíèêàìè áóëè Ìàòâ³é Ãâèíòîâêà, Àðòåì Ìàðòèíîâ, ªâñòàô³é Çîëîòàðåíêî, Ïèëèï Óìàíåöü, ìàðêî Áîðñóê, ßêîâ Æóðàêîâñüêèé, ßðåìà Íåïðàâ, Ñòåïàí Çàá³ëà. Àëå â ñèëó òîãî, ùî á³ëüø³ñòü ³ç íèõ çàéìàëè ïîñàäó íåäîâãî, ³íø³ íå ïðîÿâëÿëè îñîáëèâîãî ³íòåðåñó, òîìó ó ðîçâèòêó êóëüòóðè í³÷îãî íå çðîáèëè.
Ñåðåä í³æèíñüêèõ ïîëêîâíèê³â ïîì³òíîþ ô³ãóðîþ áóâ òàêîæ ²âàí Îáèäîâñüêèé (1698–1701), âèïóñêíèê Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêîãî êîëåã³óìó, íåá³æ ².Ìàçåïè ³ éîãî â³ðíèé ïîì³÷íèê, ÿêîãî ãåòüìàí áà÷èâ ñâî¿ì íàñòóïíèêîì. Ó òðàâí³ ².Îáèäîâñüêèé áóâ ïðèçíà÷åíèé í³æèíñüêèì ïîëêîâíèêîì [199 à, ñ. 106]. Ó öüîìó æ ðîö³ â³í îäðóæèâñÿ ç Ãàííîþ Êî÷óáåé ó Áàòóðèí³. Ñòåôàí ßâîðñüêèé âèãîëîñèâ íà öåðåìîí³¿ "Âåñåëüíîå êàçàíüå, ïðè áëàãîñëîâåííîì âåí÷àíèè Èîàííà ç Îáåäîâà Îáåäîâñêîãî, ñòîëüíèêà é ïîëêîâíèêà Íåæèíñêîãî â öåðêâè Ñâÿòî-Òðîèöêîé Áàòóðèíñêîé, íàçâàííîå Âèíîãðàä Õðèñòîâ" [199 à, ñ.106], à Ïèëèï Îðëèê – ïàíåãèðèê.
ßê çàñâ³ä÷óº ³ñòîðèê Ñ.Ïàâëåíêî, ².Îáîäîâñüêèé áóâ, î÷åâèäíî, îçíàéîìëåíèé ç ïëàíàìè ².Ìàçåïè, ñïðÿìîâàíèìè ïðîòè Ïåòðà ². ²ì’ÿ í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà çíà÷èëîñü â äîíîñàõ, ó ÿêèõ çàçíà÷åíî, ùî â³í îòî÷èâ ñåáå ïîëÿêàìè, òîáòî ïåðåñåëåíöÿìè ç Ïðàâîáåðåææÿ. ².Îáèäîâñüêèé çä³éñíèâ òàêîæ äåÿê³ ðåôîðìè ó Í³æèí³ [191 à, ñ. 27]. Êîëè Ïåòðî ² ó 1700 ð. íàêàçàâ ².Ìàçåï³ â³äïðàâèòè íà Ï³âí³÷íó â³éíó ï³ä Íàðâó 12-òèñÿ÷íå êîçàöüêå â³éñüêî, òî íà éîãî ÷îë³ áóâ ïîñòàâëåíèé ñàìå ².Îáèäîâñüêèé, ÿêèé çä³éñíèâ ðåéäè óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â íà òåðèòîð³þ øâåä³â, çäîáóâ äåê³ëüêà ïåðåìîã, õî÷à äî ìîëîäîãî âîºíà÷àëüíèêà çâåðõíüî ñòàâèëèñÿ á³ëüø äîñâ³ä÷åí³ ïîëêîâíèêè, çîêðåìà ñâîÿê, êè¿âñüêèé ïîëêîâíèê Êîñòÿíòèí Ìîê³ºâñüêèé. Â îäíîìó ç ðåéä³â â³í òÿæêî çàõâîð³â ³ 31 ñ³÷íÿ 1701 ð. ïîìåð ó Ïñêîâ³ [158, ñ. 12]. ².Îáèäîâñüêèé áóâ ÿñêðàâîþ, îñâ³÷åíîþ îñîáèñò³ñòþ, ïðîòå çà êîðîòêèé òåðì³í ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà â³í íå âñòèã çàëèøèòè âàãîìîãî ñë³äó â êóëüòóðíîìó æèòò³ ì³ñòà. Ï³ñëÿ â³äîìèõ ïîä³é 1708 ð. ñ³ì’ÿ ².Îáèäîâñüêîãî ïåðåñë³äóâàëàñü öàðñüêèì óðÿäîì.
Íàñòóïíèì î÷³ëüíèêîì Í³æèíñüêîãî ïîëêó áóâ Ëóê’ÿí Æóðàê³âñüêèé (1701–1718) – îñòàíí³é âèáîðíèé ïîëêîâíèê, îñê³ëüêè ó 1715 ð. Ïåòðî ² ñêàñóâàâ âèáîðè, ³ êîçàöüê³ ðàäè ëèøå âèçíà÷àëè êàíäèäàòóðó, à ãåòüìàí ïðèçíà÷àâ ïîëêîâíèêà çà ïîãîäæåííÿì ³ç ðåçèäåíòîì-ì³í³ñòðîì ðîñ³éñüêîãî óðÿäó. Îáìåæóþ÷è ïðàâà ³ ïðèâ³ëå¿ óêðà¿íñüêî¿ ñòàðøèíè, íà ïîñàäè í³æèíñüêèõ ïîëêîâíèê³â ïðèçíà÷àëèñÿ ëèøå ðîñ³éñüê³ äâîðÿíè. Ó 1719 ð. ïîëêîâíèêîì ñòàâ çÿòü ãåòüìàíà ²âàíà Ñêîðîïàäñüêîãî ðîñ³éñüêèé äâîðÿíèí Ïåòðî Òîëñòîé, ÿêèé ÷åðåç ð³ê ïàëêî çóñòð³÷àâ ó Í³æèí³ Î.Ìåíøèêîâà. Íàêàçíèìè ïîëêîâíèêàìè Í³æèíñüêîãî êîçàöüêîãî ïîëêó ñëóæèëè òàêîæ ².Õðóùîâ (1727–1742), ².Áîæè÷ (1742–1746), ñ.Êî÷óáåé (1746–1751), Ï.Ðîçóìîâñüêèé (1753–1771), À.Æóðàê³âñüêèé (1772–1782). 
Íàéäîâøå, 18 ðîê³â, îá³éìàâ ïîñàäó í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà Ïåòðî Ðîçóìîâñüêèé – íåá³æ ãåòüìàíà Ê.Ðîçóìîâñüêîãî. Îñòàíí³é ñïðèÿâ ñëóæáîâîìó ïðîñóâàííþ ñâîãî äâîþð³äíîãî ïëåì³ííèêà. Çà ïðîòåêö³¿ ãåòüìàíà ó 1753 ð. ³ìïåðàòðèöÿ ªëèçàâåòà ïðèçíà÷èëà Ï.Ðîçóìîâñüêîãî í³æèíñüêèì ïîëêîâíèêîì, äëÿ ÿêîãî ÷åðåç éîãî ìîëîäèé â³ê íàâ³òü ñïåö³àëüíî òðèìàëè öþ ïîñàäó âàêàíòíîþ 2 ðîêè [158, ñ. 22]. Îñåëèâøèñü ó Í³æèí³, Ï.Ðîçóìîâñüêèé îäðóæèâñÿ ç äîíüêîþ Ïåðåÿñëàâñüêîãî ïîëêîâíèêà Ñåìåíà Ñóëèìè Ïåëàãåºþ. Ô³íàíñîâèé ñòàí ïîëêîâíèêà çì³öíþâàâñÿ çà ðàõóíîê ì³ñöåâèõ ðåì³ñíèê³â, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ï³ä éîãî ïðîòåêö³ºþ, çà ùî îòðèìóâàëè ïåâí³ ïðåôåðåíö³¿ – çâ³ëüíÿëèñÿ â³ä "ïîâèííîñòåé, ãðîìàäÿíñüêèõ ñëóæá, êîíñèñòåíö³é". Ïðî öå ñâ³ä÷èòü "Îïèñ Í³æèíà 1766 ðîêó" [77]. Íà êîøòè Ï.Ðîçóìîâñüêîãî ó Í³æèí³ áóëà çáóäîâàíà Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêà öåðêâà â ðàéîí³ Ìàãåðîê. Çâåäåííÿ õðàìó ðîçïî÷àëîñÿ ùå çà æèòòÿ ïîëêîâíèêà [77, ñ. 20], à çàâåðøåíî éîãî âäîâîþ Ïåëàãåºþ ó 1775 ð. 
Ïîì³òíó ðîëü ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó òà êóëüòóðíîìó æèòò³ Í³æèíà â ñåðåäèí³ XVII ñò. â³ä³ãðàâàâ Ðîìàí Ðàêóøêà-Ðîìàíîâñüêèé, ìàéáóòí³é àâòîð "Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ", ÿêèé ïîíàä 40 ðîê³â ìåøêàâ ó ì³ñò³. Ñïî÷àòêó â³í áóâ êîçàêîì ïåðøî¿ ïîëêîâî¿ ñîòí³ Í³æèíñüêîãî ïîëêó, ó÷àñíèêîì Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè, à ç 1659 ð. ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ ïîëêîâîãî ñóää³, ¿çäèâ ó ñêëàä³ äåëåãàö³¿ â³ä Í³æèíà íà ïåðåãîâîðè äî Ìîñêâè òà Ïîëüù³. Ó 1663 ð. Ð.Ðàêóøêà-Ðîìàíîâñüêèé áðàâ ó÷àñòü ó ×îðí³é ðàä³. Ï³ñëÿ ïåðåìîãè ².Áðþõîâåöüêîãî â³í îá³éíÿâ ó éîãî óðÿä³ ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî ï³äñêàðá³ÿ, âïëèâàâ íà âíóòð³øíþ òà çîâí³øíþ ïîë³òèêó äåðæàâè. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ².Áðþõîâåöüêîãî Ð.Ðàêóøêà-Ðîìàíîâñüêèé ñõîäèòü ç ïîë³òè÷íî¿ àðåíè, ò³êàº äî Áðàöëàâè, äå ïðèéìàº ñàí ñâÿùåíèêà. Ï³ñëÿ âòðàòè ãåòüìàíñüêî¿ âëàäè Ä.Ìíîãîãð³øíèì Ð.Ðàêóøêà-Ðîìàíîâñüêèé ïîâåðòàºòüñÿ äî Í³æèíà, äå ïðàöþº íàä "Ë³òîïèñîì Ñàìîâèäöÿ", à ïîò³ì ïåðå¿çäèòü ñëóæèòè ñâÿùåíèêîì äî Ñòàðîäóáà, â ÿêîìó ³ çàâåðøóº ñâ³é çíàìåíèòèé òâ³ð [118, ñ. 15].
Â äîáó Ãåòüìàíùèíè òàêîæ çðîñòàº ðîëü ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. ßê çàçíà÷àº Í.ßêîâåíêî, "ç ïåðøèõ äí³â Õìåëüíè÷÷èíè ðåë³ã³éí³ ãàñëà, âèñóíóò³ â³éíîþ, ï³äíåñëè ïðàâîñëàâ’ÿ íà íåáóâàëèé äîòè ð³âåíü ïàí³âíî¿ ðåë³ã³¿ íà òåðèòîð³¿ Êîçàöüêî¿ äåðæàâè" [278, ñ. 244]. Ï³ñëÿ ñìåðò³ Á.Õìåëüíèöüêîãî â ïåð³îä ðîçêîëó Êîçàöüêî¿ äåðæàâè íà Ë³âî- ³ Ïðàâîáåðåæíó ðîçä³ëèëàñü íà äâ³ ÷àñòèíè ³ öåðêâà. Ä³îí³ñ³ÿ Áàëàáàíà, ÿêîãî îáðàëè Êè¿âñüêèì ìèòðîïîëèòîì çà ï³äòðèìêè ².Âèãîâñüêîãî, íå âèçíàëè ë³âîáåðåæí³ ãåòüìàíè. Ç 1659 äî 1685 ðð. àðõ³ïàñòèðñüê³ ôóíêö³¿ âèêîíóâàëè òàê çâàí³ ì³ñöåáëþñòèòåë³ ìèòðîïîëè÷îãî ïðåñòîëó. Ó 1659–1661, 1670–1685 ðð. öþ ïîñàäó îá³éìàâ ÷åðí³ã³âñüêèé àðõ³ºïèñêîï Ëàçàð Áàðàíîâè÷, à ïðîòÿãîì 1661–1668 ðð. – í³æèíñüêèé ïðîòîïîï Ìàêñèì Ôèëèìîíîâè÷, ÿêèé áóâ îáðàíèé ó Ìîñêâ³ ºïèñêîïîì Ìñòèñëàâñüêèì ³ Îðøàíñüêèì ï³ä äóõîâíèì ³ìåíåì Ìåôîä³é. 
Ô³ãóðà ïðîòîïîïà ï³äíÿëàñÿ íà òë³ òèõ áóðõëèâèõ ñóïåðå÷ëèâèõ ïîä³é, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ â Óêðà¿í³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ XVII ñò. Ìàêñèì Ôèëèìîíîâè÷ ïåðåáóâàâ ó âèð³ ñêëàäíîãî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ öüîãî ÷àñó. Äîñë³äíèê æèòòºä³ÿëüíîñò³ ºïèñêîïà Ìåôîä³ÿ Î.Ìîðîçîâ ââàæàº, ùî êîëèøí³é í³æèíñüêèé ïðîòîï³ï íàëåæàâ äî ò³º¿ êàòåãîð³¿ äóõîâåíñòâà, ÿêå áðàëî íà ñåáå íîâ³ íà òîé ÷àñ ôóíêö³¿: äèïëîìàòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ó÷àñòü ó â³éñüêîâèõ ä³ÿõ, øïèãóíñòâî ³ íàâ³òü ï³äãîòîâêó çàêîëîò³â [179, ñ. 9]. Öå áóëà åíåðã³éíà, ÷åñòîëþáíà ëþäèíà, ç âèñîêèì ð³âíåì îñâ³òè, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü éîãî ïðîïîâ³ä³ òà àêòèâíà ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³. Çîêðåìà, ï³ä éîãî íàãëÿäîì çä³éñíþâàëîñÿ áóä³âíèöòâî Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó, ó ÿêîìó â³í ñëóæèâ ïðîòîïîïîì. Öå áóâ öåðêîâíèé ä³ÿ÷-ïîë³òèê, à òîìó äîñèòü ÷àñòî ïîòðàïëÿâ ó ð³çí³ àâàíòþðí³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ïðèíîñèëè éîìó ñêîð³ø øêîäó, í³æ êîðèñòü. 
Ì.Ôèëèìîíîâè÷ ïðèòðèìóâàâñÿ ïðîìîñêîâñüêî¿ çîâí³øíüîïîë³òè÷íî¿ îð³ºíòàö³¿. Ï³ñëÿ áèòâè ï³ä Êîíîòîïîì, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ äî Í³æèíà óâ³éøëè ïîëüñüê³ â³éñüêà, ïðîòî³ºðåé î÷îëèâ îïîçèö³éíå àíòèãåòüìàíñüêå óãðóïóâàííÿ ³ ñïðèÿâ òîìó, ùî êîçàêè òà í³æèíñüê³ ì³ùàíè ï³ä êåð³âíèöòâîì Â.Çîëîòàðåíêà òà ïåðåÿñëàâñüêîãî ïîëêîâíèêà Ò.Öåöþðè âèð³çàëè ó ì³ñò³ óñ³õ ïîëüñüêèõ æîâí³ð³â. Ì.Ôèëèìîíîâè÷ î÷îëèâ äåëåãàö³þ í³æèíö³â íà ïåðåãîâîðàõ ç ðîñ³éñüêèì êíÿçåì Î.Òðóáåöüêèì. Ïðîìîñêîâñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ì.Ôèëèìîíîâè÷à ñïðèÿëà òîìó, ùî ó 1661 ð. éîãî îáðàëè ºïèñêîïîì ³ ïðèçíà÷èëè ì³ñöåáëþñòèòåëåì ìèòðîïîëè÷îãî ïðåñòîëó Óêðà¿íè. 
Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ì.Ôèëèìîíîâè÷ â³äñòîþâàâ ³íòåðåñè í³æèíñüêîãî ì³ùàíñòâà òà êóïåöòâà â ïåðåãîâîðàõ ç ãåòüìàíñüêèì òà öàðñüêèì óðÿäàìè. Çîêðåìà, â³í ñïðèÿâ îá’ºäíàííþ í³æèíñüêèõ êóïö³â ó 1666 ð. â ºäèíó îðãàí³çàö³þ, ÿêà çàâäÿêè öüîìó îòðèìàëà ïðàâî íà áåçìèòíó òîðã³âëþ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó òà ï³ëüãîâ³ òàðèôè îïîäàòêóâàííÿ ïðè çä³éñíåíí³ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Â.Ðîìàíîâñüêèé ââàæàº, ùî Ì.Ôèëèìîíîâè÷à ñë³ä ðîçãëÿäàòè íå ÿê ïîîäèíîêó ô³ãóðó, à ÿê íàéõàðàêòåðí³øîãî ïðåäñòàâíèêà âïëèâîâèõ ì³ñüêèõ âåðñòâ, ÿê³ â òîä³øí³é óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³ â³ä³ãðàâàëè âèíÿòêîâó, ìîæíà ñêàçàòè âèçíà÷àëüíó ðîëü [208, ñ. 10].
Ì.Ôèëèìîíîâè÷ áóâ äîñèòü â³äîìîþ öåðêîâíîþ òà ïîë³òè÷íîþ ïîñòàòòþ ñâîãî ÷àñó, â³í áóâ îñîáèñòî çíàéîìèé òà ï³äòðèìóâàâ ñòîñóíêè ç ãåòüìàíàìè, ðîñ³éñüêèìè öàðÿìè, ïîëêîâíèêàìè, ïðåäñòàâíèêàìè êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè, öåðêîâíèìè ä³ÿ÷àìè ²íîêåíò³ºì Ã³çåëåì, Ëàçàðåì Áàðàíîâè÷åì, Ôåîäîñ³ºì Óãëèöüêèì, àâòîðîì "Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ" Ð.Ðàêóøêîþ-Ðîìàíîâñüêèì, â³äîìèì õîðâàòñüêèì ì³ñ³îíåðîì, ïèñüìåííèêîì, ô³ëîñîôîì, â÷åíèì-åíöèêëîïåäèñòîì, ñâÿùåíèêîì Þð³ºì Êðèæàíè÷åì òà ³íøèìè.
Ç êâ³òíÿ äî ñåðïíÿ 1659 ð. Þ.Êðèæàíè÷ ìåøêàâ ó Í³æèí³, äå íàïèñàâ ïðàö³ "Áåñ³äè äî ÷åðêàñ³â" òà "Óñìîòðåí³º ïðî öàðñüêó âåëè÷í³ñòü", ó ÿêèõ îá´ðóíòóâàâ ñâî¿ ïîãëÿäè íà â³äíîñèíè Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ, âèêëàâ ñâ³é âëàñíèé ïëàí äåðæàâíîãî óñòðîþ Óêðà¿íè òà âèáîðó ¿¿ ïîë³òè÷íîãî ìàéáóòòÿ. Â³í â³äñòîþâàâ ³äåþ íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ ñëîâ’ÿíñòâà ï³ä åã³äîþ Ìîñêîâñüêî¿ äåðæàâè [178]. Ó ñâîºìó òâîð³ "Ïðî ïðîìèñåë" Þ.Êðèæàíè÷ çãàäóº ïðî îêðåì³ åï³çîäè êóëüòóðíîãî æèòòÿ Í³æèíà [73]. 
Áëèçüêèì çà ïîãëÿäàìè òà ïîë³òè÷íîþ îð³ºíòàö³ºþ äî ºïèñêîïà Ìåôîä³ÿ áóâ éîãî ïîì³÷íèê – ³÷íÿíñüêèé òà í³æèíñüêèé ïðîòîï³ï Ñèìåîí Àäàìîâè÷, ÿêèé òàêîæ â³äñòîþâàâ ³íòåðåñè ì³ùàí ³ áóâ ïðèõèëüíèêîì ñîþçó ç Ðîñ³ºþ, çä³éñíþþ÷è àãåíòóðíó ä³ÿëüí³ñòü íà êîðèñòü öàðñüêîãî óðÿäó. Ïðîòîï³ï áóâ ïîì³òíîþ ô³ãóðîþ ó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèíàõ ó äðóã³é ïîë. ÕV²² ñò. Ñ.Àäàìîâè÷ áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ îïîçèö³¿ äî ãåòüìàíà Ä.Ìíîãîãð³øíîãî, âîçèâ ó Êîíñòàíòèíîïîëü äî ïàòð³àðõà ëèñòà ç ïðîõàííÿì ãåòüìàíà, ùî é áóëî çðîáëåíî. Ðîñ³éñüêèé öàð âñòóïèâñÿ çà Ä.Ìíîãîãð³øíîãî ³ äîáèâñÿ çíÿòòÿ ç íüîãî ïðîêëÿòòÿ. Ï³ñëÿ çàñëàííÿ Ä.Ìíîãîãð³øíîãî äî Ñèá³ðó Ñèìåîí Àäàìîâè÷ íàìàãàâñÿ óâ³éòè â äîâ³ðó äî íîâîãî ãåòüìàíà ².Ñàìîéëîâè÷à. çãîäîì ïðîòîï³ï ïî÷àâ ïèñàòè äîíîñè íà ãåòüìàíà, àëå öàð íå ïîâ³ðèâ éîìó. Â ñ³÷í³ Ñ.Àäàìîâè÷à çààðåøòóâàëè, ñóäèëè â Áàòóðèí³, íà ÿêîìó áóëè ïðèñóòí³ Ë.Áàðàíîâè÷ òà ².Ãàëÿòîâñüêèé ÿê âèù³ öåðêîâí³ îñîáè. Ïðîòîïîïà âèñëàëè äî Ñèá³ðó, äå â³í ïî÷àâ ïèñàòè ïàíåã³ðèêè "Îðàö³¿" [104, ñ. 558]. Òàê ç³éøîâ ç³ ñöåíè îäèí ³ç àêòèâíèõ öåðêîâíèõ ä³ÿ÷³â ÕV²² ñò., ïîáóäóâàâøè ñâî¿ ïîë³òè÷í³ âçàºìèíè íà ³íòðèãàíñòâ³. Äîëÿ Ñ.Àäàìîâè÷à ïåâíîþ ì³ðîþ â³äáèâàëà â³äíîñèíè í³æèíñüêî¿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè ³ ì³ùàí, ì³æ ÿêèìè ïîñò³éíî âèíèêàëè ñóïåðå÷êè. Ïîëêîâà êàíöåëÿð³ÿ ÷àñòî âòðó÷àëàñÿ â ñïðàâè ìàã³ñòðàòó. À òîìó ì³ùàíè øóêàëè çàõèñòó ó öàðñüêîãî óðÿäó, ÿêèé âèêîðèñòàâ ö³ ðîçá³æíîñò³ â ñâî¿õ ³íòåðåñàõ, çðîáèâ ì³ùàí ñâîºþ îïîðîþ ó áîðîòüá³ ç ãåòüìàíîì. Îñîáëèâèì ³íòåðåñîì áóëî çìåíøåííÿ ïîäàòê³â, ÿê³ ïëàòèëè í³æèíö³ ó öàðñüêó êàçíó [153, ñ. 61].
Íà ïî÷àòêó XVII² ñò. çíà÷íó ðîëü ó öåðêîâíî-ðåë³ã³éíîìó, ãðîìàäñüêîìó òà êóëüòóðíîìó æèòò³ Í³æèíà â³ä³ãðàâàëè ìèòðîïîëèò Ñòåôàí ßâîðñüêèé òà éîãî áðàò ïðîòî³ºðåé Ïàâëî. 
Ìèòðîïîëèò Ñòåôàí ßâîðñüêèé – âèäàòíèé öåðêîâíèé òà êóëüòóðíèé ä³ÿ÷, ÿêèé ó ð³çíèé ÷àñ áóâ ïðîôåñîðîì òà ïðåôåêòîì Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ êîëåã³¿, ïðåçèäåíòîì Ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêî¿ àêàäåì³¿ ó Ìîñêâ³, ì³ñöåáëþñòèòåëåì Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðøîãî ïðåñòîëó, ãîëîâîþ Ñâÿùåííîãî ñèíîäó, ó äèòÿ÷³ ðîêè äåÿêèé ÷àñ ìåøêàâ ó Í³æèí³ ³ ââàæàâ éîãî ñâîºþ áàòüê³âùèíîþ, õî÷à íàðîäèâñÿ â³í íà Âîëèí³. 
Ó 1702–1716 ðð. íà êîøòè, âèä³ëåí³ Ñòåôàíîì ßâîðñüêèì, çä³éñíþâàëîñÿ áóä³âíèöòâî Áëàãîâ³ùåíñüêîãî ñîáîðó, ÿêèé ï³çí³øå ñòàâ îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ îäíîéìåííîãî ìîíàñòèðÿ. Ìèòðîïîëèò òàêîæ ô³íàíñîâî ñïðèÿâ æèâîïèñíîìó òà äåêîðàòèâíîìó îçäîáëåííþ õðàìó òà ïåðåòâîðåííþ ìîíàñòèðÿ íà öåðêîâíî-îñâ³òí³é öåíòð. Ö³ áëàãîä³éíèöüê³ çàäóìè äîïîìàãàâ âò³ëèòè â æèòòÿ éîãî áðàò – ñâÿùåíèê Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó Ïàâëî ßâîðñüêèé, ÿêèé óñï³øíî çàáåçïå÷óâàâ îðãàí³çàö³éíå òà ô³íàíñîâå âò³ëåííÿ â æèòòÿ öüîãî ïðîåêòó, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ëèñòè Ñ.ßâîðñüêîãî [270; 273]. 
Ïîãëÿäè òà ä³ÿëüí³ñòü í³æèíñüêî¿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè, à òàêîæ öåðêîâíî¿ âåðõ³âêè â³äîáðàæàþòü îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ äðóãî¿ ïîëîâèíè XVII – ïî÷àòêó XVII² ñò. íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³. 
ßê áà÷èìî, ïðåäñòàâíèêè ïîë³òè÷íî¿ òà äóõîâíî¿ åë³òè Í³æèíà íå ñòîÿëè îñòîðîíü â³ä âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîäàëüøîþ äîëåþ Óêðà¿íè. Íå çàâæäè ¿õ ïîë³òèêî-êóëüòóðí³ îð³ºíòèðè áóëè ³ñòîðè÷íî âèïðàâäàíèìè, à ïðîïîçèö³¿ ïðèéíÿòíèìè, àëå âîíè äóìàëè ïðî Óêðà¿íó òà ¿¿ íàðîä, çâàæóâàëè, ùî äëÿ íå¿ áóäå âèã³äí³øèì, õî÷ òóò ³íêîëè ³ ïåðåâàæàëè îñîáèñò³ñí³ òà êîðèñëèâ³ ³íòåðåñè, â³äñóòí³ñòü ÷³òêî¿ âèçíà÷åíîñò³ çîâí³øíüî¿ îð³ºíòàö³¿, ïîë³òè÷íèé àâàíòþðèçì.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò. â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ â³äáóëèñÿ çíà÷í³ çì³íè, ÿê³ áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç ñêàñóâàííÿì ãåòüìàíñòâà (1764), çíèùåííÿì Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³ (1775), ñòâîðåííÿì íàì³ñíèöòâà (1781), çàêð³ïà÷åííÿì ñåëÿíñòâà (1783), ìîá³ë³çàö³ºþ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè (1785) òîùî. Ó öåé ÷àñ, ÿê çàçíà÷àº ².Ñèòèé, çì³íèëîñÿ íå ò³ëüêè îô³ö³éíå îáëè÷÷ÿ Ãåòüìàíùèíè, àëå é çàíà÷íîþ ì³ðîþ ¿¿ âíóòð³øíº æèòòÿ. ªêàòåðèíèíñüê³ ðåôîðìè âïëèíóëè íà æèòòÿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè. Âîíà ïîñòà÷àëà ç³ ñâîãî ñåðåäîâèùà êàäðè äëÿ ðåôîðìîâàíî¿ öèâ³ëüíî¿ òà â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íîâèõ ñóää³â, ð³çíîãî ðîäó çåìñüêèõ ïîñàä. Â³äòàê, êîçàöüêà ñòàðøèíà, ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ìàëîðîñ³éñüêå äâîðÿíñòâî, ââ³éøëà ó ò³ñíèé çâ’ÿçîê ³ç ðîñ³éñüêîþ ñëóæáîâîþ ñï³ëüí³ñòþ (äâîðÿíñòâî, ÷èíîâíèêè) ³ çîâí³ øâèäêî àñèì³ëþâàëàñÿ [246, ñ. 145]. Ó öèõ óìîâàõ êîçàöüê³é ñòàðøèí³ òðåáà áóëî ï³äòâåðäæóâàòè ñâîº øëÿõåòñüêå ïîõîäæåííÿ.
Çáåð³ãñÿ ñïèñîê í³æèíñüêîãî øëÿõåòñòâà 1784 ð., ÿêèé ì³ñòèòü ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ¿õ äâîðÿíñòâî ÷è ñëóæáîâå ñòàíîâèùå. Â íüîìó ïðåäñòàâëåíî ïîíàä 100 ïð³çâèù í³æèíö³â, ÿê³ íàëåæàëè äî ì³ñöåâî¿ åë³òè, ñåðåä íèõ äîñèòü â³äîì³ ³ìåíà í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà Ëóê’ÿíà Æóðàêîâñüêîãî ³ éîãî ñèíà Àíäð³ÿ, â³äîìîãî ë³êàðÿ ³ ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Ìèêîëè Ìîòîí³ñà, ñèíà Ð.Ðàêóøêè-Ðîìàíîâñüêîãî Âàñèëÿ, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà "ñòàòñêîé ñëóæáå â Íåæèíñêîé íèæíåé ðàñïðàâå ñóäüåé" [7], í³æèíñüêîãî â³éòà ²âàíà Òåðíàâ³îòà ³ éîãî áàòüêà Ïåòðà, ãåíåðàëà Ë.Â³òòåéøòåéíà, áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà, âåðò³¿âñüêîãî ñîòíèêà Ñèäîðà Àðìàøåâñüêîãî, áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà Ôåäîðà Àíäð³ºâñüêîãî, áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà ßêîâà Âîëîäüêîâñüêîãî òà éîãî áðàò³â Êîñòÿíòèíà ³ Âàñèëÿ, ïîëêîâîãî ïèñàðÿ Ñòåôàíà Ìàð÷åâñüêîãî òà ³íøèõ. Äåÿê³ ç íèõ áóëè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì õðàì³â, ôóíêö³îíóâàííÿì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ðîçâèòêîì ðåìåñåë òîùî.
Íàéâàæëèâ³øå çíà÷åííÿ öüîãî äîêóìåíòà áóëî â òîìó, ùî â³í êîíêðåòèçóº åë³òíå ñåðåäîâèùå Í³æèíà, ïîâ’ÿçóº â³í ã³ëêè – êîçàöüêó ³ äâîðÿíñüêó. Çâè÷àéíî, íå âñ³ âêàçàí³ âèùå â äîêóìåíò³ ïð³çâèùà ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì êóëüòóðè â Í³æèí³, ³ âñå æ âîíè ñëóãóâàëè ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèì ï³ä´ðóíòÿì, ÿêå âïëèâàëî íà ðîçâèòîê êóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â, ùî ïðîõîäèëè â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò. â ì³ñò³.
Õàðàêòåðèñòèêà íàñåëåííÿ Í³æèíà äîáè Ãåòüìàíùèíè íå áóäå ïîâíîþ áåç ç’ÿñóâàííÿ éîãî íàö³îíàëüíî¿ ñòðóêòóðè, ÿêà â³äçíà÷àëàñÿ ïîë³åòí³÷í³ñòþ. Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàÿâíà äæåðåëüíà áàçà, çîêðåìà, îïèñîâî-ñòàòèñòè÷í³ ìàòåð³àëè äð. ïîë. XVII – ïåð. ïîë. XVII² ñò., ì³ñòÿòü ðîçð³çíåí³ â³äîìîñò³ ïðî åòí³÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ ì³ñòà. Ëèøå ó îïèñàõ ×åðí³ã³âñüêîãî íàì³ñíèöòâà îñòàííüî¿ ÷âåðò³ XVII² ñò. çíàõîäèìî ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïðî íàö³îíàëüíó ñòðóêòóðó Í³æèíà. Àëå íàâ³òü òóò â³äñóòí³ ÷³òê³ êðèòåð³¿ ãðóïóâàííÿ ìàòåð³àëó â îäíó ñèñòåìó çà åòí³÷íîþ òà ðåë³ã³éíîþ îçíàêàìè. 
Çà äàíèìè îïèñó ×åðí³ã³âñüêîãî íàì³ñíèöòâà Î.Øàôîíñüêîãî, äîì³íóþ÷îþ åòí³÷íîþ ãðóïîþ áóëè óêðà¿íö³ ("ïðèðîäí³ ìàëîðîñè"), ÿêèõ íàë³÷óâàëîñÿ 9839 ç 11 104 îñ³á óñüîãî íàñåëåííÿ Í³æèíà, òîáòî 88, 6%. Â òîé ÷àñ, ÿê çà äàíèìè äåìîãðàô³â, â ñåðåäíüîìó íà òåðèòîð³¿ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ìåøêàëî áëèçüêî 95% óêðà¿íö³â. Ðîñ³ÿíè ("âåëèêîðîñè"), íå âðàõîâóþ÷è äàíèõ ïî ñâÿùåííî- ³ öåðêîâíîñëóæèòåëÿì òà ÷åíöÿì, â ì³ñò³ íàë³÷óâàëè 350 îñ³á. Ðåøòà åòí³÷íèõ ãðóï áóëà ïðåäñòàâëåíà íàñòóïíîþ ê³ëüê³ñòþ æèòåë³â: ãðåêè – 765 îñ³á, âîëîõè, áîëãàðè ³ ïåðñè – 89, òóðêè, ùî ïðèéíÿëè õðèñòèÿíñòâî, – 34, ³íîâ³ðíèõ – 27 îñ³á [89, ñ. 475–476]. 
Ñåðåä åòí³÷íèõ ìåíøèí Í³æèíà íàéá³ëüø ÷èñåëüíîþ òà îðãàí³çîâàíîþ áóëà ãðåöüêà ãðîìàäà. ²ñòîð³ÿ ïåðåáóâàííÿ ãðåê³â ó Í³æèí³ âåäå ñâ³é ïî÷àòîê ç äðóãî¿ ïîëîâèíè XVII ñò. 2 òðàâíÿ 1657 ð. ãåòüìàí Á.Õìåëüíèöüêèé ñâî¿ì óí³âåðñàëîì íàäàâ ãðåöüêèì êóïöÿì çíà÷í³ òîðãîâåëüí³ ïðèâ³ëå¿, çâ³ëüíèâøè ¿õ â³ä ï³äïîðÿäêóâàííÿ ì³ñöåâîìó óðÿäó òà íàäàâøè ïðàâî â³ëüíî¿ òîðã³âë³ [60, ñ. 66–67]. 
Àäì³í³ñòðàòèâíó àâòîíîì³þ ãðåê³â òàêîæ ï³äòâåðäæóâàëè ñâî¿ìè óí³âåðñàëàìè ãåòüìàíè ².Âèãîâñüêèé, Þ.Õìåëüíèöüêèé, ².Áðþõîâåöüêèé, ².Ñàìîéëîâè÷, ².Ìàçåïà, ².Ñêîðîïàäñüêèé, Ä.Àïîñòîë, Ê.Ðîçóìîâñüêèé, ãðàìîòàìè òà óêàçàìè ðîñ³éñüê³ öàð³ ³ öàðèö³ (Ïåòðî ², Àííà ²îàí³âíà) [60]. Â àðõ³â³ Í³æèíñüêîãî ãðåöüêîãî áðàòñòâà òà ìàã³ñòðàòó çáåð³ãàëîñÿ 57 ãåòüìàíñüêèõ óí³âåðñàë³â, öàðñüêèõ òà àðõ³ºðåéñüêèõ ãðàìîò, ÿêèìè ó ð³çí³ ÷àñè ï³äòâåðäæóâàëèñÿ ïðàâà òà âîëüíîñò³ í³æèíñüêèõ ãðåê³â [60, ñ. 55; 90, ñ. 282–287]. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü ç öèõ óí³âåðñàë³â ñòîñóâàëèñÿ óñ³õ áåç âèíÿòêó ãðåê³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè â Óêðà¿í³. Ïåðøèì ðîçïîðÿä÷èì àêòîì, ÿêèé òîðêàâñÿ ñóòî í³æèíñüêèõ ãðåê³â, áóâ óí³âåðñàë ².Ñàìîéëîâè÷à â³ä 28 ëèñòîïàäà 1675 ð. Ñàìå ç íüîãî ðîçïî÷àëàñÿ îô³ö³éíà ³ñòîð³ÿ í³æèíñüêî¿ ãðåöüêî¿ ãðîìàäè. 
Ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî õî÷ í³æèíñüêà ãðåöüêà ãðîìàäà íàáóëà çàâäÿêè ãðàìîòàì ìèòðîïîëèò³â ôîðìè "öåðêîâíîãî áðàòñòâà", öå íå áóëà ïàðàô³ÿ â òåðèòîð³àëüíîìó ðîçóì³íí³, áî äî ¿¿ ñêëàäó âõîäèëè íå ò³ëüêè îñ³ë³ ãðåêè, à é ïðè¿æäæ³. Ç ³íøîãî áîêó, öå íå áóëà êóïåöüêà ãðîìàäà, ïðàâà ÿêî¿ çàçíà÷àëè óêðà¿íñüê³ ãåòüìàíè. Â ðåë³ã³éíîìó æèòò³ äî ê³íöÿ XVII ñò. ãðåöüêå áðàòñòâî ï³äêîðÿëîñÿ êè¿âñüêîìó ìèòðîïîëèòó ³ ÷åðí³ã³âñüêîìó àðõ³ºïèñêîïó, à ç ïî÷àòêó XVIII ñò. – ëèøå Êè¿âñüê³é ìèòðîïîë³¿.
Ãðåöüêà ãðîìàäà ó Í³æèí³ ñïî÷àòêó îôîðìèëàñÿ ÿê ðåë³ã³éíå áðàòñòâî. Çà ³í³ö³àòèâè ãðåöüêèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â Ôîò³ÿ, Êîñòÿíòèíà òà Õðèñòîôîðà (Õðèñòîäóëà) Äìèòð³ºâà ó ì³ñò³ áóëî çàñíîâàíå "õðåñòîíîñíå" áðàòñòâî [120, ñ. 372–375], òî÷íà äàòà çàñíóâàííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíà. Ïåðøà çãàäêà ïðî áðàòñòâî çóñòð³÷àºòüñÿ â óí³âåðñàë³ ãåòüìàíà ².Ìàçåïè â³ä 11 âåðåñíÿ 1687 ð. [60, ñ. 54–55]. Éîãî þðèäè÷íèé ñòàòóñ áóâ ñàíêö³îíîâàíèé 1696 ð. ãðàìîòîþ ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî Âàðëààìà ßñèíñüêîãî òà óí³âåðñàëîì ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè, â ÿêèõ âèçíà÷àëèñÿ öåðêîâíî- òà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷í³ ïðàâà ãðåê³â [60, ñ. 12–15, 55–57]. Çã³äíî ç öèìè äîêóìåíòàìè ãðåêè îòðèìóâàëè ïðàâî îáèðàòè ñâîãî ïðåñâ³òåðà, ÿêèé ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ëèøå êè¿âñüêîìó ìèòðîïîëèòîâ³, çàñíóâàòè âëàñíèé ñóäîâèé îðãàí, øêîëó òà øïèòàëü, à òàêîæ ìàòè àâòîíîìíó ãðåöüêó þðèñäèêö³þ. 
Ï³äïîðÿäêîâóþ÷èñü Êè¿âñüê³é ìèòðîïîë³¿, ãðåöüêå áðàòñòâî ï³äòðèìóâàëî àêòèâí³ â³äíîñèíè ç âèùîþ âëàäîþ â Óêðà¿í³, óçãîäæóâàëî ç íåþ ïèòàííÿ ïîáóäîâè õðàì³â, ïðàâî âèáîðó ïðåñâ³òåðà, çá³ð êîøò³â íà ð³çí³ ïîòðåáè. Ïðè öüîìó âîíî ïåðåáóâàëî ï³ä ïàòðîíàòîì Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ïàòð³àðõà. 
Ó öåé ïåð³îä, ÿê ñïðàâåäëèâî â³äçíà÷àº Ê.Õàðëàìïîâè÷, ãðîìàäñüêå æèòòÿ í³æèíñüêèõ ãðåê³â îôîðìèëîñÿ ó äâîõ îðãàí³çàö³ÿõ – öåðêîâíîïàðàô³ÿëüí³é òà òîðãîâåëüí³é [267, ñ. 17]. 
Çã³äíî ç³ Ñòàòóòîì áðàòñòâà, íàïèñàíèì ó 1697 ð., áðàòè ó÷àñòü ó éîãî çáîðàõ, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ó öåðêâ³, ìîãëè ëèøå äîðîñë³ ÷îëîâ³êè ³ ëèøå ò³, ÿê³ ñòàíîâèëè ïåâíó êîðèñòü äëÿ áðàòñòâà, òîáòî íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ çàéìàëèñÿ òîðã³âëåþ ÷è ðåì³ñíèöòâîì. Íà çáîðàõ îáèðàëè ðàäó áðàò÷èê³â òà óïðàâèòåë³â öåðêâè, à òàêîæ ðîçãëÿäàëè ïîòî÷í³ ïèòàííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ãðåöüêî¿ ãðîìàäè. Ç ÷èñëà áðàò÷èê³â îáèðàëè "Ðàäó 12-òè", ñâîºð³äíèé ñóäîâèé îðãàí, ÿêèé çàéìàâñÿ ïåðåâàæíî ðîçâ’ÿçàííÿì öåðêîâíèõ ñïðàâ [88]. 
ßê ñëóøíî çàçíà÷àº À.Ãåäüî, íåâ³ä’ºìíîþ ðèñîþ îðãàí³çàö³¿ í³æèíñüêèõ ãðåê³â ó áðàòñòâî áóëî "òîðãîâåëüíî-ñòàíîâå" îá’ºäíàííÿ, òîáòî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ñåáå ÿê íîñ³¿â ñï³ëüíèõ ìàéíîâèõ, òîðãîâåëüíèõ òà ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â, äëÿ çàõèñòó ÿêèõ íåîáõ³äíî áóëî çäîáóòè ïåâíèé ñóñï³ëüíèé ñòàòóñ [113, ñ. 256]. Ñàìå öå ñïðèÿëî ñòâîðåííþ ó Í³æèí³ ãðåöüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ãðîìàäè ó ðîçóì³íí³ åòíî-êîíôåñ³éíî-ïðàâîâî¿ ñï³ëüíîòè. Ïðîàíàë³çóâàâøè â³äíîñèíè ãðåöüêîãî áðàòñòâà ç ãåòüìàíñüêîþ òà ïîëêîâîþ âëàäîþ, ðîñ³éñüêèì óðÿäîì, îðãàíàìè ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà öåðêâîþ, Ê.Õàðëàìïîâè÷ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ îñîáëèâîãî "ãðåöüêîãî ñòàíó â Í³æèí³" ïîðÿä ç äâîðÿíñüêèì, êîçàöüêèì, ì³ùàíñüêèì, äóõîâíî-÷åðíå÷èì ñòàíàìè [267, ñ. 204]. 
Ïðåäñòàâíèêè ãðåöüêî¿ îáùèíè çà ñâî¿ì áàãàòñòâîì, àâòîðèòåòîì ñòàâàëè ïîì³òíèìè íå ëèøå â Í³æèí³, à é ó äåðæàâ³. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º âèáîðè íà ïîñàäó â³éòà ãðåêà Ñòåð³ÿ Òåðíàâ³îòà (1714–1718 ðð.) òà éîãî ñèíà Ïåòðà (1727–1750 ðð.), ÿê³ ïîì’ÿêøóâàëè êë³ìàò âçàºìèí ì³æ ì³ñöåâèì ìàã³ñòðàòîì ³ ãðåöüêèì áðàòñòâîì. Âîíè òà ³íø³ ãðåêè áóëè â äîáðèõ âçàºìèíàõ ç ãåòüìàíàìè, ïðåäñòàâíèêàìè öàðñüêî¿ âëàäè. Çàâäÿêè àâòîðèòåòó â³éòè ìîãëè äîáèâàòèñÿ á³ëüøîãî ðåçóëüòàòó ó ñòîëèöÿõ, äå Ïåòðî Òàðíàâ³îò áóâàâ íå îäèí ðàç, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ßê³â Ìàðêîâè÷ ó ñâî¿õ "Äíåâíûõ çàïèñêàõ" [65, ò. 3, ñ. 348]. Âõîæèìè äî ãåòüìàí³â áóëè é ³íø³ ãðåêè. Òàê, í³æèíñüêèé ãðåê Ñàì³éëî Ôåäîðîâ ïîçè÷èâ ãåòüìàíó Äàíèëó Àïîñòîëó âåëèêó ñóìó äëÿ ïîäàðóíê³â ð³çíèì îñîáàì ó Ìîñêâ³ ï³ä ÷àñ êîðîíàö³¿ 1728 ð. Â³í æå áóâ ðàçîì ç Ì.Áîøíÿêîì ïîñåðåäíèêîì ó ëèñòóâàíí³ ãåòüìàíà ç ñèíîì, ÿêèé ïåðåáóâàâ çàðó÷íèêîì ó Ìîñêâ³. Ãåòüìàí Ä.Àïîñòîë â ñâîþ ÷åðãó éøîâ íàçóñòð³÷ ãðåêàì ³ âèäàâàâ ¿ì óí³âåðñàëè [137, ñ. 68].
Ãðåê ²âàí Õðèñòîôîðîâè÷, ÷è ²âàí Ãðåê, âõîäèâ äî ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó. Î.Ëàçàðåâñüêèé ïîÿñíþâàâ öå ï³äíÿòòÿì ãðåê³â ÿê êóïö³â, ÿê³ ðîçïîðÿäæàëèñü âñ³ºþ òîðã³âëåþ ó ãåòüìàíñüê³é Ìàëîðîñ³¿ [159, ò. 3, ñ. 60]. 
Ïîñòóïîâî êîìåðö³ÿ ñòàâàëà äîì³íóþ÷îþ ñêëàäîâîþ ä³ÿëüíîñò³ ãðåöüêî¿ ãðîìàäè [461, ñ. 9]. Ç ñåðåäèíè 30-õ ðð. XVIII ñò. ïðåâàëþþ÷å ì³ñöå ó í³æèíñüê³é ãðîìàä³ çàéíÿâ êóïåöüêèé ÷èííèê, ÿêèé ñòàâàâ óñå á³ëüø çíà÷óùèì ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ãðåê³â. Ðåë³ã³éíèé åëåìåíò â³ä³éøîâ íà äðóãèé ïëàí. Öåðêîâíå áðàòñòâî ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþâàëîñÿ íà êóïåöüêó ãðîìàäó, â ÿê³é äîì³íóâàëè êîìåðö³éí³ ³íòåðåñè. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ çì³íà íàçâè áðàòñòâà ç "öåðêîâíîãî õðåñòîíîñíîãî", àáî "äóõîâíîãî", íà "ãðåöüêå í³æèíñüêå êóïåöüêå". Ó çâ’ÿçêó ç öèì çàçíàëà çì³í ³ ñèñòåìà ñóäî÷èíñòâà ó ãðåöüêîìó áðàòñòâ³. Ó 1736 ð. áóâ þðèäè÷íî îôîðìëåíèé "êîìïðîì³ñ³àëüíèé" (ïîñåðåäíèöüêèé) òðåòåéñüêèé ñóä, ó ÿêîìó ðîçãëÿäàëèñÿ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðàâîâèì ñòàòóñîì í³æèíñüêèõ ãðåê³â, çàõèñòîì ¿õí³õ ïðàâ ³ ïðèâ³ëå¿â. Ïåðåâàæíî ñóä ðîçãëÿäàâ ìàéíîâ³ ñïðàâè òà ò³, ùî áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç òîðãîâåëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ãðåöüêèõ êóïö³â. 
Ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ Ãåòüìàíùèíè çàçíàëè ñóòòºâèõ çì³í óìîâè òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðåöüêîãî áðàòñòâà. Öàðñüêèé óðÿä ïî÷àâ ðåãëàìåíòóâàòè çîâí³øíüîòîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêèõ êóïö³â, çàáîðîíèâøè ñâî¿ìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè âèâ³ç òîâàð³â ç óêðà¿íñüêèõ ïîðò³â. Ç öèõ ïðè÷èí òîðã³âåëüí³ öåíòðè ïîñòóïîâî ïåðåì³ñòèëèñÿ ç Óêðà¿íè äî Ðîñ³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíà í³æèíñüêèõ ãðåöüêèõ êóïö³â ïåðå¿õàëà äî ðîñ³éñüêèõ ì³ñò. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî þðèñäèêö³ÿ ãðåöüêîãî ìàã³ñòðàòó ïîøèðþâàëàñÿ íå ëèøå íà ãðåê³â, àëå é íà âîëîõ³â, ñåðá³â, áîëãàð, òóðê³â òà ºâðå¿â, ÿê³ âèçíàâàëè ãðåöüêó â³ðó, êóëüòóðó òà ìîâó. Ïðî äèíàì³êó çì³í ó ÷èñåëüíîñò³ ãðåê³â ó Í³æèí³ òà íàö³îíàëüíèé ñêëàä ãðåöüêîãî áðàòñòâà ñâ³ä÷àòü ñòàòèñòè÷í³ ìàòåð³àëè. Òàê, çã³äíî ç ðåâ³ç³ºþ 1711 ð. â ãðåöüê³é êîëîí³¿ Í³æèíà ïîñò³éíî ìåøêàëî 90 äîìîâëàñíèê³â (ãðåê³â – 31, ñåðá³â ³ áîëãàð – 13, âîëîõ³â – 35, ìîëäàâàí – 11) òà 8 "÷åëÿäíèê³â", à òàêîæ 232 ãðåêè, âîëîõè, áîëãàðè, ùî òèì÷àñîâî ìåøêàëè ó ì³ñò³ [268, ñ. 24]. 
Ïîñòóïîâî ê³ëüê³ñòü ãðåê³â ó Í³æèí³ çá³ëüøóâàëàñü. Çà äàíèìè 1765 ð., ó ì³ñò³ ïðîæèâàëî 143 ðîäèíè, ùî â³äíîñèëèñÿ äî ãðåöüêî¿ ãðîìàäè: 122 ãðåöüê³ ñ³ì’¿, 10 – âîëîñüêèõ, 4 – áîëãàðñüê³, 3 – ïîëüñüê³, ïî îäí³é – ç ²òàë³¿, Ñåðá³¿, Ãðóç³¿, 1 – õðåùåí³ ºâðå¿ [268, ñ. 31]. Íà 1769 ð. ó Í³æèí³ òàêîæ ïåðåáóâàëî 130 ïðè¿æäæèõ ãðåê³â, ùî çàéìàëèñÿ òîðã³âëåþ, àëå íå âõîäèëè äî ñêëàäó áðàòñòâà [268, ñ. 32]. Ðåâ³ç³ÿ 1782 ð. âèÿâèëà ó Í³æèí³ 881 îñîáó, þðèäè÷íî ï³äëåãëó ãðåöüêîìó áðàòñòâó òà éîãî ñóäó. Ó íàö³îíàëüíîìó â³äíîøåíí³ ñåðåä íèõ áóëî 743 ãðåêè, 76 âîëîõ³â, 9 ïåðñ³â, 14 áîëãàð, 36 õðåùåíèõ òóðê³â [268, ñ. 32]. Â "Îïèñ³ ×åðí³ã³âñüêîãî íàì³ñíèöòâà" Î.Øàôîíñüêîãî çàô³êñîâàíî 765 ïðåäñòàâíèê³â ãðåöüêî¿ ãðîìàäè, ùî ìåøêàëè â Í³æèí³ (408 – ÷îëîâ³ê³â òà 357 – æ³íîê) [89, ñ. 474]. 
Õî÷à ãðåêè ñêëàäàëè ëèøå áëèçüêî 6–7% íàñåëåííÿ ì³ñòà, âîíè â³ä³ãðàâàëè âèçíà÷íó ðîëü ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó òà êóëüòóðíîìó æèòò³ Í³æèíà. Í³æèíñüêå ãðåöüêå áðàòñòâî ³ ä³þ÷³ ïðè íüîìó õðàìè, øêîëà, á³áë³îòåêà ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó áóëè âàæëèâèì îñåðåäêîì ãðåöüêî¿ êóëüòóðè íå ëèøå â Óêðà¿í³, àëå é ó Ñõ³äí³é ªâðîï³. Ñàìå òóò çíàéøëè ïðèòóëîê âèäàòí³ ä³ÿ÷³ ãðåöüêî¿ ä³àñïîðè áðàòè Ñîôðîí³é òà ²îàíèê³é Ëèõóäè, ó ìàéáóòíüîìó çàñíîâíèêè Ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêî¿ àêàäåì³¿ ó Ìîñêâ³, ïåâíèé ÷àñ æèëè òà çä³éñíþâàëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü àðõ³ìàíäðèò Ä³îí³ñ³é, äîêòîð ìåäèöèíè ²âàí Êîìí³í, ïðîôåñîð Àôàíàñ³é Ñêèäà òà ³íø³. 
Íà â³äì³íó â³ä ãðåê³â, ºâðå¿ íå ìàëè òàêèõ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ñâîº¿ ãðîìàäè. ² õî÷à âîíè ç’ÿâèëèñÿ ó Í³æèí³ ùå ó ïåð³îä ïîëüñüêîãî ïàíóâàííÿ, ó äîáó Ãåòüìàíùèíè çàçíàëè ãîí³íü òà óòèñê³â, îáìåæåííÿ ñâî¿õ ïðàâ ÿê ç áîêó öàðñüêîãî óðÿäó, òàê ³ â³ä ãåòüìàíñüêî¿ âëàäè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ºâðå¿ îñåëÿëèñÿ íà Ë³âîáåðåææ³. Çîêðåìà, çà äàíèìè 1738 ð., ÿê³ çáèðàëèñÿ íà âèìîãó ðîñ³éñüêîãî óðÿäó, ùîá çíàòè "ñê³ëüêè ºâðå¿â, ó ÿêèõ ì³ñòàõ, ÿê³ ïðîìèñëè ìàþòü" [132, ñ. 43], ó Í³æèí³ â öåé ÷àñ ïðîæèâàëî 25 ºâðå¿â [132, ñ. 45]. Íà äóìêó ².Êàìàí³íà, îäíèì ³ç öåíòð³â, íàâêîëî ÿêîãî ãðóïóâàëîñÿ ºâðåéñüêå íàñåëåííÿ, áóâ ñàìå Í³æèí [532, ñ. 47], ÿêèé ïðèâàáëþâàâ ñâî¿ì òîðãîâåëüíèì ïîòåíö³àëîì. Òîïîãðàô³÷íèé îïèñ Í³æèíà 1783 ð. ñâ³ä÷èòü, ùî ó öåé ÷àñ â ì³ñò³ ïðîæèâàëî 19 ºâðå¿â, 8 ç ÿêèõ áóëè êóïöÿìè 3-¿ ã³ëüä³¿, ùå 11 ì³ùàíàìè. Ê³ëüê³ñòü ºâðå¿â çíà÷íî çá³ëüøèëàñü ó ê³íö³ ÕV²²²–Õ²Õ ñò.
Íà ðîçâèòîê êóëüòóðè Í³æèíà âïëèâàëè íå ëèøå ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³, àäì³í³ñòðàòèâí³ òà åòí³÷í³ ÷èííèêè, àëå é åêîíîì³÷í³ ôàêòîðè.
Í³æèí ó ïåð³îä ôóíêö³îíóâàííÿ Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè áóâ îäíèì ³ç íàéïîòóæí³øèõ òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ öåíòð³â Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè. Ó ì³ñò³ â öåé ïåð³îä àêòèâíî ðîçâèâàëîñÿ ðåì³ñíè÷å âèðîáíèöòâî, ôóíêö³îíóâàëà ìåðåæà öåõîâèõ îá’ºäíàíü, çá³ëüøóâàëèñÿ îáñÿãè òîðã³âë³, ÿêà íàáóëà ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîâåäåííÿ ÿðìàðîê ïîêëàäàëàñÿ íà ïîëêîâó êàíöåëÿð³þ. Âîíà äáàëà ïðî ñïîðóäæåííÿ ãîñòèííèõ äâîð³â, ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü äëÿ êóïö³â, ÿê³ ïðèáóëè ç Ðîñ³¿, Êðèìó, Ïîëüù³ òîùî, çàãàëüíèõ ëàçåíü, òîðãîâèõ ðÿä³â. Ó ï³äãîòîâö³ ÿðìàðê³â áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü í³æèíñüêèé ì³ñüêèé óðÿä. Çà êîðèñòóâàííÿ ãîñòèíèìè äâîðàìè, ëàçíÿìè, òîðãîâèìè ðÿäàìè òîùî ç êóïö³â áðàëè ãðîø³. Ö³ êîøòè, à òàêîæ ïîäàòêè ïî ê³ëüêà ãðîø íà ð³ê, ÿê³ çáèðàëèñÿ ç êóïö³â ³ ðåì³ñíèê³â, âèêîðèñòîâóâàëèñÿ íà óêð³ïëåííÿ ì³ñòà, íà âîãíåïàëüíèé ïîðîõ òà ³íø³ ãðîìàäñüê³ ïîðÿäêè ³ ïðèêðàñè.
Ç ñåðåäèíè XVII äî ñåðåäèíè XVII² ñò. (1742 ð. – ãðàìîòà ªëèçàâåòè Ïåòð³âíè) ãåòüìàíè òà öàðñüêèé óðÿä ñâî¿ìè óí³âåðñàëàìè, óêàçàìè òà ãðàìîòàìè ï³äòâåðäæóâàëè ïðàâà ³ ïðèâ³ëå¿ ðåì³ñíèê³â òà öåõîâèõ îðãàí³çàö³é, íàäàí³ ïîëüñüêèìè êîðîëÿìè Í³æèíó çã³äíî ç ìàãäåáóðçüêèì ïðàâîì. Òàê, ãåòüìàí Á.Õìåëüíèöüêèé ñâî¿ìè óí³âåðñàëàìè â³ä 1 ñåðïíÿ 1649 ð. òà 18 ÷åðâíÿ 1652 ð. âçÿâ ï³ä ñâîþ îõîðîíó ìàéíî í³æèíñüêèõ ì³ùàí òà ðåì³ñíèê³â, çàñòåð³ãàþ÷è ïðè öüîìó, ùî ÿêùî õòîñü ç êîçàöüêî¿ ïîëêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÷èíèòèìå óòèñêè, òî â³í áóäå ñóâîðî ïîêàðàíèé [144]. "Ìû, âçÿâøè Íåæèí ïîä îáîðîíó è ïðîòåêöèþ íàøó, – çàçíà÷åíî â ÷åðãîâîìó óí³âåðñàë³ â³ä 9 ñ³÷íÿ 1656 ð., – ñóâîðî íàïîìèíàåì, àáû æîäåí òàê ç âûñèëêîâ â ÿêîé ïîòðåáè òàì îä íàñ çîñëàíèé, ÿêî òåæ è ìûìîåæäæèõ, êðûâäû è óòÿæåíèÿ ïàíàì ìåùàíàì íåæèíñêèì íå ÷èíèëè è âûìûñëîâ æîäíûõ íå âûìûøëÿëè êîæóõîâ, ÷îáóò, øëûêóâ è ðóêàâèö íå áðàëè, ñàìè òåæ æåáû ïî êðàìàì øàðèòû íå êàçàëè, è æîäíîé ðå÷è â îíûõ íå âûòÿãèâàëè" [58 à, àðê. 14].
Ó ñâîþ ÷åðãó 4 ñåðïíÿ 1669 ð. öàð Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷ âèäàâ óêàç, â ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ íîâèõ ãðàìîò Í³æèíó, ÿê³ çãîð³ëè ï³ä ÷àñ ïîæåæ³ ó 1668 ð., òà ï³äòðèìêó ðîçâèòêó öåõ³â ó ì³ñò³. Êð³ì öüîãî, òóò æå âêàçóâàëîñÿ, ùî ïðåäñòàâíèêè öåõ³â ïîâèíí³ äîïîìàãàòè õðàìàì, âèä³ëÿþ÷è êîøòè "öåðêâàì áîæèì íà âñÿêèå öåðêîâíûå ðàñõîäû íà ñâå÷è, è íà ëàäàí, è íà âèíî, è íà êíèãè, è íà ðèçû, è íà âñÿêóþ öåðêîâíóþ óòâàðü, è íà êîëîêîëà, è íà âñÿêîå öåðêîâíîå ñòðîåíèå ñ ñâîèõ äîõîäîâ áðàöêèõ äàâàëè" [85, ñ. 125]. 
Ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè XV²² òà XV²²² ñò. óð³çíîìàí³òíèëèñÿ âèäè ðåì³ñíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, çðîñëà ÷èñåëüí³ñòü ñàìèõ ðåì³ñíèê³â. 
ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ, çà ïåðåïèñíèìè êíèãàìè 1666 ð., ó Í³æèí³ ç 642 ïîäàòíèõ äâîð³â 198 áóëè ðåì³ñíè÷èìè. Ðåì³ñíè÷³ äîìîãîñïîäàð³ ïîä³ëÿëèñÿ çà íàëåæí³ñòþ äî ïåâíîãî âèäó ðåìåñåë íà: ÷îáîòàð³â – 47, êóøí³ð³â ³ ì’ÿñíèê³â – ïî 13, êàëà÷íèê³â – 11, òêà÷³â òà ãîí÷àð³â – ïî 8, ³íøèõ – â³ä 1 äî 6 [80, ñ. 244–259]. 
Çà ìàòåð³àëàìè Ãåíåðàëüíîãî îïèñó 1765–1769 ðð., ó Í³æèí³ â òîé ÷àñ âæå ìåøêàëî 480 ðåì³ñíèê³â á³ëüø í³æ 40 ïðîôåñ³é, ñåðåä ÿêèõ íàéá³ëüø ÷èñåëüíó ãðóïó ñòàíîâèëè êóøí³ð³ ³ áëàìàðíèêè – 125 îñ³á, øåâö³ – 78, êðàâö³ – 60, ñòåëüìàõè – 29, ïåêàð³ òà òêà÷³ – ïî 25 îñ³á [151, ñ. 53–54]. Çà ñòàíîâîþ íàëåæí³ñòþ ðåì³ñíèêè â³äíîñèëèñÿ ïåðåâàæíî äî ì³ùàí, êîçàê³â òà ïîñïîëèòèõ, õî÷à ñåðåä íèõ òðàïëÿëèñÿ ï³äñóñ³äêè, íàâ³òü êóïö³. Ç 480 ðåì³ñíèê³â, çàðåºñòðîâàíèõ Ðóìÿíöåâñüêèì îïèñîì, äî ì³ùàí íàëåæàëè 362 îñîáè, êîçàê³â – 68, ïîñïîëèòèõ – 22, ï³äñóñ³äê³â – 3, êóïö³â – 6, äî ³íøèõ êàòåãîð³é (â³äñòàâí³ êàïðàëè, ñåðæàíòè é ïðàïîðùèêè) – 19 îñ³á. Íàéá³ëüø çàìîæí³ ç íèõ ìàëè ï³äìàéñòð³â, ðîá³òíèê³â òà ó÷í³â, õî÷à á³ëüø³ñòü îáìåæóâàëàñÿ äîïîìîãîþ ÷ëåí³â ñâîº¿ ðîäèíè. Çîêðåìà, â³äîìî, ùî ó 1766 ð. íà 480 í³æèíñüêèõ ðåì³ñíèê³â ïðèïàäàëî 209 ðîá³òíèê³â òà ñëóã [48; 49]. 
Çà äàíèìè îïèñó ×åðí³ã³âñüêîãî íàì³ñíèöòâà Î.Øàôîíñüêîãî, ó ÷àñè íàéâèùîãî ï³äíåñåííÿ åêîíîì³êè ì³ñòà, òîáòî ó 80-õ ðð. XV²²² ñò., 8 öåõ³â (êóøí³ðñüêèé, ÷èíáàðíèé, ð³çíèöüêèé, ãîí÷àðñüêèé, òêàöüêèé, êîâàëüñüêèé, ïåêàðñüêèé òà ìóçè÷íèé) îá’ºäíóâàëè 657 ìàéñòð³â òà 380 ï³äìàéñòð³â. Çà ïðîôåñ³éíîþ îçíàêîþ ñåðåä ìàéñòð³â, çîêðåìà, ÷îáîòàð³â ³ ÷èíáàð³â – 164, êóøí³ð³â – 87, êðàâö³â – 82, áëàìàð³â – 53, áîíäàð³â – 38, ãîí÷àð³â – 35, ì’ÿñíèê³â – 29, øàïêàð³â – 24, êîâàë³â – 21, êàëà÷íèê³â – 17, ñòîëÿð³â – 14, ìóçèêàíò³â òà òêà÷³â – ïî 13, êàìåíÿð³â – 12, ìàëÿð³â ³ æèâîïèñö³â – 11, ñð³áëÿð³â òà çîëîòàð³â – 8 òîùî [89, ñ. 476]. 
Äåùî ³íø³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³ çíàõîäèìî ó òàê çâàíîìó "Òîïîãðàô³÷íîìó îïèñ³ ì³ñòà Í³æèíà 1783 ðîêó", ÿêèé ñë³ä â³äíîñèòè äî á³ëüø ï³çíüîãî ïåð³îäó – ê³íöÿ 80–90-õ ðð. XV²²² ñò. Çã³äíî ç öèì äîêóìåíòîì â ì³ñò³ íàðàõîâóâàëîñÿ 728 ðåì³ñíèê³â ð³çíèõ ïðîôåñ³é, ç íèõ "÷îáîòàð³â – 257, êóøí³ð³â – 142, êîâàë³â – 69, êðàâö³â – 66, ñòîëÿð³â – 58, ãîí÷àð³â ³ ï³÷íèê³â – 48, ì’ÿñíèê³â – 41, êàëà÷íèê³â – 18, òêà÷³â – 14, ñëþñàð³â – 8, êîòëÿð³â – 7" [86, ñ. 176]. Íåçâàæàþ÷è íà ïåâí³ ðîçá³æíîñò³ ó öèôðàõ, ö³ ñòàòèñòè÷í³ ìàòåð³àëè çàñâ³ä÷óþòü çàãàëüíó òåíäåíö³þ çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ðåì³ñíèê³â ó ì³ñò³ ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè XV²²² ñò.
Êîæíèé öåõ ìàâ ñâ³é ñòàòóò, ïðàïîð òà ïå÷àòêó. Î.Øàôîíñüêèé ó ñâî¿é ïðàö³ "×åðíèãîâñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà òîïîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå..." ïîäàº äåòàëüíó õàðàêòåðèñòèêó ñåìè çíàìåí í³æèíñüêèõ öåõ³â [89, ñ. 18].
Ñåðåä í³æèíñüêèõ ðåì³ñíèê³â ñë³ä â³äçíà÷èòè ïðåäñòàâíèê³â òèõ ïðîôåñ³é, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ðîçâèòêîì õóäîæíüî¿ êóëüòóðè, çîêðåìà, ìóçè÷íîãî, îáðàçîòâîð÷îãî òà äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà: çîëîòàð³â, ñð³áëÿð³â, ñí³öàð³â (ð³çüáÿð³â ïî äåðåâó ³ ãðàâåð³â), ìàëÿð³â, ³êîíîïèñö³â, ãîí÷àð³â, øåâö³â, ìóçèêàíò³â. Çîêðåìà, çáåðåãëèñÿ äàí³ ïðî ³ñíóâàííÿ ó Í³æèí³ ó äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä ìóçè÷íîãî öåõó, ÿêèé ä³ÿâ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèì ñòàòóòîì 1729 ð. [275, ñ. 35], õî÷à, ÿê ñâ³ä÷àòü àðõ³âí³ äîêóìåíòè, â³í ôóíêö³îíóâàâ ³ ðàí³øå, ïðèíàéìí³ ç 1652 ð. Ó Â³ää³ë³ ðóêîïèñ³â Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ çáåð³ãàþòüñÿ êîï³¿ ãåòüìàíñüêèõ òà ïîëêîâíè÷èõ óí³âåðñàë³â, íàäàíèõ í³æèíñüêîìó ìóçè÷íîìó öåõó ïðîòÿãîì 1652–1729 ðð.: 2 ç íèõ – ãåòüìàíñüê³ (1652 òà 1716 ðð.) òà 8 – ïîëêîâíè÷èõ. Âîíè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðîñë³äêóâàòè ³ñòîð³þ öüîãî öåõó, ñòîñóíêè ç êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêîþ âëàäîþ [41]. 
Çíàéäåíî îêðåì³ ôàêòè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ÷èñåëüí³ñòü ìóçèêàíò³â ó í³æèíñüêîìó öåõó. Çîêðåìà, â 1782 ð. ¿õ íàðàõîâóâàëîñÿ 13 [89, ñ. 476]. Äî ñêëàäó òàêèõ öåõ³â íàé÷àñò³øå âõîäèëè ñêðèïàë³, öèìáàë³ñòè, äóäíèêè, êîáçàð³, ëèòàâðèñòè, äîâáèø³, ñóðìà÷³, òðóáà÷³. Ç îêðåìèõ ìóçèêàíò³â ñòâîðþâàëèñÿ îðêåñòðè òà àíñàìáë³ – "òðî¿ñò³ ìóçèêè".
Ìóçèêàíòè áðàëè ó÷àñòü â ð³çíèõ çàõîäàõ: ïîõîðîíàõ âèçíà÷íèõ ëþäåé, âåñ³ëëÿõ, ñâÿòàõ, âñ³ëÿêèõ óðî÷èñòîñòÿõ. Òàê, îïèñóþ÷è ïðè¿çä ðîñ³éñüêîãî ïîñîëüñòâà äî Í³æèíà äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðèñÿãè íà â³ðí³ñòü öàðåâ³ 23 ñ³÷íÿ 1654 ð., àâòîð "Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ" çàçíà÷àº: "Ãàðìàòí³ âèñòð³ëè, êàëàòàííÿ äçâîí³â, çâóêè òðóá ³ ëèòàâð â³òàëè âñòóï öàðñüêèõ áîÿð ó ì³ñòî" [74, ñ. 71]. Â³í òàêîæ ñâ³ä÷èòü, ùî í³æèíñüê³ ìóçèêàíòè òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿ ïîõîâàííÿ ïîëêîâíèêà ²âàíà Çîëîòàðåíêà [74, ñ. 75].
Âàæëèâó ðîëü â ðîçâèòêó êóëüòóðè Í³æèíà â³ä³ãðàëî é òå, ùî ì³ñòî áóëî îäíèì ³ç íàéá³ëüø ïîòóæíèõ òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â Ãåòüìàíùèíè, ïðîäîâæóþ÷è òðàäèö³¿, çàêëàäåí³ ùå ó ïåðø³é ïîëîâèí³ XVII ñò. Àêòèâíèé ðîçâèòîê ïðîìèñë³â, ðåìåñåë, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ â Í³æèí³ ñïðèÿëè ðîçøèðåííþ òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí. Äàòñüêèé ïîñîë Þëü Þñò, ÿêèé 1711 ð. ïåðåáóâàâ â Óêðà¿í³, ñâ³ä÷èâ: "Í³æèí – âåëèêå òîðãîâåëüíå ì³ñòî, óêð³ïëåíå ïðåêðàñíèì âàëîì" [244, ñ. 147]. 
Àêòèâ³çàö³¿ æèòòÿ â Í³æèí³, êð³ì êîçàê³â, ðåì³ñíèê³â, ñïðèÿëè ÿê ãðåöüê³, òàê ³ óêðà¿íñüê³ êóïö³.
Âîíè çä³éñíþâàëè àêòèâíó âíóòð³øíüî- òà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü. Çàìîæí³ êóïö³ òîðãóâàëè íà íàéá³ëüøèõ óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ ÿðìàðêàõ. 
ßê çàçíà÷àº Ê.Õàðëàìïîâè÷, 1765 ð. ó ãðåöüê³é ãðîìàä³ íàðàõîâóâàëîñÿ 164 ÷îëîâ³êè, ùî çàðîáëÿëè, ç íèõ 2/3 (105 îñ³á) çàéìàëèñÿ òîðã³âëåþ, â òîìó ÷èñë³ é ì³æíàðîäíîþ [267, ñ. 31]. Äåùî â³äì³íí³ äàí³ íàâîäèòü Ò.Êðóãëîâà, àíàë³çóþ÷è ìàòåð³àëè Ãåíåðàëüíîãî îïèñó 1765–1769 ðð. [145, ñ. 123]. Ç³ 171 ³íîçåìíîãî êóïöÿ, ùî ìåøêàëè ó 8 íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ Ë³âîáåðåææÿ (Ìãëèí, Í³æèí, Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêèé, Ïåðåÿñëàâ, Ïîãàð, Ïîëòàâà, Ïî÷åï, Ñòàðîäóá), 123 áóëè ãðåêàìè, 121 ç ÿêèõ ïðîæèâàâ ó Í³æèí³. 
Í³æèíñüê³ ãðåêè ìàëè íàéá³ëüø³ êàï³òàëè ñåðåä óñüîãî êóïåöòâà Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè. Ïðî ðîçì³ðè êàï³òàë³â í³æèíñüêèõ ãðåöüêèõ êóïö³â ñâ³ä÷àòü íàñòóïí³ äàí³. Ñåðåä æèòåë³â 8 âêàçàíèõ âèùå ì³ñò, ÿê³ çà Ãåíåðàëüíèì îïèñîì çä³éñíþâàëè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü çà âëàñí³ êîøòè, íàéçàìîæí³øèìè áóëè 2 í³æèíñüê³ ãðåêè, ùî ìàëè ñòàòêè â³äïîâ³äíî 100 òà 50 òèñÿ÷ ðóáë³â. Â íàñòóïí³é ãðóï³, ÿêà ìàëà êàï³òàëè â³ä 15 äî 30 òèñÿ÷ ðóáë³â, ç 9 îñ³á 8 áóëè í³æèíñüêèìè êóïöÿìè – ãðåêàìè (âîëîõàìè, òóðêàìè) çà íàö³îíàëüí³ñòþ, â³ä 5 äî 12 òèñÿ÷ êàï³òàëó ìàâ ùå 21 ãðåê ç 27 îñ³á. ßê áà÷èìî, çà ñâî¿ì ñîö³àëüíèì òà ìàéíîâèì ñòàíîâèùåì í³æèíñüê³ ãðåöüê³ êóïö³ íå ñòàíîâèëè îäíîð³äíó ãðóïó. Ñåðåä íèõ áóëè êóïö³, ÿê³ çä³éñíþâàëè çíà÷í³ çà îáñÿãîì êîøò³â òîðãîâåëüí³ îïåðàö³¿, ïðèâîçèëè òîâàðè ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. ²íøà êàòåãîð³ÿ êóïö³â áóëà ìåíø çàìîæíîþ ³ çä³éñíþâàëà ìåíø³ çà òîâàðîîá³ãîì òîðãîâåëüí³ îïåðàö³¿. 
Îêð³ì ³íîçåìö³â, ùî ïåðåáóâàëè ï³ä þðèñäèêö³ºþ ãðåöüêîãî áðàòñòâà, òîðã³âëåþ ó ì³ñò³ çàéìàëèñÿ í³æèíñüê³ ì³ùàíè òà êîçàêè, à òàêîæ ðîñ³éñüê³ êóïö³. Çà äàíèìè ðåâ³ç³¿ 1764 ð., òîðã³âëåþ ó Í³æèí³ â öåé ïåð³îä çàéìàëîñÿ 87 ì³ùàí ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ [48, àðê. 664–873]. Òîâàðè ïðîäàâàëèñÿ íå ëèøå íà ÿðìàðêàõ òà áàçàðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü, à é ó òîðãîâåëüíèõ ëàâêàõ. Ó 1750-õ ðð. ö³ òà çàìîæí³ ì³ùàíè Í³æèíà ìàëè 260 ëàâîê [275, ñ. 164], ó 80-õ ðð. XVIII ñò. ¿õ ê³ëüê³ñòü çðîñëà äî 387 [89, ñ. 477–478]. 
Ó 80-õ ðð. XVIII ñò., çà äàíèìè Î.Øàôîíñüêîãî, ó Í³æèí³ âåëè òîðã³âåëüíó ä³ÿëüí³ñòü 135 óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ êóïö³â, ùî âõîäèëè äî ã³ëüä³é (ïåðøî¿ ã³ëüä³¿ – 5, äðóãî¿ – 27, òðåòüî¿ – 103) òà 122 êóïö³, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ïîçà ¿õ ìåæàìè. Óâåñü êàï³òàë ì³ñöåâèõ êóïö³â ñêëàäàâ ïîíàä 142 òèñÿ÷ ðóáë³â. Êð³ì òîãî, â Í³æèí³ çä³éñíþâàëè òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü ³íîãîðîäí³ êóïö³, êàï³òàë ÿêèõ ñêëàäàâ ïîíàä 12,5 òèñ. ðóáë³â. Ïðîòå â îá³ãó, ÿê çàçíà÷àº Î.Øàôîíñüêèé, çíàõîäèëèñü çíà÷íî á³ëüø³ êîøòè, ÿê³ äîõîäèëè äî ê³ëüêîõ ñîòåíü òèñÿ÷ ðóáë³â [89, ñ. 477–478]. 
ßê çàçíà÷àº Î.Ãóðæ³é, êóïåöü ñòàâ ðåâîëþö³îíóþ÷èì ÷èííèêîì, ÿêèé ïîñòóïîâî ðîçøèðþâàâ, à ïîò³ì ðîçðèâàâ çàâóçüê³ ðàìêè íàö³îíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ñòâîðþâàâ óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ðèíêó [117, ñ. 220].
Ç êîæíèì ðîêîì îáñÿãè òîðã³âë³ ó Í³æèí³ çðîñòàëè. Äàí³ ïðî ìàñøòàá òà õàðàêòåð òîðã³âë³ â Í³æèí³, àñîðòèìåíò òîâàð³â, ãåîãðàô³þ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ çâ’ÿçê³â çíàõîäèìî â îïèñ³ ïîäîðîæ³ ÷ëåíà ðîñ³éñüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê ².Ã³ëüäåíøòåäòà, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó Í³æèí³ ó 1774 ð: "Â Í³æèí³ ìîæíà çóñòð³òè êðàì (âèðîáè) íàéð³çíîìàí³òí³øîãî ïîõîäæåííÿ: ºâðîïåéñüê³, òóðåöüê³, êðèìñüê³, ìîñêîâñüê³, ñèá³ðñüê³, òîìó ùî òóò ãîëîâíèé òîðãîâåëüíèé ïóíêò ïîì³æ Ðîñ³ºþ, ç îäíîãî áîêó, Êðèìîì, Ìîëäàâ³ºþ, Âàëàõ³ºþ, Òóðå÷÷èíîþ, Äàíöèãîì ³ Ëÿéïö³ãîì – ç äðóãîãî áîêó" [792, ñ. 166]. Í³æèí òàêîæ çä³éñíþâàâ çîâí³øíüîòîðãîâåëüí³ îïåðàö³¿ ç ïðîâ³äíèìè òîðãîâåëüíèìè öåíòðàìè Ïîëüù³, Ôðàíö³¿, ²òàë³¿, Àâñòð³¿, Óãîðùèíè, Áàëêàíñüêîãî ï³âîñòðîâà.
ßê ñâ³ä÷èòü ².Ã³ëüäåíøòåäò, äëÿ ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â âèêîðèñòîâóâàëèñü íå ëèøå íàçåìí³, à é âîäí³ øëÿõè ïî Îñòðó, ÿêèé òîãî ÷àñó áóâ ïîâíîâîäíîþ ð³êîþ, à òàêîæ ïî Äåñí³ äî ñåëà Êëàäüê³âêà (çà 50 êì â³ä Í³æèíà), ç ÿêîãî òîâàðè äîñòàâëÿòè âîçàìè äî ì³ñòà [244, ñ. 166].
Ãîâîðÿ÷è ïðî çíà÷óù³ñòü ì³ñòà ÿê ãîëîâíîãî òîðãîâåëüíîãî öåíòðó Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè, Î.Øàôîíñüêèé çàçíà÷àâ: "Í³æèí íå ëèøå ó ×åðí³ã³âñüêîìó íàì³ñíèöòâ³, àëå é â óñ³é Ìàëîðîñ³¿ îäíå òàêå ì³ñòî, ÿêå òîðãîâèì íàçèâàòèñÿ ìîæå ³ ÿêå áàãàòüîì âåëèêîðîñ³éñüêèì ì³ñòàì ó ñâîºìó òîðãîâåëüíîìó çíà÷åíí³ íå ïîñòóïàºòüñÿ" [89, ñ. 477–478]. 
Íà öå âêàçóâàâ ó 1790-õ ðð. ³ ÷ëåí Â³ëüíî-åêîíîì³÷íîãî òîâàðèñòâà ó Ïåòåðáóðç³ Â.-Õð.Ôð³çå: "Íàéá³ëüø âèäàòíèì òîðãîâåëüíèì ïóíêòîì Ìàëîðîñ³¿ áóâ Í³æèí" [248, ñ. 34].
Íàéâàæëèâ³øèìè îñåðåäêàìè òîðã³âë³ ó Í³æèí³ â äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä áóëè òðè ùîð³÷í³ ì³æíàðîäí³ ÿðìàðêè, ùî ïðîâîäèëèñÿ ó äí³ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò: Òðî¿öüêèé, Ïîêðîâñüêèé òà Âñå¿äíèé, êîæåí ç ÿêèõ òðèâàâ ï³âòîðà-äâà òèæí³ [49, àðê. 2]. Òîâàðîîá³ã í³æèíñüêèõ ÿðìàðê³â ñêëàäàëè ñîòí³ òèñÿ÷ êàðáîâàíö³â. Íàéá³ëüøèìè ó XVIII ñò. íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ áóëè ðîìåíñüê³ òà í³æèíñüê³ ÿðìàðêè. Çîêðåìà, â³äîìî, ùî çà âåðåñåíü-ãðóäåíü 1750 ð. ³íäóêòà òà åâåêòà (ââ³çíå òà âèâ³çíå ìèòî) ðîìåíñüêèõ òà í³æèíñüêèõ ÿðìàðîê ñêëàäàëè 4,8 ìëí êðá, òîáòî 43,3% ïî âñ³é Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ [247, ñ. 241–242; 275, ñ. 162]. Íàïðèê³íö³ XVIII ñò. ñóêóïíèé ð³÷íèé òîâàðîîá³ã ÿðìàðê³â, ùî ïðîõîäèëè ó Í³æèí³, ñòàíîâèâ 1,8 ìëí  êðá, ó Ðîìíàõ – 1–2 ìëí êðá, Ñîñíèö³ – 1,2 ìëí êðá, Ïîãàð³ – 1,1 ìëí êðá, Ãëóõîâ³ òà Êðåìåí÷óö³ – ïî 1 ìëí êðá [89, ñ. 477–478]. Â³ä ïðîäàæó ãîð³ëêè òà ç ³íøèõ "îáðî÷íèõ ñòàòåé" Í³æèí îòðèìóâàâ äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 26 526 êðá 70 êîï., äëÿ ïîð³âíÿííÿ ³íø³ ì³ñòà Ë³âîáåðåææÿ ìàëè íàñòóïí³ â³äïîâ³äí³ ïîêàçíèêè: Êðåìåí÷óê – 28 725 êðá, Ïîëòàâà – 14 767 êðá 26 êîï., ×åðí³ã³â – 10 547 êðá. 47 êîï., Ðîìíè – 5 795 êðá 45 êîï., Ïîãàð – 5 737 êðá [150, ñ. 52].
Í³æèíñüê³ êóïö³, íàêîïè÷èâøè çíà÷íèé êàï³òàë íà òîðãîâåëüíèõ òà òîðãîâåëüíî-ïîñåðåäíèöüêèõ îïåðàö³ÿõ, ïî÷àëè â³äêðèâàòè ìàíóôàêòóðè, ôàáðèêè òà ìàéñòåðí³. Òàê, ó 1738 ð. ãðåöüê³ êóïö³ Þð³é òà Ïàâëî Àðòèíî çàñíóâàëè ó ì³ñò³ øê³ðÿíó ôàáðèêó (ãðàáàðíþ) [43; 50], 1765 ð. êóïåöü ².Òàðíàâ³îò â³äêðèâ íà îêîëèöÿõ Í³æèíà ñóêîííó ìàíóôàêòóðó ç âèðîáíèöòâà øîâêó ³ áàâîâíÿíèõ òêàíèí [51]. Íàñòóïíîãî ðîêó êóïåöü Á.²âàíîâ â³äêðèâ ôàáðèêó ç âèãîòîâëåííÿ øîâêîâî¿ òêàíèíè, ùîð³÷íèé ïðèáóòîê ÿêî¿ ñòàíîâèâ 3 òèñ. êðá [57]. Ïîä³áíó çà ïðîô³ëåì âèðîáíèöòâà ìàíóôàêòóðó â³äêðèâ ³ êóïåöü Ì.Ì.Àë³ñîâ òà éîãî ñèí À.Ì.Àë³ñîâ [58]. Íà íèõ ïðàöþâàëî 55 â³ëüíîíàéìàíèõ ðîá³òíèê³â [49, àðê. 241]. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôàáðèê ñèðîâèíîþ öàðñüêèé óðÿä çîáîâ’ÿçóâàâ ïîëêîâíèê³â íàëàãîäæóâàòè ðîçâåäåííÿ â³â÷àðñòâà, âèðîùóâàííÿ øîâêîâèöü òà ³íøå "çåëüå, ê ìàíóôàêòóðíîìó äåëó ïîòðåáí³ÿ".
Ïîøèðåííÿ ó ì³ñò³ ìàíóôàêòóð, ÿê³ ñïåö³àë³çóâàëèñÿ íà âèðîáíèöòâ³ øîâêîâèõ ³ áàâîâíÿíèõ òêàíèí, Î.Ìîñêàëåíêî ïîÿñíþº òèì, ùî ¿õíÿ ïðîäóêö³ÿ ìàëà âåëèêèé ïîïèò íà óêðà¿íñüêîìó ³ ðîñ³éñüêîìó ðèíêàõ, à òîìó êîøòè, âêëàäåí³ ó òàê³ ìàíóôàêòóðè, øâèäêî îêóïîâóâàëèñÿ ³ ï³äïðèºìñòâà ïðèíîñèëè âëàñíèêàì ñîë³äí³ ïðèáóòêè [186, ñ. 22–23]. 
Êð³ì ìàíóôàêòóð, â îñòàíí³é ÷âåðò³ XVIII ñò. ó ì³ñò³ ³ñíóâàëî 8 öåãåëüíèõ çàâîä³â, 29 êóçåíü, 2 ïèâîâàðí³, 2 ñîëîäîâí³, 2 ìèëîâàðíèõ çàâîäè, 2 òþòþíîâ³ ôàáðèêè, ãîð³ë÷àíèé çàâîä [186, ñ. 22–23; 187, ñ. 452–455]. 
Ñåðåä í³æèíñüêîãî êóïåöòâà áóëî ÷èìàëî òèõ, õòî çàéìàâñÿ áëàãîä³éíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çîêðåìà, ô³íàíñîâî ñïðèÿâ áóä³âíèöòâó òà îçäîáëåííþ õðàì³â ó ì³ñò³. Òàê, ó 60-õ ðð. XVIII ñò. ðîñ³éñüêèé êóïåöü Ì.Àë³ñîâ âèä³ëèâ êîøòè íà ñïîðóäæåííÿ Óñïåíñüêî¿ öåðêâè [378, ñ. 465]. Ó ñâîþ ÷åðãó, êóïåöü ²âàí Òåðíàâ³îò, ñèí í³æèíñüêîãî â³éòà Ïåòðà Òåðíàâ³îòà (1727–1750 ðð.), çà âëàñí³ êîøòè çáóäóâàâ öåðêâó ²îàííà Áîãîñëîâà (1752 ð.) [279; 190, ñ. 225]. Çà ãðîø³ ãðåöüêîãî êóïöÿ Ïàâëà Àðòèíî (Àðòèíîâà) ó äðóã³é ïîëîâèí³ XVIII ñò. áóëî çä³éñíåíî ðîçïèñ ³êîíîñòàñó Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêî¿ öåðêâè, ïðî ùî ñâ³ä÷èâ íàïèñ, ùî ì³ñòèâñÿ ó öåðêâ³ [49, àðê. 223]. 
Ïî÷èíàþ÷è ç 80-õ ðð. XVIII ñò., Í³æèí ïîñòóïîâî âòðà÷àº ñâîº çíà÷åííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîë³òè÷íîãî öåíòðó Ë³âîáåðåææÿ, áî ó 1782 ð. ë³êâ³äîâàíî Í³æèíñüêèé ïîëê ÿê àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíó îäèíèöþ, à Í³æèí ç ïîëêîâîãî ïåðåòâîðèâñÿ íà ïîâ³òîâå ì³ñòî ×åðí³ã³âñüêîãî íàì³ñíèöòâà. 
ßê ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº Î.Ðîñòîâñüêà, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ Í³æèíà ó XVIII ñò. ÿñêðàâî â³äáèâàº äèíàì³êó âêëþ÷åííÿ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè äî ñèñòåìè ðîñ³éñüêîãî ñàìîäåðæàâñòâà, îáìåæåííÿ àáî ë³êâ³äàö³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ Óêðà¿íè íà îäíó ç ïðîâ³íö³é ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè. Ïîñèëåííÿ âòðó÷àííÿ â óñ³ ãàëóç³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, äóõîâíî-êóëüòóðíîãî æèòòÿ Í³æèíà, óí³ô³êàö³ÿ ³ öåíòðàë³çì óïðàâë³ííÿ âèò³ñíÿþòü äåìîêðàòè÷í³ çàñàäè ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ ì³ñòà, í³âåëþþòü éîãî îñîáëèâîñò³ òà êóëüòóðíî-äóõîâíó ñàìîáóòí³ñòü [209, ñ. 46].
Òàêèì ÷èíîì, ó ïåð³îä ôóíêö³îíóâàííÿ Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè ó Í³æèí³ ñôîðìóâàëèñÿ íåîáõ³äí³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ òà åêîíîì³÷í³ óìîâè, ÿê³ ñòàëè âàæëèâèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ àêòèâíîãî ðîçâèòêó êóëüòóðíîãî æèòòÿ â ì³ñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü êîíêðåòí³ ôàêòè, âèêëàäåí³ á³ëüø äåòàëüíî ó íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ ðîáîòè.


Розділ II

Житлово-громадське та 
церковне будівництво і його місце в 
культурному житті міста

Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïîä³¿, ùî â³äáóëèñÿ â Óêðà¿í³ ó ñåðåäèí³ XVII ñò., íàäàëè ïîòóæíîãî ïîøòîâõó ðîçâèòêó áóä³âíèöòâà ó Í³æèí³. Öüîìó ïðîöåñîâ³ ñïðèÿëà íèçêà ïîë³òè÷íèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â, ÿê çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî, òàê ³ ëîêàëüíîãî ìàñøòàáó. Çîêðåìà, óòâîðåííÿ Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè, íàáóòòÿ Í³æèíîì àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòàòóñó ïîëêîâîãî öåíòðó, ïîÿâà íîâî¿ ïðàâëÿ÷î¿ åë³òè – êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè, çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ñòàíîâî â³ëüíîãî òà åêîíîì³÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ, íàñàìïåðåä ì³ùàíñòâà òà ãîðîäîâîãî êîçàöòâà, åêîíîì³÷íå ï³äíåñåííÿ òà ïîæâàâëåííÿ âíóòð³øíüî¿ ³ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³, êîíöåíòðàö³ÿ â îäíîìó ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò Ãåòüìàíùèíè çíà÷íèõ ñóñï³ëüíèõ ôóíêö³é òà êàï³òàë³â, à òàêîæ ï³äâèùåííÿ çàãàëüíîãî êóëüòóðíîãî ð³âíÿ éîãî ìåøêàíö³â. 
Ó ñåðåäèí³ XVI² ñò. ÷åðåç ïîñò³éí³ â³éñüêîâ³ ä³¿, ÿê³ âåëèñÿ íà òåðèòîð³¿ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè, Í³æèí áóâ òèïîâèì çðàçêîì ì³ñòà-ôîðòåö³, â àðõ³òåêòóð³ ÿêîãî ïðîâ³äíèì ì³ñòîôîðìóþ÷èì ÷èííèêîì âèñòóïàëè ñàìå îáîðîíí³ óêð³ïëåííÿ. 
ßê âêàçóº àâòîð "Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ", ôîðòåöÿ áóëà íåîáõ³äíà Í³æèíó, ÿê ³ ³íøèì ì³ñòàì Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè, ùîá çàõèùàòèñÿ â³ä çîâí³øí³õ âîðîã³â [74, ñ. 93]. ßê ñâ³ä÷àòü êàðòè ôðàíöóçüêîãî â³éñüêîâîãî ³íæåíåðà Ã.Ë. äå Áîïëàíà, ñêëàäåí³ íèì â Óêðà¿í³ ï³ä ÷àñ ñëóæáè ïîëüñüêîìó êîðîëþ ³ âèäàí³ 1660 ð. â Ðóàí³, à ïîò³ì íåîäíîðàçîâî êîï³éîâàí³ é âèêîðèñòàí³ êàðòîãðàôàìè äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕVII ñò., ìàéæå êîæíå ì³ñòî ³ ì³ñòå÷êî ìàëî âëàñí³ ôîðòèô³êàö³éí³ óêð³ïëåííÿ [63]. 
Çà ñâ³ä÷åííÿì àðàáñüêîãî ìàíäð³âíèêà Ïàâëà Àëåïñüêîãî (1654–1655 ðð.), ó ñåðåäèí³ ÕV²² ñò. íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ "çåìëÿ áóëà íà÷èíåíà ôîðòåöÿìè, ÿê ãðàíàò çåðíÿì" [83, ñ. 2]. Òóò áóëè ÿê ñòàð³ ôîðòåö³ (×åðí³ã³â, Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêèé, Ëþáå÷, Í³æèí), òàê ³ íîâ³, çáóäîâàí³ ó ÕVII ñò. (Áàòóðèí, Êîçåëåöü, Ãëóõ³â, Êðîëåâåöü, Êîíîòîï). Á³ëüø³ñòü ì³ñò-ôîðòåöü öüîãî ïåð³îäó – áàãàòîä³ëüí³ óêð³ïëåííÿ: ï’ÿòèä³ëüí³ – ó ×åðí³ãîâ³ òà Ñîñíèö³, òðèä³ëüí³ – ó Í³æèí³, Ãëóõîâ³, Áîðçí³, Áàõìà÷³, Íîâãîðîä³-Ñ³âåðñüêîìó, äâîä³ëüí³ – â Ëþáå÷³, Áàñàí³, Áàòóðèí³, Ìåí³. Ì³ñòà ñêëàäàëèñÿ ç óêð³ïëåíî¿ ÷àñòèíè (ñåðåäì³ñòÿ, îñòðîã³â) òà íåóêð³ïëåíèõ ïåðåäì³ñòü. Ó ôîðòåöÿõ ðîçòàøîâóâàëèñÿ ÿê â³éñüêîâî-àäì³í³ñòðàòèâí³, òàê ³ ãðîìàäñüê³ ñïîðóäè, òîðãîâåëüí³ ³ ðåë³ã³éí³ öåíòðè. Çàáóäîâà ñåðåäì³ñòÿ ó öåé ïåð³îä áóëà äîñèòü íàñè÷åíîþ. 
Ó XVI – íà ïî÷àòêó XVII ñò. Í³æèí ÿê ì³ñòî-ôîðòåöÿ ñôîðìóâàâñÿ ëèøå íà ë³âîìó áåðåç³ Îñòðà, à ç 1624 ð. éîãî ìåæ³ ïîøèðèëèñÿ é íà ïðàâèé áåðåã. Çàêð³ïëþâàëèñÿ ³ îñíîâí³ â³ñ³ ì³ñòà ó äâîõ íàïðÿìêàõ: ï³âí³÷íîìó – íà Ìîñêâó òà ï³âäåííî-çàõ³äíîìó – íà Êè¿â. Ö³ äâ³ â³ñ³ ç’ºäíóâàëèñÿ öåíòðàëüíîþ âóëèöåþ Ìîñòîâîþ, ùî ïðîõîäèëà ïàðàëåëüíî ðóñëó Îñòðà. Ïëàíóâàííÿ ³ çàáóäîâà öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Í³æèíà âèçíà÷èëè ìàéæå ïðÿìîêóòí³ êâàðòàëè, ïåðâèííèì åëåìåíòîì ÿêèõ áóâ äâ³ð.
Íà îñíîâíèõ ã³ëêàõ-ðàä³óñàõ ôîðìóâàëèñÿ ðåì³ñíè÷³ îêîëèö³ òà ïåðåäì³ñòÿ: Íîâå ì³ñòî, Ìàãåðêè, Ìèãàë³âêà, Êîâàë³âêà, Îâä³¿âêà, Áàáè÷³âêà, Âîðîá’¿âêà, Âåòõå, Á³ë³ê³âêà, Áóäçóë³âêà, Ãàëàò³âêà, ªâëàø³âêà, Êðó÷à, Êîçàð³âêà, Ëèõîêóò³âêà, Ñèäîð³âêà, Øåïåð³âêà. Ö³ ðàéîíè îòðèìóâàëè íàçâè àáî â³ä ³ìåí³ ïåðøèõ ïîñåëåíö³â, àáî æ â³ä âèäó çàíÿòü ¿õ ìåøêàíö³â.
Ì³ñüêèé õàðàêòåð ó XVII ñò. ìàëà çàáóäîâà ëèøå ó ìåæàõ óêð³ïëåíü. Ïåðåäì³ñòÿ ìàëî ÷èì â³äð³çíÿëèñü â³ä ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåíü. Îäíîïîâåðõîâ³ áóäèíêè-õàòè çâîäèëèñü òóò ó ãëèáèí³ âåëèêî¿ ä³ëÿíêè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëè ï³ä ñàäè ³ ãîðîäè. Îñíîâíà ìàñà ù³ëüíî¿ ì³ñüêî¿ çàáóäîâè çíàõîäèëàñü ì³æ öèòàäåëëþ ³ âàëàìè.
Ó 60–70-õ ðð. XVII ñò. í³æèíñüêà ôîðòåöÿ áóëà â³äáóäîâàíà ³ íà äàíîìó åòàï³ ì³ñòîáóä³âåëüíîãî ðîçâèòêó âñòóïèëà ó ôàçó íîâîãî ï³äéîìó [28; 34]. Ó 1665 ð. ôîðòåöÿ áóëà îáíåñåíà âèñîêèì çåìëÿíèì âàëîì. Íàä íåþ çä³éìàëèñü 11 äåðåâ’ÿíèõ áàøò, íà 10-òè ç ÿêèõ áóëè âëàøòîâàí³ ãàðìàòè. Çîâí³ ì³ñòî áóëî óêð³ïëåíå ÷àñòîêîëîì ³ç ÷îòèðìà âîðîòàìè – Êè¿âñüêèìè, ×åðí³ã³âñüêèìè, Ìîñêîâñüêèìè òà Êðóïè÷ï³ëüñüêèìè. Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Í³æèíà ðîçòàøîâóâàëèñÿ òðè ìîñòè, ùî âèõîäèëè äî ì³ñüêèõ âîð³ò.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ó í³æèíñüê³é ôîðòåö³ ÕV²²–ÕV²²² ñò. â³ä³ãðàâàâ çàìîê, ÿêèé ÿâëÿâ ñîáîþ çåìëÿí³ óêð³ïëåííÿ ³ç ñ³ìîìà áàñò³îíàìè ç³ ñõ³äíîãî áîêó [99]. Ïåðåä ï³âí³÷íèìè âîðîòàìè âçäîâæ ð.Îñòåð ðîçì³ùóâàëèñÿ öåõãàóçè, à çîâí³ – ãàìàçå¿. Á³ëÿ áàñò³îíó çíàõîäèëèñü àðòèëåð³éñüê³ ïîãðåáè, ÿê³ çàõèùàëà çàìêîâà ñò³íà, à â öåíòð³ çàìêó – êîìåíäàíòñüêèé äâ³ð, ïîëêîâà êàíöåëÿð³ÿ, ïîðîõîâ³ ïîãðåáè.
Ïîñåðåäèí³ çàìêó ðîçòàøîâóâàëàñÿ Áîãîÿâëåíñüêà (Çàìêîâà) öåðêâà, ÿêà áóëà çâåäåíà ó 1721 ð. íà ì³ñö³ äåðåâ’ÿíîãî êîñòüîëó ³ îðãàí³çîâóâàëà âíóòð³øíüîàðõ³òåêòóðíèé ïðîñò³ð.
Ó 1714 ð. ï³ä êåð³âíèöòâîì ³íæåíåðà-ïîëêîâíèêà Áðåêë³íãà áóëà ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêö³ÿ Í³æèíñüêîãî çàìêó "íà Âîáàí³â ìàíåð": çá³ëüøåíî ãàáàðèòè ï’ÿòè íàð³æíèõ áàñò³îí³â, ¿õ ïðîô³ë³ äîâåäåíî äî íîðìàòèâíèõ, ìîäåðí³çîâàíî ïðîô³ë³ ðîâó òà âàëó. Çã³äíî ç íàêàçîì Ïåòðà ² áóëî â³äðåìîíòîâàíå óñå óêð³ïëåííÿ ôîðòå÷íî¿ ÷àñòèíè Í³æèíà. 
Ï³ä ÷àñ Ï³âí³÷íî¿ â³éíè öàðñüêà âëàäà ïîñèëèëà òèñê íà Ãåòüìàíñüêó äåðæàâó, ùî ïðèçâåëî äî âåëèêèõ åêîíîì³÷íèõ òà ëþäñüêèõ âòðàò. Çàíåïàäó Óêðà¿íè ñïðèÿëà òàêîæ ðîñ³éñüêî-òóðåöüêà â³éíà 1735–1740 ðð. Òîìó áóä³âíèöòâîì â öåé ÷àñ ìàéæå íå çàéìàëèñÿ. Ñèòóàö³ÿ äåùî çì³íèëàñÿ ó 40-õ ðð. ÕVII² ñò. Ó öåé ïåð³îä ðåêîíñòðóéîâóþòüñÿ ôîðòåö³ ó Í³æèí³, à òàêîæ Ïîëòàâ³, Ïåðåÿñëàâ³, ×åðí³ãîâ³.
Òàê, ó 1745–749 ðð. í³æèíñüêèé çàìîê çíîâó áóëî ïåðåáóäîâàíî [20], ïðî ùî ñâ³ä÷èòü "Ïëàí Íåæèíñêîé êðåïîñòè ñ áëèæíèì ñòðîåíèåì", ï³äïèñàíèé ôðàíöóçüêèì ³íæåíåðîì-ïîëêîâíèêîì Äàí³åëåì äå Áîñêåòîì. Çàìêó áóëî íàäàíî ãåîìåòðè÷íî ïðàâèëüíèõ îáðèñ³â – âèòÿãíóòîãî ïîíàä ð³÷êîþ ï’ÿòèêóòíèêà. Íà êóòàõ ñïîðóäæåíî 5 áàñò³îí³â. Äî çàìêó ïðèáóäîâàíî ôîðò, ÿêèé òðèìàâ ï³ä ïðèö³ëîì ï³âäåííî-ñõ³äíó, ï³âäåííó òà ï³âäåííî-çàõ³äíó ä³ëÿíêè ïðèëåãëî¿ ì³ñöåâîñò³. Ìåæ³ çàìêó ïðîõîäèëè ë³âèì áåðåãîì Îñòðà â³ä ìîñòó ïðîòè ñó÷àñíî¿ âóëèö³ Ìîñêîâñüêî¿ íà ñõîä³, äàë³ âóë. Ïîäâîéñüêîãî, ïë. Ì.Çàíüêîâåöüêî¿, âóë. Ìîñêîâñüêîþ äî "âèëàçêè" (çãîäîì Âîäÿíèõ âîð³ò íà ð.Îñòåð). Ó öåé ïåð³îä íà òåðèòîð³¿ çàìêó ðîçì³ùóâàëèñü êàíöåëÿð³ÿ, äâà ìóðîâàí³ ïîðîõîâ³ ïîãðåáè, 2 ïðîâ³àíòí³ êîìîðè, ãàóïòâàõòà, æèòëîâ³ áóäèíêè. Çà äàíèìè 1765 ð., íà äâîõ âóëèöÿõ óñåðåäèí³ çàìêó ðîçòàøóâàëîñü áëèçüêî 60 æèòëîâèõ áóäèíê³â: íà âóëèö³ â³ä Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó ³ äî Ïîêðîâñüêî¿ öåðêâè ðîçì³ñòèëîñÿ 20 õàò ç ïîäâ³ð’ÿìè ³ 13 áåç íèõ, à íà äðóã³é âóëèö³, ÿêà áóëà áëèæ÷å äî Îñòðà, áóëî 14 õàò ç ïîäâ³ð’ÿìè òà 10 õàò áåç íèõ. Íåäàëåêî â³ä ðîâó áóëè ðîçòàøîâàí³ "êóçíèöû ãàðíèçîííûå è ñîëäàòñêèå äâîðû, ïîñòðîåíû ïðåæíèìè âîåâîäàìè è êîìåíäàíòàìè îò äàâíèõ ëåò". Ó í³æèíñüê³é öèòàäåë³ äèñëîêóâàëèñü â³éñüêîâ³ ãàðí³çîíè: ñïî÷àòêó ïîëüñüêèé, ç 1648 ð. – í³æèíñüêà ñîòíÿ, à ç 1667 ð. – ðîñ³éñüêèé ãàðí³çîí íà ÷îë³ ç âîºâîäîþ (ç 1708 ð. – êîìåíäàíòîì). Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ï³ñëÿ Ïåðåÿñëàâñüêî¿ óãîäè 1654 ð. ôîðòåö³ ïîä³ëÿëèñü íà øòàòí³, äå ñòîÿëè ðîñ³éñüê³ â³éñüêîâ³ ãàðí³çîíè (Í³æèí, Êè¿â, ×åðí³ã³â, Ïåðåÿñëàâ), òà ïîçàøòàòí³. Ïîðó÷ ç "Ïëàíîì Íåæèíñêîé êðåïîñòè ñ áëèæíèì ñòðîåíèåì" 1749 ð. áóâ ïîäàíèé ñïèñîê 63 ì³ñüêèõ áóä³âåëü.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕVII–ÕVII² ñò. Í³æèí íåîäíîðàçîâî çàçíàâàâ çíà÷íèõ ðóéíóâàíü âíàñë³äîê ïîæåæ, à òàêîæ â³éñüêîâèõ ñóòè÷îê, õî÷à ôîðòåöÿ íå ðàç çàõèùàëà í³æèíö³â â³ä âîðîã³â. Ñâî¿ìè óêàçàìè òà ðîçïîðÿäæåííÿìè ãåòüìàíè òà ðîñ³éñüê³ öàð³ ñïðèÿëè â³äáóäîâ³ ì³ñòà, íàäàþ÷è Í³æèíó ð³çíîãî ðîäó ïðåôåðåíö³¿. Òàê, ï³ñëÿ ìàéæå ïîâíîãî çíèùåííÿ Í³æèíà ó 1669 ð. ìîñêîâñüêèé öàð Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷ íàêàçàâ ãåòüìàíó Äåì’ÿíó Ìíîãîãð³øíîìó "íà áóä³âíèöòâî ì³ñòà Í³æèíà ë³ñ âîçèòè óñüîãî Í³æèíñüêîãî ïîëêó ìåøêàíöÿì áåç âèáîðó, òîìó ùî âîëîñòü Í³æèíñüêà âîãíåì ³ áóñóðìàíñüêîþ â³éíîþ âñÿ ñïóñòîøåíà" [278, ñ. 125]. Êð³ì öüîãî, ÷àñòèíà ïîäàòêîâèõ çáîð³â, ÿê³ çàçâè÷àé ïåðåðàõîâóâàëèñÿ äî öåíòðàëüíî¿ êàçíè, ñïðÿìîâóâàëàñÿ íà â³äíîâëåííÿ ì³ñòà, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, ãðàìîòà ³ìïåðàòðèö³ ªëèçàâåòè â³ä 11 ãðóäíÿ 1742 ð., ó ÿê³é ãîâîðèòüñÿ: "ç öüîãî ÷àñó ³ â ìàéáóòíüîìó â ñêàðá â³éñüêîâèé â³äêóïíèõ ãðîøåé ç Í³æèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó íå áðàòè, à áóòè òèì òà ³íøèì ¿õ ðàòóøíèì äîõîäàì äëÿ ì³ñüêèõ ïîòðåá Í³æèíñüê³é ðàòóø³ ÿê ³ ðàí³øå" [14, àðê. 4].
Çåìëÿ ï³ä áóä³âíèöòâî êóïóâàëàñÿ ÷è âèä³ëÿëàñÿ ìàã³ñòðàòîì. Çáåð³ãñÿ âèïèñ ç Êíèãè Í³æèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàòóø³ â³ä 26 ëèïíÿ 1682 ð., ÿêèé çàñâ³ä÷óº ñàìó ïðîöåäóðó òà óìîâè âèä³ëåííÿ çåìë³ ï³ä çàáóäîâó [258, ñ. 127].
Ïîòóæíèì ïîøòîâõîì äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ ì³ñòà, çîêðåìà ðîçâèòêó àðõ³òåêòóðè, ñòàëî îòðèìàííÿ Í³æèíîì ñòàòóñó ïîëêîâîãî ì³ñòà. Ôóíêö³ÿ öåíòðó â³éñüêîâî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ îäèíèö³ çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèíóëà íà õàðàêòåð éîãî ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿, âèçíà÷àëà ñêëàä àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü. Ó Í³æèí³, ÿê ³ â äåÿêèõ ³íøèõ ì³ñòàõ Ë³âîáåðåææÿ (×åðí³ãîâ³, Ãëóõîâ³, Ïîëòàâ³, Íîâãîðîä³-Ñ³âåðñüêîìó, Ñòàðîäóá³), â ìåæàõ ôîðòåö³ çíàõîäèëèñü íå ëèøå â³éñüêîâ³ ï³äðîçä³ëè, à é ãðîìàäñüê³ òà ðåë³ã³éí³ îá’ºêòè. Òîðãîâåëüí³ ìàéäàíè ç ïðèì³ùåííÿìè ðîçòàøîâóâàëèñÿ ÿê ó ôîðòåö³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè ó ïåðåäì³ñò³, çîêðåìà, á³ëÿ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêî¿ öåðêâè. Òóò æå ðîçì³ùóâàëèñÿ ³ âèðîáíè÷³ áóä³âë³. Öå áóâ öåíòð ðåì³ñíèöòâà ó Í³æèí³.
Çà îá’ºìíî-ïðîñòîðîâîþ êîìïîçèö³ºþ óêðà¿íñüê³ ì³ñòà äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó ïîä³ëÿþòü íà ïîë³öåíòðè÷í³ ³ ìîíîöåíòðè÷í³. Äî ïåðøîãî òèïó â³äíîñÿòüñÿ ñòàð³ø³ ì³ñòà: Êè¿â, ×åðí³ã³â, Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêèé, Ïåðåÿñëàâ, Ïóòèâëü, Í³æèí, Ïîëòàâà, äî äðóãîãî – ìîëîäø³ – Ãëóõ³â, Ïðèëóêè, Ñîñíèöÿ, Ñóìè. Êîìïîçèö³éíó ðîëü òóò â³ä³ãðàâàëè äîì³íàíòè ³ êîìïëåêñè. Òàêèìè äîì³íàíòàìè ó Í³æèí³ áóëè öåðêîâí³ áóä³âë³, ïåðåäóñ³ì Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð. 
Óñÿ òåðèòîð³ÿ ³ñòîðè÷íîãî ÿäðà Í³æèíà ìàº âèñîêó ³ñòîðèêî-êóëüòóðíó ö³íí³ñòü ³ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ íèí³ ÿê ïàì’ÿòêà ì³ñòîáóäóâàííÿ, à éîãî ï³âí³÷íî-çàõ³äíà ÷àñòèíà, ðîçòàøîâàíà ì³æ âóëèöÿìè Áàòþêà ³ Áðàò³â Çîñèì³â, ó ìåæàõ ÿêî¿ ñêîíöåíòðîâàíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè ³ ö³ííî¿ ³ñòîðè÷íî¿ çàáóäîâè ì³ñòà, º óí³êàëüíèì çà ñâî¿ì çáåðåæåííÿì ³ñòîðè÷íèì ì³ñüêèì ôîðìóâàííÿì Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè.
²ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü ÿâëÿº ñîáîþ òàêîæ ïëàíóâàííÿ â ìåæàõ óêð³ïëåíî¿ ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè Í³æèíà ³ íà ä³ëÿíö³ ì³æ ³ñòîðè÷íèì ÿäðîì ³ Ââåäåíñüêèì ìîíàñòèðåì. Íàéá³ëüø ö³ííèìè åëåìåíòàìè ³ñòîðè÷íîãî ïëàíóâàííÿ º âóëèö³ Ìîñêîâñüêà ³ Îâä³¿âñüêà. Âçäîâæ íèõ ñêîíöåíòðîâàí³ ö³í³ ³ñòîðè÷í³ çàáóäîâè ³ ðîçòàøîâàí³ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè.
Îñíîâíîþ âóëèöåþ ë³âîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè Í³æèíà º âóëèöÿ Ìîñòîâà, Ìîñêîâñüêà, Ãîãîëÿ (ç 1881 ð.), ïî ÿê³é ³øëà äîðîãà, ùî çâ’ÿçóâàëà Êè¿â ³ Ìîñêâó. Âçäîâæ íå¿ çíàõîäèëèñÿ íàéá³ëüø ö³íí³ ³ ìîíóìåíòàëüí³ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ì³ñòà: Ìèêîëà¿âñüêèé ³ Áëàãîâ³ùåíñüêèé ñîáîðè, öåðêâà ²îàííà Áîãîñëîâà, à òàêîæ ðÿä ³ñòîðè÷íèõ ñïîðóä òà ïðèì³ùåíü Áëàãîâ³ùåíñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ. Ó áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ â³ä âóëèö³ ðîçì³ùåí³ ãðåöüê³ Âñ³õñâÿòñüêà òà Ìèõàéë³âñüêà, à òàêîæ ïîðó÷ ç íèìè Òðî¿öüêà öåðêâè. Ö³ ñïîðóäè º âèðàçíèìè àðõ³òåêòóðíèìè äîì³íàíòàìè ³ ðàçîì ç ³íøèìè ³ñòîðè÷íèìè áóä³âëÿìè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íàâêîëî, ôîðìóâàëè íåïîâòîðíèé àíñàìáëü ãîëîâíî¿ âóëèö³ òîðãîâîãî ì³ñòà. ² õî÷à âòðà÷åí³ íèí³, à ³ñíóâàëè ó XV²²² ñò., ìàã³ñòðàò, êàñêàä òîðãîâèõ ëàâîê â ê³íö³ âóëèö³, äçâ³íèöÿ ³ êàïëèöÿ Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó, ö³íí³ ñïîðóäè ³ çâåðøåííÿ Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ öåðêâè Áëàãîâ³ùåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ òà òåïëî¿ öåðêâè Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó, öåé àíñàìáëü ³ íèí³ ÷àñ âèêëèêàº ñèëüíå âðàæåííÿ.
Ïàðàëåëüíî Ìîñòîâ³é âóëèö³ çîâñ³ì íåäàëåêî ðîçòàøóâàëèñÿ ïîøòîâà ñòàíö³ÿ òà Óñïåíñüêà ï’ÿòèáàííà öåðêâà ç äçâ³íèöåþ, äàë³ – êóïåöüê³ òà ³íø³ ïðèâàòí³ áóä³âë³, ³ çàâåðøóâàëàñÿ öÿ äîì³íàíòíà ë³í³ÿ Ïîêðîâñüêîþ öåðêâîþ, ÿêà â³çóàëüíî ïîâ’ÿçàíà ç Óñïåíñüêîþ. Âñ³ ö³ ïðèì³ùåííÿ ðîçì³ùóâàëèñÿ íåïîäàë³ê â³ä öèòàäåë³. Âåëèêèé â³äêðèòèé ïðîñò³ð, ùî çíàõîäèâñÿ íà Òîðãîâ³é òà Ñîáîðí³é ïëîùàõ ì³æ áåçïåðåðâíîþ, àëå â³äíîñíî íåâèñîêîþ ñò³íîþ âàë³â ³ áàñò³îí³â òà ëàíöþãîì ð³çíèõ çà âèñîòîþ ³ ñèëóåòàìè êóëüòîâèõ òà ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü, ïîâèíåí áóâ âèãëÿäàòè ïàðàäíî ³ ñïðàâëÿòè ñèëüíå âðàæåííÿ ïîð³âíÿíî ç³ ñêëàäíîþ ñ³òêîþ âóçåíüêèõ âóëèöü, çàáóäîâàíèõ íåâåëè÷êèìè æèòëîâèìè áóäèíêàìè.
Çàãàëîì çà ñâî¿ì ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ñïîðóäè Í³æèíà ñåðåäèíè ÕVII–ÕVIII ñò. ìîæíà ïîä³ëèòè íà òàê³ îñíîâí³ ãðóïè:
îáîðîíí³ (áàøòè, áàñò³îíè);
âèðîáíè÷³ (âîäÿí³ ìëèíè, öåãëÿí³ çàâîäè, áðîâàðí³, êîâàëüí³);
ãîñïîäàðñüê³ (òîðãîâåëüí³ áóäèíêè, àðñåíàëè, ïðîâ³àíòñüê³ êîìîðè);
æèòëîâ³ (áóäèíêè êîçàê³â òà êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè, äóõîâåíñòâà, ì³ùàí, ñåëÿí);
àäì³í³ñòðàòèâí³ (ïîëêîâ³ ³ ñîòåíí³ êàíöåëÿð³¿, ìàã³ñòðàòè, ñóäè, öåõîâ³ áóäèíêè);
ñèñòåìè îáñëóãîâóâàííÿ (øêîëè, àïòåêè, çà¿æäæ³ äâîðè, ïîøòà, öèðóëüí³, "øïèòàë³", øèíêè, êîð÷ìè, êàâ’ÿðí³, ëàçí³);
êóëüòîâ³ (öåðêâè, ñîáîðè, ìîíàñòèðñüê³ êîìïëåêñè, êîñòüîë, ñèíàãîãà).
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü áóä³âåëü, â òîìó ÷èñë³ ³ âèðîáíè÷èõ, áóëà äåðåâ’ÿíîþ òà ãëèíîáèòíîþ, õî÷à â ì³ñò³ âæå áóëè ³ öåãëÿí³ áóä³âë³. Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äåðåâ’ÿí³ òà öåãëÿí³ ñïîðóäè áóëè îäíàêîâèìè çà ñâîºþ îá’ºìíî-ïðîñòîðîâîþ ñòðóêòóðîþ. Äîìàøí³é ñïîñ³á âèðîáíèöòâà, ðåìåñëî òà ïåðø³ ìàíóôàêòóðè íå ïîòðåáóâàëè çâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ áóäèíê³â, â³äì³ííèõ â³ä çâè÷àéíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä.
Ìóðîâàí³ áóäîâè æèòëîâîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî, íàâ÷àëüíîãî òà ³íøèõ ïðèçíà÷åíü çáåðåãëèñÿ â Í³æèí³ â íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³, õî÷à ñàìå òóò, à òàêîæ ó Êèºâ³ òà ×åðí³ãîâ³ ¿õ çâîäèëîñÿ ó öåé ÷àñ íàéá³ëüøå. Ôàêòè÷íèõ â³äîìîñòåé ïðî ö³ áóäèíêè òàêîæ çàëèøèëîñÿ íåáàãàòî. Ïðîòå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî àäì³í³ñòðàòèâí³, ãîñïîäàðñüê³ òà æèòëîâ³ áóä³âë³ ÿâëÿëè ñîáîþ ðîçâèíåí³ òèïè "õàòè íà äâ³ ïîëîâèíè". 
Ó öåé ïåð³îä ïðàêòè÷íî íå ³ñíóâàëî ïðèíöèïîâî¿ ð³çíèö³ ì³æ æèòëîì í³æèíñüêî¿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè ³ ïðîñòîãî íàðîäó. Âîíà ïîëÿãàëà õ³áà ùî ó ðîçì³ðàõ áóä³âë³ òà ¿¿ çîâí³øíüîìó îçäîáëåíí³. Îäíàê ïîñòóïîâî, ³ç çðîñòàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó âåðõ³âêè ì³ñöåâîãî êîçàöòâà, öåé íàéïðîñò³øèé òèï æèòëà óñêëàäíþâàâñÿ. Äàõè áóäèíê³â áóëè äîñèòü âèñîêèìè ³ âêðèâàëèñü òåñîì, ãàïòîì, î÷åðåòîì àáî ÷åðåïèöåþ. Íà äâîðàõ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè òà êóïö³â ðîçì³ùóâàëàñü âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ñàðà¿â, êóõîíü, ëàçåíü, ïîãðåá³â òîùî. Öåé òèï áóä³âíèöòâà çáåð³ãàâñÿ ³ â ðàéîí³, äå ç ê³íöÿ ÕV²² ñò. ìåøêàëà ãðåöüêà ãðîìàäà. 
Í³æèí ÕV²²–ÕV²²² ñò. áóâ íå ò³ëüêè ì³ñòîì-ôîðòåöåþ, à é ïîòóæíèì òîðãîâåëüíèì öåíòðîì â Óêðà¿í³, ùî ñïðèÿëî áóä³âíèöòâó ó ì³ñò³ ñïåö³àë³çîâàíèõ òîðãîâåëüíèõ êîìïëåêñ³â. Íà ÿðìàðêîâîìó ìàéäàí³ áóëè çáóäîâàí³ îäíîïîâåðõîâ³ òîðãîâåëüí³ ðÿäè (äåÿê³ ç íèõ çáåðåãëèñÿ äî íàøîãî ÷àñó), à òàêîæ äåðåâ’ÿí³ ðóíäóêè òà êðàìíèö³. Äëÿ ïðè¿æäæèõ êóïö³â â³äêðèâàëèñÿ ãîñòèí³ äâîðè. Ãðàìîòà Í³æèíó íà ñàìîóïðàâë³ííÿ (1625 ð.) âêàçóâàëà íà íàÿâí³ñòü ó ì³ñò³ äâîõ ãîñòèíèõ áóäèíê³â: "Áóäèíîê ãîñòèíèé îäèí â ì³ñò³ äëÿ êóïö³â, ÿê³ ç ³íøèõ ì³ñò ïðè¿çäÿòü, à  äðóãèé íà ïðåäìåò äëÿ êóïö³â ìîñêîâñüêèõ" [37]. 
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïðåäñòàâíèêè í³æèíñüêî¿ ãðåöüêî¿ îáùèíè çàéìàëèñÿ ïåðåâàæíî òîðã³âåëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ìàéæå óñ³ ¿õ ïðèì³ùåííÿ ìàëè â³äïîâ³äíå (òîðãîâåëüíå) ïðèçíà÷åííÿ. Ï³ä ¿õ æèòëîâèìè áóäèíêàìè çíàõîäèëèñÿ ëüîõè ç ïðîäóêòîâèìè òîâàðàìè. ßê çàóâàæóº À.ªðøîâ, äî ëüîõ³â áóâ ïîäâ³éíèé âõ³ä – "îäèí ç äîâãàñòîãî ôàñàäó, ïîðó÷ ç ãîëîâíèì âõîäîì äî ñàìîãî áóäèíêó, äðóãèé ç ñåðåäèíè, â ôóíäàìåíòàëüí³é ñò³í³, ùî ðîçä³ëÿº áóäèíîê âçäîâæ íà äâ³ ïîëîâèíè" [123, ñ. 317].
Íàâ³òü ï³ä áóäèíêîì ãðåöüêî¿ øêîëè çíàõîäèâñÿ äîâãèé ï³äâàë, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ çáåðåæåííÿ òîâàð³â. Ïîä³áíó ñòðóêòóðó ìàëè ³ êåë³¿ Áëàãîâ³ùåíñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ, çáóäîâàí³ ó 20-õ ðð. ÕV²²² ñò., ïåðøèé ïîâåðõ ÿêèõ áóâ æèòëîâèì, à ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ñëóãóâàëî ñêëàäîì äëÿ òîâàð³â òà ïðîâ³ç³¿ (â öüîìó íåìàº í³÷îãî äèâíîãî, áî í³æèíñüêèé, ÿê ³ ³íø³ ìîíàñòèð³ òîãî ÷àñó, çä³éñíþâàëè çíà÷í³ òîðãîâåëüí³ îïåðàö³¿). 
Çã³äíî ç "Îïèñîì ×åðí³ã³âñüêîãî íàì³ñíèöòâà" (1779–1781 ðð.), ó Í³æèí³ ôóíêö³îíóâàëè 222 äåðåâ’ÿí³ ëàâêè, ñåðåä ÿêèõ: "ð³çíèöüêèõ – 30, øèíêîâèõ – 44, êóøí³ðñüêèõ – 18, "äð³á’ÿçíèöüêèõ" – 36, çàë³çíèõ – 25, ç êðàñíèìè òîâàðàìè – 58, ðèáíèõ – 11", à òàêîæ 43 öåãëÿí³, ç ÿêèõ "ñóêîííèõ – 7, äåðåâ’ÿíèõ – 6, áàêàë³éíèõ – 20, ç êðàñíèìè òîâàðàìè – 10" [27, àðê. 123]. Âñüîãî íàðàõîâóâàëîñÿ áëèçüêî 270 òîðãîâåëüíèõ ïðèì³ùåíü.
Ó ÕV²²–ÕV²²² ñò. îñíîâó ðÿäîâèõ çàáóäîâ ñêëàäàëè ñàäèáè ³ äâîðè, ³íêîëè çóñòð³÷àëèñÿ áåçäâ³ðí³ æèòëîâ³ áóäèíêè. Ïðî âåëè÷èíó ñàäèáíèõ ä³ëÿíîê ó ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò. ñâ³ä÷èòü çãàäóâàíèé ïëàí Ä. äå Áîñêåòà 1749 ð., ÿêèé ñêëàäàâñÿ ïðè í³æèíñüêîìó ïîëêîâíèêîâ³ Ñ.Êî÷óáå¿. Æèòëîâ³ áóäèíêè öüîãî ïåð³îäó ðîçì³ùóâàëèñü ó ãëèáèí³ äâîðó ³ ñàäó. Òîðãîâ³ ³ êàçåíí³ áóä³âë³, ùî íàëåæàëè ìàã³ñòðàòó, à òàêîæ áóäèíêè ïðåäñòàâíèê³â ãðåöüêî¿ ãðîìàäè çâîäèëèñÿ ôàñàäàìè íà âóëèöþ.
Ñë³ä âêàçàòè ³ íà äåÿêó îðèã³íàëüí³ñòü ïðèì³ùåíü ç íàö³îíàëüíèìè ðèñàìè çàáóäîâè ó ãðåöüêîìó êâàðòàë³. Ì.Ñòîðîæåâñüêèé çàçíà÷àº, ùî ëèøå â Í³æèí³ ³ çàëèøèëèñÿ ñë³äè ãðåöüêîãî åëåìåíòó â äåê³ëüêîõ óö³ë³ëèõ ãðåöüêèõ áóäîâàõ, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëèñü ñâîºþ àðõ³òåêòóðîþ í³áè ìàëåíüê³ ôîðòåö³, äå çà çàë³çíèìè ´ðàòàìè ³ ì³öíèìè çàñóâàìè ïðîæèâàëè ãðåêè. Äîâã³, íåçðó÷í³ â ðîçòàøóâàíí³ áóäèíêè ç âóçüêèìè â³êíàìè, ÷àñòî ç çàë³çíèìè ´ðàòàìè âåëèêèìè çîâí³øí³ìè â³êîííèöÿìè ³ ì³öíèì çàë³çîì îááèòèìè îäíîñòóëêîâèìè [251à, ñ. 31]. Îäí³ºþ ÷è äâîìà ñò³íàìè ïîâåðíóòèìè íà âóëèöþ.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²² ñò. ó á³ëüøîñò³ ì³ñò Ãåòüìàíùèíè ïåðåâàæàëî äåðåâ’ÿíå áóä³âíèöòâî. Òàê, ó Ïðèëóêàõ, Ìèðãîðîä³, Ãàäÿ÷³, Ïîëòàâ³, Ëóáíàõ ó öåé ÷àñ íå áóëî æîäíî¿ ìóðîâàíî¿ áóä³âë³. Ó Íîâãîðîä³-Ñ³âåðñüêîìó ìóðîâàíèìè áóëè ëèøå Óñïåíñüêèé ñîáîð òà ôîðòå÷íà áðàìà (Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ìîíàñòèð çíàõîäèâñÿ ïîçà ìåæàìè ì³ñòà) [107, ñ. 91]. Íà öüîìó òë³ Êè¿â, Í³æèí òà ×åðí³ã³â âèä³ëÿëèñÿ ñåðåä ³íøèõ ì³ñò Ãåòüìàíùèíè çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ìóðîâàíèõ ñïîðóä, ÿê êóëüòîâèõ, òàê ³ ãðîìàäñüêèõ òà æèòëîâèõ áóä³âåëü. 
Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ìóðîâàíîãî áóä³âíèöòâà ïîòðåáóâàâ çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà öåãëè. Ó ñâîþ ÷åðãó öå ñïðèÿëî ïîÿâ³ öåãåëüíèõ çàâîä³â. Â³äîìî, ùî ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò. ó Í³æèí³ ä³ÿëî 8 ïîä³áíèõ ï³äïðèºìñòâ [89, ñ. 465]. Çáåðåãëèñÿ äåÿê³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ¿õ íàÿâí³ñòü ó ì³ñò³. Òàê, ó ðàéîí³ Ëèõîêóò³âêè æèâ "êàìåííèé ìàñòåð" Êàðïî Ëÿõîâ÷åíêî. Öåãåëüíÿ áóëà òàêîæ ³ á³ëÿ Îâä³¿âñüêî¿ ãðåáë³ íåäàëåêî â³ä Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêî¿ öåðêâè, öåãëà ç ÿêî¿ âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ïîëêîâíèêîì Ï.Ðîçóìîâñüêèì ïðè áóä³âíèöòâ³ öüîãî õðàìó. Ó Îïèñ³ Í³æèíà 1766 ð. òàêîæ âêàçàí³ ì³ùàíè, ÿê³ çàéìàëèñÿ âèãîòîâëåííÿì öåãëè ³ ïåðåáóâàëè ï³ä ïðîòåêö³ºþ Ï.Ðîçóìîâñüêîãî [77, ñ. 180–183]. Ó 1773 ð. áóâ ñòâîðåíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ïëàí ì³ñòà Í³æèíà ÿê ì³ñòîðåãóëþþ÷èé äîêóìåíò çã³äíî ç óêàçîì 1763 ð. "Î ñäåëàíèè âñåì ãîðîäàì èõ ñòðîåíèÿì è óëèöàì ñïåöèàëüíûõ ïëàíîâ ïî êàæäîé ãóáåðíèè îñîáî".
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò., êîëè ïîñëàáèëàñÿ â³éñüêîâà çàãðîçà ³ â³äïîâ³äíî çìåíøèëàñü ðîëü îáîðîííèõ ÷èííèê³â, â àðõ³òåêòóð³ ïîñèëþºòüñÿ êîíòðîëü çà ïðîöåñîì çàáóäîâè ì³ñò ÿê ç áîêó ãåòüìàíñüêî¿ âëàäè, òàê ³ öàðñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî ïåð³îäó, êîëè ðîçì³ðè ³ ôîðìè, à òàêîæ õóäîæíüî-ñòèëüîâ³ îñîáëèâîñò³ îá’ºêò³â âèçíà÷àëè ïåðåâàæíî çàìîâíèêè, ó ÕV²²² ñò. çðîñòàº çíà÷åííÿ ïðîåêòóâàííÿ òà ðîëü ïðîôåñ³éíèõ àðõ³òåêòîð³â. Ðîçïî÷èíàºòüñÿ ìàñîâå áóä³âíèöòâî àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñïîðóä – ïðèì³ùåíü ïîëêîâèõ ³ ñîòåííèõ êàíöåëÿð³é, ñóä³â, ìàã³ñòðàò³â òà ðàòóø. ¯õ àâòîðàìè áóëè âæå íå áóä³âåëüíèêè-ñàìîó÷êè, ÿê³ âõîäèëè äî áóä³âåëüíèõ öåõ³â ÷è àðò³ëåé, à àðõ³òåêòîðè, êîòð³ ìàëè ïðîôåñ³éíó îñâ³òó. Â öåé ïåð³îä àðõ³òåêòîð ç â³ëüíîãî ï³äïðèºìöÿ ïåðåòâîðèâñÿ íà äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ. Â³í êîðèñòóâàâñÿ íåàáèÿêèì àâòîðèòåòîì, îñê³ëüêè àðõ³òåêòóðó ââàæàëè "çíàòíåéøèì èç õóäîæåñòâ". 
Çàâäÿêè çàëó÷åííþ äî áóä³âíèöòâà ïðîôåñ³éíèõ àðõ³òåêòîð³â ïîë³ïøóºòüñÿ êóëüòóðà ³ ÿê³ñòü ìóðóâàííÿ, çðîñòàº ðîëü òèíüêó. Óð³çíîìàí³òíþºòüñÿ ïëàíîâî-ïðîñòîðîâà òèïîëîã³ÿ ñïîðóä, ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³ ñòàíäàðòè áóä³âåëü. Âñå á³ëüøå ïðîñòåæóþòüñÿ ðîçá³æíîñò³ ì³æ åë³òàðíîþ ³ ìàñîâîþ, äåðåâ’ÿíîþ ³ ìóðîâàíîþ àðõ³òåêòóðîþ. Ó öåé ïåð³îä á³ëüø øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çîâí³øíüîãî îçäîáëåííÿ ñêóëüïòóðíèé äåêîð òà ïîë³õðîì³ÿ.
Ó áóä³âíèöòâ³ ãðîìàäñüêèõ òà êóëüòîâèõ ñïîðóä Í³æèíà ÕV²²² ñò. çíà÷íó ðîëü â³ä³ãðàëè ïðîôåñ³éí³ àðõ³òåêòîðè À.Êâàñîâ, À.Êàðòàøåâñüêèé òà ³íø³.
Áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàâ â Óêðà¿í³ â³äîìèé ðîñ³éñüêèé çîä÷èé Àíäð³é Êâàñîâ, êîòðèé çäîáóâ ïðîôåñ³éíó îñâ³òó â 1734–1744 ðð. â Ïåòåðáóðçüê³é "Êàíöåëÿðèè îò ñòðîåíèé", äå âèâ÷àâ òåîð³þ àðõ³òåêòóðè ³ çàñòîñîâóâàâ íà ïðàêòèö³ îòðèìàí³ çíàííÿ â ðåàëüíîìó ïðîåêòóâàíí³ òà áóä³âíèöòâ³. Çà éîãî ïðîåêòàìè áóëî çáóäîâàíî ÷èìàëî â³äîìèõ ñïîðóä â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿: ïàëàöè Î.Ðîçóìîâñüêîãî, ³ìïåðàòðèö³ ªëèçàâåòè Ïåòð³âíè â Öàðñüêîìó Ñåë³ òà Ïóëêîâî, Ñìîëüíèé ìîíàñòèð ó Ïåòåðáóðç³ òà ³íø³. Ó 1748 ð. À.Êâàñîâ ïðè¿õàâ â Óêðà¿íó äëÿ áóä³âíèöòâà ïàëàöó ãðàôà Î.Ðîçóìîâñüêîãî ó Êîçåëüö³. ² ç öüîãî ÷àñó àðõ³òåêòîð ïðàöþâàâ ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì ãåòüìàíà Ê.Ðîçóìîâñüêîãî. Ç 1752 ð. â³í î÷îëþâàâ "Áóä³âåëüíó åêñïåäèö³þ ñïîðóäæåííÿ ì³ñò Ãëóõîâà òà Áàòóðèíà", êåðóâàâ àðõ³òåêòóðíîþ øêîëîþ ó Ãëóõîâ³. Â öåé ïåð³îä À.Êâàñîâ áðàâ ó÷àñòü ó áóä³âíèöòâ³ ó Êîçåëüö³ ñîáîðó Ð³çäâà Áîãîðîäèö³ òà äçâ³íèö³ (1752–1764 ðð. ðàçîì ç ².Ãðèãîðîâè÷åì-Áàðñüêèì) òà Òðüîõñâÿòèòåëüñüêî¿ öåðêâè (1755 ð.) â ñåë³ Ëåìåø³ – áàòüê³âùèí³ Ðîçóìîâñüêèõ, áóäèíêó Êàíöåëÿð³¿ Êè¿âñüêîãî ïîëêó (1756–1757 ðð.) òà ³íøèõ ñïîðóä. Ï³ñëÿ íèù³âíî¿ ïîæåæ³ 1748 ð. ó Ãëóõîâ³ À.Êâàñîâ ðîçðîáèâ ïðîåêò â³äáóäîâè ì³ñòà, ñïðîåêòóâàâ ïàëàö ³ ïàðêîâèé àíñàìáëü Ê.Ðîçóìîâñüêîãî (1751–1757 ðð.).
Ó 1757 ð. ïåòåðáóðçüêà "Êàíöåëÿðèÿ îò ñòðîåíèé" âèìàãàº â³ä À.Êâàñîâà ïîâåðíóòèñÿ äî ñòîëèö³. Ê.Ðîçóìîâñüêèé, äàþ÷è ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ä³ÿëüíîñò³ àðõ³òåêòîðà â Óêðà¿í³, ïðîñèòü Ñåíàò ó ñâîºìó ëèñò³ â³ä 15 áåðåçíÿ 1757 ð. çàëèøèòè éîãî ùå íà äåê³ëüêà ðîê³â: "Ìíîãèå êàìåííûå öåðêâè â ïîãîðåâøèõ ãîðîäàõ Íåæèíå, Ãëóõîâå è ïðî÷èõ – òðåáóåò ïðè íîâîì èõ ñîîðóæåíèè ëó÷øåãî ðàñïîðÿäêà è ñòðîåíèÿ êàê â àðõèòåêòóðå, òàê è â äðóãèõ ðåãóëÿðíûõ ãîðîäîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. À ê òàêîìó íåìàëîâàæíîìó íàìåðåíèþ â Ìàëîé Ðîññèè íå èìååòñÿ íè åäèíîãî àðõèòåêòîðà, êîòîðîìó áû ïî åãî èñêóññòâó ïîðó÷èòü áûëî âûøå ïîìÿíóòûå ñòðîåíèÿ. Òîãî ðàäè ... ïðîøó ïîâåëåòü äëÿ … ïðîïèñàííûõ íóæä ... àðõèòåêòîðà Àíäðåÿ Êâàñîâà îïðåäåëèòü àðõèòåêòîðîì â Ìàëóþ Ðîññèþ íà òîì æå æàëîâàíüå, êîòîðîå îí òåïåðü îò êîìàíäû ñâîåé ïîëó÷àåò" [55, àðê. 2 çâ. – 3]. Íåçâàæàþ÷è íà êëîïîòàííÿ ãåòüìàíà, À.Êâàñîâ áóâ çìóøåíèé ïîâåðíóòèñÿ äî Ðîñ³¿ [188].
Äðóãèé ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³ àðõ³òåêòîðà â Óêðà¿í³ ïðèïàäàº íà 1761–1778 ðð. Ñêîðèñòàâøèñü ³ìïåðàòîðñüêèì óêàçîì â³ä 1762 ð., çã³äíî ç ÿêèì àðõ³òåêòîðàì, ùî ïåðåáóâàëè "çà øòàòîì", äîçâîëÿëîñÿ çíàõîäèòè ñîá³ ðîáîòó çã³äíî ç áàæàííÿìè ³ ìîæëèâîñòÿìè, À.Êâàñîâ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç "êàçåííî¿" ñëóæáè ó Ïåòåðáóðç³ ³, óêëàâøè óãîäó ç Ê.Ðîçóìîâñüêèì íà â³ñ³ì ðîê³â, 1763 ð. ïðè¿çäèòü äî Óêðà¿íè [206, ñ. 123]. Ó öåé ÷àñ À.Êâàñîâ êóðóº áóä³âíèöòâîì Òðî¿öüêîãî ñîáîðó ó Ãëóõîâ³. Íà öåé ïåð³îä ïðèïàäàº ä³ÿëüí³ñòü àðõ³òåêòîðà é ó Í³æèí³. Ó äîíåñåíí³ Êîëåã³¿ â³ä 22 êâ³òíÿ 1765 ð. À.Êâàñîâ çâ³òóâàâ ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïðîòÿãîì 1763–1765 ðð. Ó äîïîâíåíí³ äî çâ³òó àðõ³òåêòîð ïîäàº ïåðåë³ê ñïîðóä òà êîìïëåêñ³â, äî áóä³âíèöòâà ÿêèõ ìàâ òå ÷è ³íøå â³äíîøåííÿ. Äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü, ùî À.Êâàñîâ ó öåé ïåð³îä êåðóâàâ áóä³âíèöòâîì ÷îòèðüîõ õðàì³â ó Í³æèí³ [229, àðê. 1 çâ. – 2 çâ.]. Íà æàëü, â³í íå âêàçóº, ÿê³ ñàìå öåðêâè áóëè çáóäîâàí³ â ì³ñò³. Â³äîìî, ùî â ö³ ðîêè ó Í³æèí³ çáóäîâàíî Ïîêðîâñüêó (1757–1765), Óñïåíñüêó (1760-ò³ ðð.), Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêó (1766–1775) öåðêâè òà Ââåäåíñüêèé ñîáîð (1775–1778). Ìîæëèâî, äî áóä³âíèöòâà ñàìå öèõ ïðàâîñëàâíèõ õðàì³â ³ áóâ ïðè÷åòíèé À.Êâàñîâ. Õî÷à ó íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ íåìàº äîñòàòí³õ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äòâåðäæåíü öüîìó. Ç’ÿñóâàííÿ öüîãî ïèòàííÿ ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ. 
Ïðîòå òî÷íî â³äîìî, ùî çà íàêàçîì Êîëåã³¿ À.Êâàñîâ ïðîåêòóâàâ ìàã³ñòðàò ó Í³æèí³. "Ïëàí" öåãëÿíîãî ìàã³ñòðàòó, à òàêîæ êîøòîðèñ íà éîãî áóä³âíèöòâî áóëè ïîäàí³ íà çàòâåðäæåííÿ ïðåçèäåíòó Ìàëîðîñ³éñüêî¿ êîëåã³¿ Ï.Ðóì’ÿíöåâó-Çàäóíàéñüêîìó. Â îðäåð³ íà ³ì’ÿ äèðåêòîðà äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà â Ãëóõîâ³ Ï.Ìåùåðñüêîãî â³ä 13 òðàâíÿ 1771 ð. ïðåçèäåíò âèñëîâèâ äóìêó "î âûãîäíîñòÿõ" ïðîåêòó ³ äàâ çãîäó íà éîãî ðåàë³çàö³þ [48, àðê. 12 çâ.]. Ïðîåêò â³äïîâ³äàâ âèìîãàì çàìîâíèê³â – ÷ëåí³â Í³æèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó ³ çàãàëüíèì òåíäåíö³ÿì ðîçâèòêó àðõ³òåêòóðè òîãî ÷àñó. Ìèñòåöòâîçíàâåöü Í.Íîâàêîâñüêà, ÿêà âèâ÷àëà ä³ÿëüí³ñòü À.Êâàñîâà íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, âïåðøå âñòàíîâèëà, ùî í³æèíñüêèé ìàã³ñòðàò áóëî çáóäîâàíî íå ï³çí³øå 1771 ð. [188, ñ. 20].
Äîñë³äíèê Î.Ìîðîçîâ âèÿâèâ ó Öåíòðàëüíîìó äåðæàâíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³ Óêðà¿íè â ì.Êèºâ³ êîøòîðèñ, ÿêèé áóâ ñêëàäåíèé ó 1771 ð. ³ ï³äïèñàíèé àðõ³òåêòîðîì À.Êâàñîâèì. Í³æèíñüêèé ìàã³ñòðàò – öå "äîì íà óãëó, äëèíà 24 1/3 ñàæåíåé, âûøèíà 6 ñàæåíåé. Íàä ñåðåäèíîé ñ ìåäçàíèíîì âûøèíîé 5 1/2 àðøèí. Â íèæíåì ýòàæå ëàâîê áîëüøèõ è ñðåäíèõ ñî ñâîäàìè 15. Æèëûõ ïîêîåâ áîëüøèõ è ìàëûõ ñî ñâîäàìè… (í. ð. ç.) Ñåíè ñ 2 ëåñòíèöàìè, ñî äâîðà êðûëüöî ñ ãàëåðååþ íà ñòîëáàõ. Â âåðõíåì ýòàæå çàëî áîëüøîå îâàëüíîå íà óãëó ê óëèöå. Êîìíàò áîëüøèõ è ìàëûõ 12. Ïîäëå çàëà ïðîõîäíûõ ìàëûõ êîìíàò 2. Ïî îáîèì ñòîðîíàì äîìó – äâîè âúåçäíûå âî äâîð âîðîòà. Ëàâîê äëÿ îòäà÷è â íàåì áîëüøèõ è ìàëûõ 14. Ïðåä ëàâêàìè ïðîõîäíûå ãàëåðåè ñ àòòèêàìè è êîëîííàäàìè. Ïîä äîìîì, åæåëè ïîòðåáíî, ìîæíî ñäåëàòü ïîãðåáà ïîä âñåìè, èëè ñêîëüêî íàäîáíî. Ðàâíî è ïîä ëàâêàìè".
Êàì’ÿíèé ìàã³ñòðàò ó Í³æèí³ áóâ çáóäîâàíèé ó çâ’ÿçêó ç ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñöåâîãî ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó ³ç ñóìè êàíöåëÿð³¿ ñêàðáó Ìàëîðîñ³éñüêîãî ó 1779 ð. ó ñóì³ 3000 êðá.
Òàêèì ÷èíîì, Í³æèíñüêèé ìàã³ñòðàò áóâ äâîïîâåðõîâîþ ñïîðóäîþ, ïåðøèé ïîâåðõ ÿêî¿ ñêëàäàâñÿ ç ïðèì³ùåíü ³ àðêàäè, ùî îïåð³çóâàëà óâåñü áóäèíîê. Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ðîçì³ùóâàëèñü àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ. Ìîæëèâî, ùî ñëóæáîâ³ ê³ìíàòè çàéìàëè òàêîæ âåðõíþ ÷àñòèíó áóä³âë³ òà áàøòó, ÿê³é íàëåæàëî öåíòðàëüíå ì³ñöå â çàãàëüí³é êîìïîçèö³¿ ñïîðóäè. Öÿ áàøòà, òðîõè ðîçäðîáëåíà ó ÷ëåíóâàíí³, áóëà óâ³í÷àíà äåêîðàòèâíîþ âåðõ³âêîþ ³ íàäàâàëà áóäèíêîâ³ ìàã³ñòðàòó âèðàçíîãî ñèëóåòó.
Ó ö³é ñïîðóä³ çíàõîäèìî âèêîðèñòàííÿ òâîð÷î ïåðåîñìèñëåíî¿ ñèñòåìè êëàñè÷íèõ îðäåð³â, ç ¿õ àðêàìè, ñêëåï³ííÿìè, äåêîðàòèâíèìè êîëîíêàìè. Ñóö³ëüíå ê³ëüöå ãàëåðåé ç ðóñòîâàíîþ àðêàäîþ ïåðøîãî ïîâåðõó â ñïîëó÷åíí³ ç áàëêîíàìè â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ áóäèíêó íàäàâàëè éîãî àðõ³òåêòóðíîìó âèãëÿäîâ³ ëåãêîñò³ ³ ñòðóíêîñò³. Íà äóìêó ìèñòåöòâîçíàâöÿ Â.Ñ³÷èíñüêîãî, áóäèíîê í³æèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó (éîãî ùå íàçèâàþòü ðàòóøåþ) ïîñ³äàº âèíÿòêîâå ì³ñöå ñåðåä àíàëîã³÷íèõ áóä³âåëü â Óêðà¿í³ ê³íöÿ ÕV²²² ñò. [243, ñ. 115].
Íà æàëü, ïðèì³ùåííÿ Í³æèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó äåê³ëüêà ðàç³â ãîð³ëî [44]. Îñòàíí³é ðàç öå áóëî ó ÕV²²² ñò. "Í³æèíñüêèé ë³òîïèñ" ïîâ³äîìëÿâ: "1798 ìàÿ 7 ïðîòèâ 8 ÷èñëà ïîæàð ñäåëàëñÿ â ãîðîäå. Ïîãîð³ëè öåðêîâ Íèêîëàÿ ç áîëüøèì êîëîêîëîì, âñå êóïå÷åñêèå ðÿäû è ãîðîäñêîé ìàãèñòðàò". Ï³ñëÿ ö³º¿ ïîæåæ³ çà éîãî â³äáóäîâó âçÿâñÿ â³äîìèé ÷åðí³ã³âñüêèé àðõ³òåêòîð Àíòîí Êàðòàøåâñüêèé, ÿêèé ñêëàâ êðåñëåííÿ ³ éîãî ïëàí.
Ïîòðåáóâàëî ðåìîíòó ïðèì³ùåííÿ ³ ó Õ²Õ ñò. Áåçâ³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè äî áóäîâè ïðèçâåëî äî ¿¿ ðóéíàö³¿. 
Í³æèíñüêèé ìàã³ñòðàò â³ä³ãðàâàâ âàæëèâó ðîëü ó çàáóäîâ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî öåíòðó ì³ñòà. Â³í îá’ºäíóâàâ êîìïëåêñ òîðãîâåëüíèõ ðÿä³â, ÿê³ ñòâîðþâàëèñü çà ó÷àñò³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî àðõ³òåêòîðà Àíòîíà Êàðòàøåâñüêîãî, êîòðèé áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàâ íà ×åðí³ã³âùèí³ ³ áóâ îäíèì ³ç êåð³âíèê³â ãóáåðíñüêî¿ êðåñëÿðí³ íàïðèê³íö³ ÕV²²² – ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. Àðõ³òåêòîð çáóäóâàâ çà ïðîåêòîì Äæ.Êâàðåíã³ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð ó Íîâãîðîä³-Ñ³âåðñüêîìó, à òàêîæ ð³çí³ àäì³í³ñòðàòèâí³ áóä³âë³, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, æèòëîâ³ áóäèíêè òîùî, â òîìó ÷èñë³ ³ â Í³æèí³. Â³í áóâ ïðèõèëüíèêîì ñòèëþ êëàñèöèçìó, ³ öå ïîì³òíî â éîãî í³æèíñüêèõ ñïîðóäàõ, çîêðåìà â äîáóäîâàí³é Âñ³õñâÿòñüê³é öåðêâ³. 
Ð³çíîãî ðîäó òîðãîâåëüí³ áóä³âë³ ñòàíîâèëè íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó çàáóäîâè í³æèíñüêèõ ïëîù ÕV²²² ñò. Â öåé ïåð³îä ó Í³æèí³ òà ³íøèõ ïîëêîâèõ ì³ñòàõ ³ñíóâàëè òîðãîâåëüí³ ñïîðóäè ê³ëüêîõ òèï³â: óí³âåðñàëüí³ (ãîñòèí³ äâîðè), ñïåö³àë³çîâàí³ (òîðãîâåëüí³ ðÿäè) òà òî÷êîâ³ (ëàâêè, êðàìíèö³, øèíêè òîùî). Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ òîðãîâåëüíèõ áóä³âåëü ñòàþòü â³äêðèò³ ãàëåðå¿ ïåðåä âõîäàìè, ÿê³ óòâîðåí³ êîëîíàäàìè, àðêàìè àáî ïîºäíàííÿì öèõ åëåìåíò³â. Òîðãîâåëüí³ ñïîðóäè öüîãî ÷àñó ðîçòàøîâóâàëèñü íàé÷àñò³øå ïî ïåðèìåòðó àáî â äâà ðÿäè ïîñåðåäèí³ ïëîù³. ßê ñâ³ä÷àòü êðåñëåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â Í³æèíà ÕV²²² ñò. òà ¿õ çîáðàæåííÿ íà ñâ³òëèíàõ ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò., ñïîðóäè, ñïðîåêòîâàí³ À.Êàðòàøåâñüêèì, – öå âóçüê³ ³ äîâã³ îäíîïîâåðõîâ³ áóä³âë³, ÿê³ ñêëàäàëèñÿ ç îäíàêîâèõ ÷àñòèí-êðàìíèöü. Ç äâîõ ñòîð³í äî áóä³âåëü ïðèìèêàëè ãàëåðå¿ ó âèãëÿä³ êîëîíàä. Ó 1780 ð. À.Êàðòàøåâñüêèé òàêîæ áðàâ ó÷àñòü ó ðåêîíñòðóêö³¿ í³æèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó, ïåðåáóäîâ³ áóäèíêó Ïèëèïîâè÷à, ÿêèé íà òîé ÷àñ âèêîíóâàâ ôóíêö³¿ "ïðèñóòñòâåííîãî ìåñòà", à òàêîæ ³íøèõ ñïîðóä ì³ñòà.
7 ëèñòîïàäà 1775 ð. áóëà ñòâåðäæåíà ïîñòàíîâà ðîñ³éñüêîãî óðÿäó ïðî "Ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ãóáåðí³é Âñåðîññèéñêîé èìïåðèè, ÿêà òîðêíóëàñÿ ³ Óêðà¿íè, áî ¿¿ òåðèòîð³ÿ ïåðåâîäèëàñü íà íîâèé àäì³í³ñòðàòèâíèé óñòð³é. Ïî âñ³õ ãóáåðí³ÿõ ïî÷àëè çâîäèòèñÿ áóä³âë³ êàçåííèõ ³ ì³ñüêèõ óïðàâë³íü ç "³ìïîíóþ÷èìè ôàñàäàìè, ùîá ñòâåðäæóâàòè â î÷àõ íàñåëåííÿ ïðåñòèæ âëàäè" [115, ñ. 125]. ² öå òîðêíóëîñÿ íå ëèøå ãóáåðíñüêèõ, à é ïîâ³òîâèõ ì³ñò, äå çã³äíî ç óêàçîì ïîâèíí³ áóëè ãîòóâàòè 3 êîðïóñè äëÿ êàçåííèõ ñóäîâèõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîë³ö³éíèõ çàêëàä³â (ïîâ³òîâèé ñóä, íèæíÿ ðîçïðàâà, íèæí³é çåìñüêèé ñóä), êîðïóñ äëÿ ì³ñüêèõ çàêëàä³â (ìàã³ñòðàò), ì³ñöå çáåð³ãàííÿ ïîâ³òîâî¿ ñêàðáíèö³ òà – øâèäøå ÿê âèíÿòîê – äîäàòêîâ³ áóä³âë³ äëÿ áàíê³âñüêèõ êîíòîð, ÿê ó Í³æèí³ â³äïîâ³äíî äî óêàçó Ñåíàòó â³ä 9 ëèòîïàäà 1781 ð. "Îá ó÷ðåæäåíèè áàíêîâûõ êîíòîð â Íîâãîðîäå, Ïñêîâå. Òâåðè, Íåæèíå, Êèåâå, Êóðñêå, Õàðüêîâå, Òàìáîâå, Îðëå, Òóëå" [110, ñ. 153].
Àðõ³âí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ëèñòóâàííÿì ìàëîðîñ³éñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà Ï.Î.Ðóì’ÿíöåâà-Çàäóíàéñüêîãî òà ìàëîðîñ³éñüêîãî ãóáåðíàòîðà À.Ñ.Ìèëîðàäîâè÷à ì³æ ñîáîþ òà ç í³æèíñüêèì ïîëêîâíèêîì À.ß.Æóðàâñüêèì, çàñâ³ä÷óþòü, ùî âë³òêó 1781 ð. àäì³í³ñòðàö³ÿ ì³ñòà îï³êóâàëàñÿ çâåäåííÿì 18 êîðïóñ³â ïîâ³òîâèõ ïðèñóòñòâåííèõ ì³ñöü. Êð³ì öüîãî, âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ³ ïîðîæí³ áóä³âë³ ì³ñòà. Òàê, 26 ÷åðâíÿ 1781 ð. À.Ñ.Ìèëîðàäîâè÷ ó ëèñò³ äî Ï.Î.Ðóì’ÿíöåâà-Çàäóíàéñüêîãî ñïîâ³ùàâ: "Ï³ä ÷àñ îãëÿäó ìíîþ êàçåííèõ ó ì³ñò³ Í³æèí³ áóä³âåëü çíàéäåíî òàì çáóäîâàíèìè íà ì³ñüê³é çåìë³ äâà êàçåííèõ â³äîìñòâà êè¿âñüêî¿ ãóáåðíñüêî¿ êàíöåëÿð³¿ êàáàêè, ³ç ÿêèõ â îäíîìó äâ³ ñïî÷èâàëüí³ ³ ñ³íè, à â ³íøîìó òðè ñïî÷èâàëüí³, êîëè âîíè, êèì ³ íà ÿêó ñóìó çáóäîâàí³ íåâ³äîìî. À êîëè âîíè íèí³ ñòîÿòü ïóñò³ ³ ìîæóòü áåç âèêîðèñòàííÿ ïðèéòè ó ñòàð³ñòü, òî ÷è íå çâåëåíî áóäå Âàøîþ Âåëè÷í³ñòþ ò³ êàáàêè âèêîðèñòàòè íà íîâîçáóäîâàí³ ó ì.Í³æèí³ áóä³âë³".
Ïîëêîâíèê À.ß.Æóðàâñüêèé îòðèìóâàâ â³ä À.Ñ.Ìèëîðàäîâè÷à êðåñëåííÿ ïëàí³â çàáóäîâ òà â³äïîâ³äí³ êîøòè íà çàì³íó ñîëîì’ÿíèõ äàõ³â, â³êîí, ïå÷åé, çàì³íè ï³äâàëèí äóáàìè, äàõ³â äðàíêîþ òîùî ç ìåòîþ ¿õ óêð³ïëåííÿ. Íà êîæíå ïîâ³òîâå ì³ñòî äëÿ öèõ ïîòðåá âèä³ëÿëîñÿ 140 êðá 93 êîï.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî âàð³àíò³â çàáóäîâè àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðèì³ùåíü ó ïîâ³òîâèõ ì³ñòàõ áóëî äåê³ëüêà: íîâå áóä³âíèöòâî, êóï³âëÿ íîâèõ ïðèâàòíèõ áóä³âåëü ³ ïåðåáóäîâà ³ñíóþ÷èõ êàçåííèõ áóä³âåëü. Âñ³ âèäè çàáóäîâè ñïîñòåð³ãàëèñÿ â Í³æèí³. Çà íèìè ñë³äêóâàâ ïîëêîâíèê À.ß.Æóðàêîâñüêèé ï³ä êîíòðîëåì À.Ñ.Ìèëîðàäîâè÷à, ÿêèé ñë³äêóâàâ ³ çà áóä³âíèöòâîì í³æèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü äîíåñåííÿ íà ³ì’ÿ ìàëîðîñ³éñüêîãî ãóáåðíàòîðà ñàìîãî ìàã³ñòðàòó. Ïîëêîâíèê À.ß.Æóðàêîâñüêèé ïðîñèòü äîçâîëó ó À.Ñ.Ìèëîðàäîâè÷à â³äïóñòèòè éîìó 74 êðá 49 êîï., ÿê³ íàëåæàòü ìàã³ñòðàòó, íà áóä³âíèöòâî àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðèì³ùåíü. Äîâ³äàâøèñü ïðî öå, ÷ëåíè ìàã³ñòðàòó âèñòóïèëè ïðîòè, çàçíà÷èâøè: "… ïî âåë³ííþ Âàøî¿ Âåëè÷íîñò³ ìàã³ñòðàò çä³éñíþº íèí³ çíîâó äåðåâ’ÿíå áóä³âíèöòâî ìàã³ñòåðñüêîãî áóäèíêó ïî äàíîìó â³ä âàøîãî Âèñîêî¿ Âåëè÷íîñò³ ïëàíó, à êð³ì òîãî çàâåðøóº ³ êàì’ÿíó áóä³âëþ, òî ó çâ’ÿçêó ç öèì ãðîø³ ìàã³ñòðàòó ñàìèì ïîòð³áí³" [54].
À.Ñ.Ìèëîðàäîâè÷ ó îðäåð³ íà ³ì’ÿ ïîëêîâíèêà À.ß.Æóðàâñüêîãî âêàçàâ, ùî ó çâ’ÿçêó ç áóä³âíèöòâîì äëÿ ì³ñòà Í³æèíà "ìàã³ñòðàòñüêî¿ äåðåâ’ÿíî¿ áóä³âë³, çâåäåííÿ ÿêî¿ âæå ðîçïî÷àòî, òî ãðîø³ çàëèøàþòüñÿ çà íèì [54, àðê. 249]. À íà ³ì’ÿ ìàã³ñòðàòó ìàëîðîñ³éñüêèé ãóáåðíàòîð ï³äòâåðäæóº, ùî ãðîø³ 74 êðá 49 êîï. "çàëèøàþòüñÿ ïðè ìàã³ñòðàò³ í³æèíñüêîìó íà ïîïðàâêó çà ïëàíîì, ïîäàíèì â³ä ìåíå, ìàã³ñòðàòñüêîãî êîðïóñó" [54, àðê. 250].
Í³æèíñüêèé ïîëêîâíèê À.ß.Æóðàâñüêèé ó ñâîºìó ðàïîðò³ â³ä 7 ñåðïíÿ 1781 ð. À.Ñ.Ìèëîðàäîâè÷ó ñïîâ³ùàº, ùî ó Í³æèí³ 21 ëèïíÿ ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî êàçåííèõ ïðèì³ùåíü. À ÷åðåç ð³ê 2 òðàâíÿ 1782 ð. â³í ó ïîä³áíîìó æ ðàïîðò³ êîíñòàòóº, êóäè ³ ñê³ëüêè âèòðà÷åíî ãðîøåé íà ð³çí³ ìàòåð³àëè òà ïðåäìåòè, çîêðåìà, äîñòàâëåíèõ ó Í³æèí ³ç ð³çíèõ ì³ñò – ìåáë³ ³ ðå÷³, ÿê³ âèêîðèñòàí³ â íîâ³ êàçåíí³ áóä³âë³. Ïîòðåáóþòü îïëàòè ñòîëÿðè çà âèãîòîâëåííÿ â³êîí, êîâàë³ – çà êóòêè (òðèêóòíèêè), à ãîí÷àð³ – çà êàõë³.
Âñ³ ö³ àðõ³âí³ äîêóìåíòè çàñâ³ä÷óþòü, ùî ó Í³æèí³ ïðîâîäèëàñÿ ðîáîòà ç áóä³âíèöòâà ð³çíèõ êàçåííèõ ïðèì³ùåíü. ×åðåç ÷îòèðè ðîêè À.Øàôîíñüêèé çàçíà÷àâ, ùî "äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ çäàíèé ñåì ãîðîäå íèêàêèõ íå îáðåòàåòñÿ, à âñå îíî íå âåëèêîëåïíîå è áîëüøå äåðåâÿííîå… Êàçåííûõ ñóäåáíûõ äîìîâ äåðåâÿííûõ òðè, êàìåííûé îäèí, â êîòîðîì áàíêîâàÿ êîíòîðà, àìáàð êàìåííûé 1, ãäå óåçäíûé êàçíà÷åé êàçíó ñîäåðæèò è ãäå ïðåæíå òàìîæíÿ áûâàëà… äà îäèí êàìåííûé äîì äëÿ áûâøåãî íåæèíñêîãî ìàãèñòðàòà íåäîñòðîåííûé" [89, ñ. 463]. Öå ùå îäíå ñâ³ä÷åííÿ, ùî êàçåíí³ áóä³âë³ ó Í³æèí³ òà é ó ³íøèõ ïîâ³òîâèõ ì³ñòàõ íå áóëè ùå äîâåäåí³ äî çàâåðøåííÿ.
Â³äçíà÷èìî ùå äåê³ëüêà ñâ³òñüêèõ áóä³âåëü, ÿê³ áóëî ñïîðóäæåíî ó Í³æèí³ ó äð. ïîë. ÕV²²² ñò. Ñåðåä íèõ – ãðåöüêèé ìàã³ñòðàò. Ó 1785 ð. Êàòåðèíà ²² ï³äòâåðäèëà äàð÷³ ãðàìîòè, ï³äïèñàí³ Ïåòðîì ² 11 áåðåçíÿ 1710 ð., ïðî íàäàííÿ í³æèíñüêèì ãðåêàì â³äïîâ³äíèõ ï³ëüã, àëå ïåðåéìåíóâàëà íàçâó ñóäó áðàòñòâà â Í³æèíñüêèé ãðåöüêèé ìàã³ñòðàò. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî ïîáóäîâó ñïåö³àëüíîãî ïðèì³ùåííÿ äëÿ ìàã³ñòðàòó, ÿêå áóëî çâåäåíî íåïîäàë³ê â³ä ì³ñüêîãî ïëîù³ ïåðåä Âñ³õñâÿòñüêîþ öåðêâîþ. Íà æàëü, áóä³âë³ ìàã³ñòðàò³â íå çáåðåãëèñÿ.
Îðèã³íàëüíèì çðàçêîì ñâ³òñüêî¿ àðõ³òåêòóðè óêðà¿íñüêîãî áàðîêî ÕV²²² ñò. º äâîïîâåðõîâèé áóäèíîê íà ñó÷àñí³é âóëèö³ Ãðåá³íêè (¹21), ÿêèé çáåð³ãñÿ ó ïåðâ³ñíîìó âèãëÿä³, äâà îäíîïîâåðõîâ³ áóäèíêè ïîøòîâî¿ êîíòîðè (70-ò³ ðð. ÕV²²² ñò.), ùî âèõîäèëè ôàñàäàìè íà âóë. Ïîøòîâó, áóäèíîê, â ÿêîìó ï³çí³øå (ó Õ²Õ ñò.) ðîçì³ùóâàëîñÿ Í³æèíñüêå íàðîäíå ó÷èëèùå íà âóë. Ñóäåéñüê³é (òåïåð âóë. Ãðåá³íêè), ì³äíîëèâàðíèé çàâîä áðàò³â ×åðíîâèõ (íèí³ âóë. Ñòóäåíòñüêà, ¹7) òà ³íø³.
Àðõ³òåêòóðíèé êîìïëåêñ áóä³âåëü ïîøòîâî¿ êîíòîðè ÕV²²² ñò. â Í³æèí³ – ºäèíèé ñåðåä ïîä³áíèõ, ÿêèé çáåð³ãñÿ â Óêðà¿í³. Äî éîãî ñêëàäó âõîäèëè, îêð³ì áóäèíêó êîíòîðè, ó ÿêîìó çíàõîäèëèñÿ àïàðòàìåíòè äèðåêòîðà ³ ãîòåëü, ùå é äâà ôë³ãåë³ (áóäèíîê ñòàíö³éíîãî íàãëÿäà÷à òà ÿìñüêî¿) òà ïðèì³ùåíü êîíþøí³, êàðåòíèêà ³ ôóðàæíîãî ñêëàäó. Ö³ ñïîðóäè áóëè íåâåëèêèìè çà ðîçì³ðàìè òà ñêðîìíèìè çà àðõ³òåêòóðíèì îôîðìëåííÿì, ùî áóëî òèïîâîþ îçíàêîþ ïîä³áíèõ áóä³âåëü.
Òàêèì ÷èíîì, æèòëîâî-ãðîìàäñüêà çàáóäîâà Í³æèíà ó ÕV²²–ÕV²²² ñò. áóëà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèìè ïðîöåñàìè, ùî â³äáóâàëèñÿ íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ â ïåð³îä ³ñíóâàííÿ Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè, ³ ïðîéøëà øëÿõ â³ä âèêîðèñòàííÿ íàéïðîñò³øî¿ ôîðìè – "õàòè íà äâ³ ïîëîâèíè", õàðàêòåðíî¿ ñàìå äëÿ íàö³îíàëüíî¿ àðõ³òåêòóðè, äî âò³ëåííÿ á³ëüø ñêëàäíèõ, ïðèòàìàííèõ óêðà¿íñüêîìó áàðîêî, à ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò. – êëàñèöèçìó ç îáîâ’ÿçêîâèì ïðîåêòóâàííÿì ñïîðóä àðõ³òåêòîðàìè. 
Ãðîìàäñüêå òà ïðèâàòíå áóä³âíèöòâî Í³æèíà º òèïîâèì ³ äëÿ ³íøèõ ïîëêîâèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Çàçíà÷èìî, ùî ó áóäü-ÿêîìó ³ç íèõ óâàãà çâåðòàëàñü íà çàáóäîâó öåíòðó ì³ñòà. Ñàìå òóò çîñåðåäæóâàëîñÿ íàéá³ëüøå ö³ííèõ ³ ö³êàâèõ ó àðõ³òåêòóðíîìó â³äíîøåíí³ ñïîðóä. Ñåðåä íèõ ÷èìàëî âèäàòíèõ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, ÿê³ º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ³ çàñâ³ä÷óþòü ïîøóê í³æèíñüêèõ áóä³âíè÷èõ, âò³ëåííÿ íèìè â àðõ³òåêòóðó íîâèõ òåíäåíö³é ì³ñòîáóäóâàííÿ. 
Ïðîâ³äíèì ôóíêö³îíàëüíèì òèïîì â àðõ³òåêòóð³ Í³æèíà âïðîäîâæ óñüîãî ïåð³îäó Ãåòüìàíùèíè áóëè ïðàâîñëàâí³ öåðêîâí³ ñïîðóäè, ÿê³ âèêîíóâàëè ö³ëèé êîìïëåêñ äóõîâíèõ, ñóñï³ëüíèõ òà îñâ³òí³õ ôóíêö³é ³ áóëè âàæëèâèìè îñåðåäêàìè êóëüòóðíîãî æèòòÿ ì³ñòà. 
Âàæëèâå ì³ñöå â àðõ³òåêòóð³ ñåðåäèíè ÕV²²–ÕV²²² ñò. ïîñ³äàëî õðàìîâå áóä³âíèöòâî. Ñïðàâæíüîþ ïðèêðàñîþ ì³ñòà áóëè çáóäîâàí³ ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó ìóðîâàí³ õðàìè. "Íå ìíîãî íàéäåòñÿ ó íàñ â Ðîññèè, à òåì áîëåå â Ìàëîðîññèè óåçäíûõ ãîðîäîâ, êîòîðûå áû ìîãëè ïîñïîðèòü ñ Íåæèíîì ïî îáèëèþ ñâÿòûõ õðàìîâ, â íåì íàõîäÿùèõñÿ. Ñ êàêîé áû ñòîðîíû âû íå ïîäúåçæàëè ê Íåæèíó, õðàìû ýòè îòêðûâàþòñÿ âçîðàì â èíûõ ìåñòàõ çà âåðñò 10–15 è áîëåå, ïîðàæàÿ ñâîåé ÷èñëåííîñòüþ è áëàãîëåïèåì", – ïèñàâ ñâÿùåííîñëóæèòåëü Õ²Õ ñò. À.Õîéíàöüêèé. Ó ÕV²² ñò. ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü õðàì³â íà Ë³âîáåðåææ³ Óêðà¿íè áóëà äåðåâ’ÿíîþ. Òàê, ó Ãàäÿ÷³ óñ³ 6 ïàðàô³ÿëüíèõ õðàì³â, çáóäîâàíèõ ó öåé ÷àñ, áóëè äåðåâ’ÿíèìè [62, ò. 10, ñ. 799], ó Ïðèëóêàõ – äâà ç ÷îòèðüîõ [274, ñ. 660], ó Ìèðãîðîä³ óñ³ òðè – äåðåâ’ÿí³ [202, ñ. 534] òîùî. Ïåðåâàæàëè äåðåâ’ÿí³ êóëüòîâ³ ñïîðóäè é ó Í³æèí³. Ç³ 131 õðàìó ó ì³ñòàõ, ì³ñòå÷êàõ ³ ñåëàõ Í³æèíñüêîãî ïîëêó 129 áóëè äåðåâ’ÿíèìè [62, ò. 10, ñ. 779]. Îñíîâíèì êîíñòðóêòèâíèì ìàòåð³àëîì äëÿ ¿õ áóä³âíèöòâà áóëè ñîñíà, äóá, ëèïà, ãðàá, ÿê³ îáò³ñóâàëèñÿ íà ÷îòèðè êàíòè. Ö³ ñïîðóäè çâîäèëèñÿ áåç öâÿõ³â, áî âîíè ³ðæàâ³ëè â³ä âîëîãè, à ³ðæà ðîç’¿äàëà äåðåâèíó, ïîñëàáëþþ÷è ì³öí³ñòü ñïîðóä. 
Â óêðà¿íñüêîìó ìèñòåöòâîçíàâñòâ³ ³ñíóº äåê³ëüêà òî÷îê çîðó ùîäî åâîëþö³¿ äåðåâ’ÿíîãî êóëüòîâîãî áóä³âíèöòâà â Óêðà¿í³ â öåé ïåð³îä. Âèäàòíèé äîñë³äíèê óêðà¿íñüêî¿ àðõ³òåêòóðè Ã.Ïàâëóöüêèé ùå â 90-õ ð. Õ²Õ ñò. âèñëîâèâ äóìêó ïðî òå, ùî "äî óêðà¿íñüêèõ äåðåâ’ÿíèõ öåðêîâ íåìîæëèâî ïðèêëàñòè æîäíî¿ ç â³äîìèõ ºâðîïåéñüêèõ ìèñòåöüêî-³ñòîðè÷íèõ ñõåì. Íå ìîæíà ¿õ â³äíåñòè í³ äî ãîòèêè, í³ äî ðåíåñàíñó, í³ äî áàðîêî. Âîíè ñàì³ ñòàíîâëÿòü ñòèëü. Öåé ñòèëü ïðèðîäíî âèïëèâàº ç áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó. Ñòèëü öåé ïðîòÿãîì â³ê³â çáåð³ãñÿ áåç çì³í. ²ñòîðè÷í³ ñòèë³ âïëèâàëè íà íàø³ öåðêâè, àëå íå çì³íèëè íàö³îíàëüíîãî ñòèëþ ³ éîãî ì³ñöåâîãî õàðàêòåðó. Óêðà¿íñüêå äåðåâ’ÿíå öåðêîâíå áóä³âíèöòâî º ìèñòåöòâî íàö³îíàëüíå òîìó, ùî ïåðåðîáèëî ³ ïåðåïëàâèëî âñ³ ÷óæ³ åëåìåíòè, ÿê â³çàíò³éñüê³, òàê ³ çàõ³äí³" [192 à, ñ. 1]. Éîãî ï³äòðèìóº ìèñòåöòâîçíàâåöü Â.Ñ³÷èíñüêèé, ÿêèé òåæ âèñîêî îö³íþâàâ äåðåâ’ÿíó àðõ³òåêòóðó Óêðà¿íè ÕV²²–ÕV²²² ñò. Â³í çàçíà÷àâ: "Âåëèêà êóëüòóðà óêðà¿íñüêîãî äåðåâ’ÿíîãî áóä³âíèöòâà ñòàðèõ ÷àñ³â ñòâîðèëà íàñò³ëüêè ñâîºð³äí³ çðàçêè, òàê³ âèðîáëåí³ òèïè áóäîâ òà îêðåì³ ôîðìè, ùî ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ óêðà¿íñüêà àðõ³òåêòóðà, é îñîáëèâî äåðåâ’ÿí³ öåðêâè, ô³ãóðóþòü ï³ä íàçâîþ óêðà¿íñüêîãî òèïó, â³äì³ííîãî íå ò³ëüêè â³ä äåðåâ’ÿíèõ áóäîâ Ñõîäó é Çàõîäó, àëå òàêîæ ³íøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â" [243, ñ. 108]. Ó ñâîþ ÷åðãó, Ä.Àíòîíîâè÷ ââàæàº, ùî "ïðîöåñ ïîñò³éíî¿ åâîëþö³¿ ³ çì³íè ôîðì óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè í³ íà õâèëèíó íå âãàñàº, à âåñü ÷àñ íåâïèííî ïîñòóïàº, ùî ïðèâîäèòü äî òîãî, ùî â êîæíîìó ñòîë³òò³ ðàäèêàëüíî ì³íÿºòüñÿ íå ò³ëüêè çîâí³øí³é âèãëÿä öåðêâè, àëå ³ ïîçåìíèé ¿¿ ïëàí, çàñòîþ â ïðîöåñ³ ïîñò³éíî¿ åâîëþö³¿ ôîðì íåìàº" [100, ñ. 160]. Òàêà òî÷êà çîðó, íà íàø ïîãëÿä, âèÿâëÿº íàéá³ëüø íàóêîâèé ï³äõ³ä äî ïðîáëåìè åâîëþö³¿ äåðåâ’ÿíîãî öåðêîâíîãî áóä³âíèöòâà â Óêðà¿í³.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²²–ÕV²²² ñò. íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³ øèðîêî çàñòîñîâóâàëîñü áóä³âíèöòâî ç äåðåâà – â³ä ñêëàäíèõ ôîðòåöü òà õðàì³â äî ïðîñòèõ ãîñïîäàðñüêèõ áóäèíê³â. Ñïîðóäè ö³ ç ÷àñîì çíèêàëè ÷åðåç ÷àñò³ ïîæåæ³ òà ïåðåáóäîâè ì³ñò. Ñâ³òñüê³ äåðåâ’ÿí³ áóäîâè, çàìêè, áàøòè òà äçâ³íèö³ íå ä³éøëè äî íàøèõ äí³â. Íà Ë³âîáåðåææ³ íå çáåðåãëîñÿ òàêîæ æîäíî¿ ïàì’ÿòêè äåðåâ’ÿíî¿ êóëüòîâî¿ àðõ³òåêòóðè ÕV²² ñò., âîäíî÷àñ äî íàñ ä³éøëè õðàìè, çáóäîâàí³ ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî ñòîë³òòÿ. 
Çà ñâ³ä÷åííÿì äàòñüêîãî ïîñëà Þëÿ Þñòà, êîòðèé ïåðå¿çäèâ ÷åðåç Í³æèí ó 1711 ð. ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ïîäîðîæ³ äî Ìîñêâè, â öåíòð³ ì³ñòà ñòîÿëè "äâ³ ÷óäîâ³, âåëèê³, äåðåâ’ÿí³ öåðêâè ïðåêðàñíî¿ àðõ³òåêòóðè" [243, ñ. 108]. Ïðîòÿãîì ÕV²² – ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕV²²² ñò. ó Í³æèí³ ³ñíóâàëî íå ìåíøå äåñÿòè äåðåâ’ÿíèõ öåðêîâ (á³ëüø³ñòü ìóðîâàíèõ õðàì³â ì³ñòà áóëà çáóäîâàíà íà ì³ñö³ äåðåâ’ÿíèõ). Ñåðåä íèõ Òðî¿öüêà, ²îàííî-Áîãîñëîâñüêà (1619), Ïîêðîâñüêà (1636), Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêà, Ïåòðà ³ Ïàâëà (1620), Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêà, Âîçíåñåíñüêà, Êóçüìè ³ Äàì³àíà, Âàñèë³âñüêà, Êîñòÿíòèíà ³ Îëåíè (1636), ²ëë³ (1660), à òàêîæ ó Âåòõîð³çäâÿíî-Ãåîðã³¿âñüêîìó ìîíàñòèð³ Ð³çäâà Áîãîðîäèö³ òà ²îàííà Õðåñòèòåëÿ öåðêâè òîùî. Ïðîòå, íà æàëü, æîäíà ç ïàì’ÿòîê äåðåâ’ÿíî¿ ñàêðàëüíî¿ àðõ³òåêòóðè Í³æèíà íå çáåðåãëàñÿ. Çíèêëè äåðåâ’ÿí³ õðàìè ³ â ³íøèõ ïîëêîâèõ ì³ñòàõ, áî ó 1801 ð. ðîñ³éñüêèé Ñèíîä çàáîðîíèâ íå ò³ëüêè áóäóâàòè íîâ³ öåðêâè "â ìàëîðîñ³éñüêîìó ñòèë³", à é ðåìîíòóâàòè ñòàð³. À öå áóëè íåïîâòîðí³ ó õóäîæíüîìó â³äíîøåíí³ ñïîðóäè. 
Òâîðöÿìè âåëèêèõ äåðåâ’ÿíèõ õðàì³â áóëè íå ëèøå ìàéñòðè, à é ãðîìàäà ì³ñòà ÷è îêðåìî¿ ïàðàô³¿, ÿêà âèñòóïàëà çàìîâíèöåþ ðîá³ò ³ ÷àñòî âèçíà÷àëà õóäîæíüî-ñòèë³ñòè÷í³ îñîáëèâîñò³, ðîçì³ðè ³ íàâ³òü îêðåì³ ôîðìè áóä³âë³, ñòðîêè âèêîíàííÿ òà âàðò³ñòü áóä³âåëüíèõ ðîá³ò [131]. Êîæåí ìàéñòåð ìàâ øèðîêå ïîëå äëÿ âëàñíî¿ òâîð÷îñò³. Òîìó â íàðîäí³é àðõ³òåêòóð³ íå áóëî íàâ³òü äâîõ àáñîëþòíî îäíàêîâèõ ñïîðóä, êîæíà ç íèõ ìàëà ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ ðèñè é îñîáëèâîñò³. 
Ó Í³æèí³ ïåðåâàæàëè òèïè ï’ÿòèçðóáíèõ öåðêîâ ç îäí³ºþ ÷è ï’ÿòüìà áàíÿìè, ùî áóëî õàðàêòåðíèì äëÿ äåðåâ’ÿíèõ êóëüòîâèõ ñïîðóä Ï³âí³÷íîãî Ë³âîáåðåææÿ. Çðóáè ìàëè ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ïðÿìîêóòíèê³â, øåñòè- ³ âîñüìèêóòíèê³â, àëå ïîì³òíî ð³çíèëèñÿ ì³æ ñîáîþ ïðîïîðö³ÿìè. Ñò³íè çðóá³â ïî âèñîò³ äîð³âíþâàëè ïîëîâèí³ çàãàëüíî¿ âèñîòè öåðêâè ðàçîì ç áàíÿìè, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ ïåðåâèùóâàëè ¿¿.
×èñëåíí³ äîêóìåíòè ÕV²²–ÕV²²² ñò. äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè, ùî â Í³æèí³ âæå â òîé ÷àñ ñêëàëàñÿ ñâîÿ áóä³âåëüíà øêîëà, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü á³ëüøå 10 çâåäåíèõ òóò ó öåé ïåð³îä äåðåâ’ÿíèõ õðàì³â. Í³æèíñüê³ ìàéñòðè-òåñëÿð³ áóäóâàëè õðàìè íà çàìîâëåííÿ ³ â ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà¿íè. Îäí³ºþ ç ÿñêðàâèõ ïàì’ÿòîê äåðåâ’ÿíî¿ öåðêîâíî¿ àðõ³òåêòóðè, â áóä³âíèöòâ³ ÿêî¿ áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü í³æèíñüê³ ìàéñòðè, áóëà Âîçíåñåíñüêà öåðêâà â ñîòåííîìó ì³ñòå÷êó Áåðåçíà ×åðí³ã³âñüêîãî ïîëêó. Ó 60–80-õ ðð. ÕV²²² ñò. òóò áóëî çâåäåíî äåê³ëüêà õðàì³â, àëå íàéö³íí³øîþ ç ìèñòåöüêî¿ òî÷êè çîðó áóëà Âîçíåñåíñüêà öåðêâà, çáóäîâàíà â 1761 ð. âèäàòíèì ìàéñòðîì í³æèíñüêèì ì³ùàíèíîì Îïàíàñîì Øîëóäüêîì [40] "ñî òîâàðèùåì" Òèìîô³ºì Éîñèïîâè÷åì. Àâòîðñòâî Øîëóäüêà ï³äòâåðäæóâàâ íàïèñ, âèð³çüáëåíèé íà îäâ³ðêàõ ï³âäåííèõ äâåðåé [255, ñ. 156], à òàêîæ äîãîâ³ð íà áóä³âíèöòâî [40]. Öåðêâà ìàëà âèñîòó 36 ìåòð³â. Ïîðÿä ç íåþ áóëà çâåäåíà äåðåâ’ÿíà äçâ³íèöÿ.
Í³æèíñüêèé ìàéñòåð Î.Øîëóäüêî ïîáóäîâîþ Âîçíåñåíñüêî¿ öåðêâè çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ÿê ïðåêðàñíèé çíàâåöü òåõí³÷íèõ çàñîá³â, âèðîáëåíèõ íàðîäíèì ìîíóìåíòàëüíèì áóä³âíèöòâîì, óñ³õ ¿õ òåõí³÷íî-êîíñòðóêòèâíèõ ³ õóäîæíüî-àðõ³òåêòóðíèõ äîñÿãíåíü. Ðàçîì ç òèì â³í ïðîÿâèâ ñåáå ³ ÿê ñì³ëèâèé òà êì³òëèâèé íîâàòîð. Íîâîââåäåííÿ Î.Øîëóäüêà – îïîðí³ çðóáèêè â ãîëîâíîìó â³âòàð³ – áóëè ö³êàâèì ³ êîðèñíèì êîíñòðóêòèâíî-òåõí³÷íèì äîñÿãíåííÿì òîãî ÷àñó. Îäíàê öÿ äîòåïíà, ãëèáîêî ïðîäóìàíà, íàä³éíà ³ ïðîñòà êîíñòðóêö³ÿ íå íàáóëà ïîøèðåííÿ.
Íà äóìêó óêðà¿íñüêèõ ìèñòåöòâîçíàâö³â (Ã.Ëîãâèí, Ñ.Òàðàíóøåíêî), öÿ ÷óäîâà ñïîðóäà áóëà îäíèì ç âèäàòíèõ äîñÿãíåíü äåðåâ’ÿíîãî áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè äîáè áàðîêî [255, ñ. 156; 165, ñ. 111]. Íåìàº ñóìí³âó, ùî ó âòðà÷åíèõ í³æèíñüêèõ õðàìàõ áóëî òåæ ÷èìàëî çíàõ³äîê, ÿê³ çàñâ³ä÷óâàëè ïðî âèñîêó ìàéñòåðí³ñòü ì³ñöåâèõ áóä³âíè÷èõ.
Âàæëèâèì ôàêòîðîì, ÿêèé ñóòòºâî âïëèíóâ íà ñïåöèô³êó ðîçâèòêó àðõ³òåêòóðè â äîáó Ãåòüìàíùèíè, ñòàëî íàðîäæåííÿ ïðèíöèïîâî íîâîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ â³ëüíî¿ ëþäèíè, ùî ìåøêàëà íà òåðåíàõ Óêðà¿íè ÕVI² ñò. Ëþäÿì ö³º¿ äîáè äî ñìàêó âèñîê³, ïèøíî äåêîðîâàí³ áóä³âë³, ÿê³ áóëè â³ëüíî ðîçòàøîâàí³ â ïðîñòîð³ ³ âò³ëþâàëè ñîáîþ äóõ ñâîáîäè, ïî÷óòòÿ ðàäîñò³ ³ òð³óìôó [107]. 
Ñàì ÷àñ âèìàãàâ ïîÿâè íîâîãî îðèã³íàëüíîãî ñòèëþ â ìèñòåöòâ³, ÿêèé áè ñòàâ âò³ëåííÿì ïðàãíåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó äî íàö³îíàëüíî¿ ñâîáîäè. Ïåð³îä Ãåòüìàíùèíè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê çàì³íîþ äåðåâ’ÿíèõ õðàì³â íà ìóðîâàí³, òàê ³ âèíèêíåííÿì, îñòàòî÷íèì óòâåðäæåííÿì òà ³íòåíñèâíèì ðîçâèòêîì íîâîãî ñòèëþ – óêðà¿íñüêîãî áàðîêî, ÿêå íåð³äêî íàçèâàþòü êîçàöüêèì. Öå, çâè÷àéíî, ïåðåá³ëüøåííÿ, àëå ÿêàñü äîëÿ ³ñòèíè ó òàêîìó âèçíà÷åíí³ º, áî ñàìå êîçàöòâî áóëî â òîé ÷àñ ãîëîâíèì íîñ³ºì íîâîãî õóäîæíüîãî ñìàêó, ùî äîâîäÿòü ó ñâî¿õ ïðàöÿõ â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè [100; 102; 165; 168; 183; 253; 255; 271].
Äëÿ ìóðîâàíèõ áóä³âåëü ñòèëþ áàðîêî õàðàêòåðíà ïèøí³ñòü, ïîìïåçí³ñòü, äåêîðàòèâí³ñòü, óðî÷èñòå ïðåäñòàâíèöòâî, îðèã³íàëüí³ñòü òà äèíàì³êà ôîðì, ìîíóìåíòàëüí³ñòü. Ïðîòå ö³ ðèñè â óêðà¿íñüêîìó áàðîêî ïîð³âíÿíî ç ðîñ³éñüêèì òà çàõ³äíîºâðîïåéñüêèì äåùî çì³íåí³. Ìàëüîâíè÷³ñòü, ³íòèìíà òåïëîòà, à ïîäåêóäè é íà¿âí³ñòü â³äð³çíÿº óêðà¿íñüê³ áàðîêîâ³ ñïîðóäè â³ä çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ. Ñàìå ìèñòåöòâó áàðîêî ñóäèëîñÿ íàéïîâí³øå ïåðåäàòè ïðèòàìàííèé óêðà¿íñüêîìó íàö³îíàëüíîìó õàðàêòåðîâ³ ïîòÿã äî ñâÿòêîâîñò³, ïîåòè÷íîñò³, ñìàê äî ÿñêðàâèõ áàðâ, ðÿñíîãî ðîñëèííîãî îðíàìåíòó. Âñå öå ïðîÿâèëîñÿ ó äåêîðàòèâíîñò³ àðõ³òåêòóðíèõ áóä³âåëü, ÿêà ñòàíîâèòü îäíó ç íàéãîëîâí³øèõ îçíàê óêðà¿íñüêîãî õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ. 
² öåé ïîòÿã äî íîâîãî çíàéøîâ ñâîº ÿñêðàâå âò³ëåííÿ ñàìå â àðõ³òåêòóð³ Í³æèíà, ùî ùå ðàç ï³äòâåðäæóâàëî âèñîêèé ð³âåíü áóä³âåëüíî¿ êóëüòóðè â ì³ñò³. 
Ñïðàâæí³ì øåäåâðîì óêðà¿íñüêî¿ ìóðîâàíî¿ áàðîêîâî¿ àðõ³òåêòóðè äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²² ñò. º Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð ó Í³æèí³. Íà äóìêó äîñë³äíèêà àðõ³òåêòóðè Ì.Öàïåíêà, â³í âîäíî÷àñ "íàéñòàð³øà ³ íàéö³íí³øà" [271, ñ. 151] ï’ÿòèáàííà ïàì’ÿòêà õðåùàòî¿ êîìïîçèö³¿. À òàêå áóâàº íå òàê âæå é ÷àñòî, áî àðõ³òåêòóðí³ ³äå¿ âèçð³âàþòü ïîñòóïîâî ³ ëèøå íà çàâåðøàëüíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó íàáóâàþòü äîñêîíàëèõ ðèñ. Òóò æå âñå ðàçîì: ³ íàéñòàð³øèé, íàéïåðøèé õðàì-ïðîòîòèï, ³ íàéö³êàâ³øà çà ñâîºþ ³äåºþ òà ¿¿ ìèñòåöüêèì âò³ëåííÿì ñïîðóäà. Ç ö³ºþ äóìêîþ Ì.Öàïåíêà ïîãîäæóºòüñÿ á³ëüø³ñòü àâòîðèòåòíèõ óêðà¿íñüêèõ ìèñòåöòâîçíàâö³â (Þ.Àñººâ, Â.Ñ³÷èíñüêèé, Ã.Ëîãâèí, Ä.ßáëîíñüêèé) [102; 165; 166; 245; 276]. À.Ìàêàðîâ âëó÷íî íàçâàâ í³æèíñüêèé ñîáîð "ïåðøèì ... êàì’ÿíèì äèâîì íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³" [168, ñ. 190]. 
Â.Âå÷åðñüêèé â³äçíà÷àº, ùî ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²² ñò., ÿê ó æîäíèé ³íøèé ïåð³îä ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ àðõ³òåêòóðè, â åë³òàðíå é ìàñîâå ìóðîâàíå ìîíóìåíòàëüíå áóä³âíèöòâî áóëî ïåðåíåñåíî åñòåòèêó íàðîäíîãî äåðåâ’ÿíîãî çîä÷åñòâà íàñò³ëüêè òàëàíîâèòî é îðãàí³÷íî, ùî ìóðîâàí³ áóä³âë³, ïîïðè çàëåæíîñò³ ¿õ ôîðìîóòâîðåííÿ â³ä äåðåâ’ÿíèõ ïðîòîòèï³â, áóëè ïîçáàâëåí³ ðèñ âòîðèííîñò³ ³ çàïîçè÷åíîñò³. Çðàçêîì öüîãî äîñë³äíèê íàçèâàº Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð ó Í³æèí³ ³ ââàæàº éîãî ïåðøîþ ïàì’ÿòêîþ íîâîãî ñòèëþ, â ÿê³é âèðàçíî ³ â ö³ëêîì äîâåðøåíîìó âèãëÿä³ â³äáèëèñü âñ³ âèùåïåðåë³÷åí³ îñîáëèâîñò³ [107, ñ. 65]. 
Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóþòü ð³çí³ òî÷êè çîðó ùîäî ÷àñó ñïîðóäæåííÿ Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó. Çîêðåìà, Î.Øàôîíñüêèé ó ñâî¿é ïðàö³ "×åðíèãîâñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà òîïîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå" âêàçóº íà áðàê äîêóìåíòàëüíèõ ñâ³ä÷åíü ïðî ÷àñ ïîáóäîâè õðàìó (äîñë³äíèê ïðàöþâàâ â àðõ³âàõ Í³æèíñüêîãî ìàã³ñòðàòó), ³ òîìó âèêîðèñòîâóº ïåðåêàçè ì³ñöåâèõ ñòàðîæèë³â: "Êàæóòü, ùî öþ ìóðîâàíó öåðêâó êîçàêè ïîëêó Í³æèíñüêîãî ñïîðóäèëè, ùî ìîãëî ñòàòèñÿ íå äàë³, ÿê ó ñåðåäèí³ ìèíóëîãî ñ³ìíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ, êîëè êîçàêè ïðîòè Ïîëüù³ ïîñèëèëèñü" [89, ñ. 466]. Àâòîð "²ñòîðèêî-ñòàòèñòè÷íîãî îïèñó ×åðí³ã³âñüêî¿ ºïàðõ³¿" àðõ³ºïèñêîï Ô³ëàðåò (Ãóì³ëåâñüêèé) äîòðèìóâàâñÿ äóìêè, ùî ìóðîâàíèé Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð ó Í³æèí³ çáóäîâàíî ï³ñëÿ 1668 ð., êîëè ì³ñòî ñïàëèâ êàðàëüíèé çàã³í êíÿçÿ Ã.Ðîìàäàíîâñüêîãî çà ó÷àñòü éîãî ìåøêàíö³â ó ïîâñòàíí³ ïðîòè ìîñêîâñüêèõ âîºâîä. Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ÕÕ ñò. (Þ.Àñººâ, Ã.Ëîãâèí, À.Ìàêàðîâ, Ì.Öàïåíêî, Ä.ßáëîíñüêèé) ââàæàþòü ðîêîì çâåäåííÿ òàêîæ 1668-é [102; 165; 168; 271; 276]. 
Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ÷àñó çð³ñ ³íòåðåñ íàóêîâö³â [175; 180] äî âèçíà÷åííÿ ÷àñó òà îáñòàâèí ïîáóäîâè ö³º¿ âèçíà÷íî¿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè äîáè Ãåòüìàíùèíè. Ïîâ’ÿçàíî öå, íàñàìïåðåä, ç òèì, ùî ó ôîíäàõ â³ää³ëó ×åðí³ã³âñüêîãî îáëàñíîãî àðõ³âó ó ì.Í³æèí³ äîñë³äíèêîì Î.Ìîðîçîâèì âèÿâëåíî "Âåäîìîñòü î öåðêâè Íåæèíñêîé ñîáîðíîé çà 1832 ãîä". Äàòóþ÷è íàéäàâí³ø³ öåðêîâí³ êíèãè, ÿê³ çã³äíî ç îïèñîì 1832 ð. çáåð³ãàëèñÿ â ñîáîð³, "Âåäîìîñòü" óñòàíîâëþº äàòó çâåäåííÿ Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó – 1654 ð. [5].
Â³äîìî, ùî 23 ñ³÷íÿ 1654 ð. â Í³æèí³ â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ïðèñÿãè ì³ñöåâèõ æèòåë³â íà â³ðí³ñòü ìîñêîâñüêîìó öàðåâ³ Îëåêñ³þ Ìèõàéëîâè÷ó. Ç ïðèâîäó öüîãî â ñîáîðíîìó õðàì³ "Æèâîïå÷àëüíî¿ Òð³éö³" â³äáóëîñÿ áîãîñëóæ³ííÿ [64, ò. 2, ñ. 485]. Òîáòî íà òîé ÷àñ ñîáîðíîþ öåðêâîþ áóëà Òðî¿öüêà, à íå Ìèêîëà¿âñüêà (ÿê ïðàâèëî, â ì³ñòàõ áóëà îäíà ñîáîðíà öåðêâà, íå ðàõóþ÷è ìîíàñòèðñüêèõ êîìïëåêñ³â, ó êîæíîìó ç ÿêèõ áóâ ãîëîâíèé õðàì).
Ïåðøèì ñâ³ä÷åííÿì ïðî áóä³âíèöòâî Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó º çàïîâ³ò ì³ùàíêè Âàñ³ Êîïà÷îâ÷èõè â³ä 20 ëþòîãî 1655 ð., ÿêà ïîæåðòâóâàëà "íà íîâóþ öåðêîâ, êîòîðàÿ ïîìî÷üþ áîæ³þ ³ çà ñòàðàíèìè åãî ìèë. ïàíà Èâàíà Íè÷èïîðåíêà (²âàíà Íèêèôîðîâè÷à Çîëîòàðåíêà – àâòîðè) ãåòüìàíà íàøîãî ñåâåðñêîãî è ïàíåè ìàòêè åãî ìèë., ôîíäîâàíà ... 40 çîëîòèõ ³ îñüìàêîâ 50 ïîëñêèõ" [74, ñ. 91; 156, ñ. 181]. 
Îêð³ì òîãî, â³äîìèé õîðâàòñüêèé ì³ñ³îíåð òà ïóáë³öèñò Þð³é Êðèæàíè÷, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó Í³æèí³ ç êâ³òíÿ äî ñåðïíÿ 1659 ð., ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ çàñâ³ä÷óº, ùî ó öåé ÷àñ ñîáîð óæå ä³ÿâ [73]. Ó ñâîºìó òðàêòàò³ "Î ïðîìûñëå" â³í çãàäóº ïðî òðàã³÷í³ ïîõîðîíè ²âàíà Çîëîòàðåíêà, ñìåðòåëüíî ïîðàíåíîãî á³ëÿ á³ëîðóñüêîãî ì³ñòà Ñòàðîãî Áèõîâà (ïîìåð ó ãðóäí³ 1655 ð.), ï³ä ÷àñ ÿêèõ òðàïèëàñÿ ïîæåæà ó ðîäîâîìó õðàì³ ó Êîðñóí³, ³ çãîð³â ïðàõ ïîëêîâíèêà: "Õòî çàïåðå÷óâàòèìå òóò ÷óäî òà ÿâíó ïîìñòó Áîæîãî ïðàâîñóääÿ? – çàïèòóº Þ.Êðèæàíè÷ ³ â³äïîâ³äàº: Âèçíàâ öå ìåíøèé áðàò, Âàñèëü Çîëîòàðåíêî, äî ÿêîãî â ñïàäîê ïåðåéøëè áàãàòñòâà ïîê³éíîãî: äëÿ çàìîëþâàííÿ áðàòîâèõ ãð³õ³â çáóäóâàâ â³í ó Í³æèí³ âåëèêó öåðêâó â ³ì’¸ÿ ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ. Àëå íå ä³éøîâ äî ïîêàÿííÿ ³ñòèííîãî, áî íàãðàáîâàíå öåðêîâíå ìàéíî íå ïîâåðíóâ òóäè, çâ³äêè âîíî áóëî âçÿòå, à òðèìàâ ó ñåáå. Íà ìàéäàí³ í³æèíñüêîìó çáóäóâàâ áóâ êóïåöüêó êîìîðó ç ì³öíèìè çàìêàìè òà ëàíöþãàìè. Âîíà, ÿê ðîçïîâ³äàþòü, áóëà ïîâíà çãàäàíèõ íàãðàáîâàíèõ ñâÿòèõ ðå÷åé. ß ñàì áà÷èâ äâà ñâÿòèõ îáðàçè, ùî ¿õ áóëî âèíåñåíî ç ëèòîâñüêèõ öåðêîâ: îäèí áóâ ïðèêð³ïëåíèé ñïî÷àòêó Âàñèëåì ³ççîâí³ íàä äâåðèìà çáóäîâàíî¿ íèì öåðêâè, ïðî ÿêó ìè êàçàëè âèùå; äðóãèé çàëèøàâñÿ ó íüîãî, ïðèáèòèé ó âíóòð³øíüîìó ïîêî¿ äî ñò³íè áóäèíêó" [73]. Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî Âàñèëü Çîëîòàðåíêî, ÿêèé ï³ñëÿ ñìåðò³ ñâîãî áðàòà ².Çîëîòàðåíêà îï³êóâàâñÿ áóä³âíèöòâîì õðàìó, 30 ñ³÷íÿ 1658 ð. ïîäàðóâàâ Ìèêîëà¿âñüêîìó ñîáîðó ãàðíî îçäîáëåíå ªâàíãåë³º [73, ñ. 175], "óêðàñèë êîøòîì ñâî¿ì ðàá Áîæèé Âàñèë³é Íè÷èïîðîâüè÷ Çîëîòàðåíêî äî õðàìó ñâÿòèòåëÿ Õðèñòîâà Íèêîëàÿ öåðêâè Í³æèíñêîé ñîáîðíîé çà îòïóùåí³º ãðåõîâ ñâî¿õ è ðîäèòåëåé âî â³÷íóþ ñåá³ ïàì’ÿòü ð.Áîæîãî 1658-ãî ãåíâàðÿ äíÿ 1-ãî" [73].
Í³æèíñüêèìè ïîëêîâíèêàìè áðàòè Çîëîòàðåíêè áóëè ó ÷àñ áóä³âíèöòâà Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó: ²âàí Íè÷èïîðîâè÷ ó 1653–1655 ðð. ÿê íàêàçíèé ãåòüìàí êîçàöüêîãî â³éñüêà íà Ï³âíî÷³ Óêðà¿íè òà â Á³ëîðóñ³¿, Âàñèëü Íè÷èïîðîâè÷ – ç 1655–1656 òà 1659 äî 1863 ð. áðàâ ó÷àñòü ó ×îðí³é ðàä³ ³ áóâ ñòðà÷åíèé ².Áðþõîâåöüêì çà ï³äòðèìêó ß.Ñîìêà. 
Ïðî Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð çãàäóº ³ àâòîð "Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ", êîëè îïèñóº ×îðíó ðàäó, ÿêà â³äáóëàñÿ â Í³æèí³ 18 ÷åðâíÿ 1663 ð. Ñàìîâèäåöü ñâ³ä÷èòü, ùî ï³ñëÿ ñâîãî îáðàííÿ ãåòüìàí ².Áðþõîâåöüêèé "... ïîïðîâàäèë â ñîáîðíóþ öåðêîâü ñâÿòîãî Íèêîëàÿ, ãäå ïðèñÿãó âèêîíàë ... çî âñ³ì âîñêîì" [74, ñ. 91].
Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåí³ íàìè äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü, ùî ñîáîð çàêëàäåíî áëèçüêî 1654 ð. ³ çáóäîâàíî ó ïåð³îä ç 1655 äî 1658 ð. íà êîøòè í³æèíñüêèõ ïîëêîâíèê³â ²âàíà òà Âàñèëÿ Çîëîòàðåíê³â òà ¿õ ìàòåð³, à òàêîæ êîçàê³â ³ ì³ùàí ï³ä íàãëÿäîì í³æèíñüêîãî ïðîòîïîïà Ìàêñèìà Ôèëèìîíîâè÷à, ÿêèé ñàìå â öåé ÷àñ î÷îëþâàâ ïàðàô³þ Ìèêîëà¿âñüêîãî õðàìó. 
Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð, ÿê ââàæàþòü äîñë³äíèêè, áóâ çâåäåíèé í³æèíñüêèìè ìàéñòðàìè, õî÷à, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, áðàâ ó÷àñòü  àðõ³òåêòîð-áóä³âåëüíèê, ³ì’ÿ ÿêîãî íå çáåðåãëà ³ñòîð³ÿ.
Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð – öå ï’ÿòèáàííèé ó õðåùàòîìó ïëàí³ ìóðîâàíèé õðàì. Éîãî îñíîâîþ º öåíòðàëüíà íàéâèùà ÷àñòèíà, òàê çâàíèé ÷åòâåðèê, äî ÿêîãî ïðèëÿãàþòü ãðàí÷àñò³ îá’ºìè. Çà âèíÿòêîì áàíü ó ñîáîð³ íåìàº îêðóãëèõ ì’ÿêèõ ë³í³é, âñ³ çîâí³øí³ îá’ºìè îñíîâíîãî ìàñèâó ³ ï³äêóïîëüí³ áàðàáàíè – ãðàí÷àñò³. Öå íàäàº ñïîðóä³ îñîáëèâî¿ êðèñòàëîïîä³áíî¿ ôîðìè ³ º îäíèì ³ç óëþáëåíèõ óêðà¿íñüêèìè áóä³âíè÷èìè ïðèéîì³â. Ñòóï³í÷àñòó êîìïîçèö³þ çàâåðøóþòü öèáóëåïîä³áí³ áàí³. 
Ñîáîð çáóäîâàíî ç æîëîá÷àñòî¿ öåãëè, ÿêà çàêð³ïëþâàëàñü âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Ñò³íè ç îáîõ áîê³â ïîòèíüêîâàíî é ïîá³ëåíî. Ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿ 1980–1990 ðð. äàõè õðàìó óêðèò³ ïîêð³âåëüíîþ ñòàëëþ, à ìàê³âêè é õðåñòè ïîçîëî÷åíî.
Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð ó ïëàí³ ìàº 28,2 ì ïî îñ³ çàõ³ä–ñõ³ä ³ 24,8 ì ïî îñ³ ï³âí³÷–ï³âäåíü, âèñîòà ãîëîâíîãî îá’ºìó – 12,9 ì. Öåíòðè÷íèé îá’ºì ñïîðóäè çàââèøêè 55 ì. Âõîäè ç ï³âí³÷íîãî òà ï³âäåííîãî áîê³â õðàìó, öåíòðàëüíèé – ç çàõîäó. Âñåðåäèí³ õðàìó º ñïåö³àëüí³ ëîäæ³¿, ÿê³ áóëè ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ïîëêîâî¿ ñòàðøèíè.
Ìîíóìåíòàëüí³ñòü õðàìó ï³äêðåñëþþòü âáóäîâàí³ ïî êóòàõ íèçüê³ ïðèì³ùåííÿ. Âðàæàº ãëÿäà÷³â ³ çîâí³øíº îôîðìëåííÿ ïëîùèíè õðàìó, ÿêå çä³éñíåíå çà ðàõóíîê ð³çíî¿ ôîðìè â³êîí (òî ç àðêîâèìè çàîêðóãëåííÿìè, òî ó âèãëÿä³ ÷îòèðè-øåñòèïåëþñòêîâî¿ êâ³òêè), à òàêîæ í³ø ð³çíîìàí³òíî¿ êîíô³ãóðàö³¿ – ïðÿìîêóòíèõ, ðîìáî-, õðåñòîïîä³áíèõ. Òàê³ í³ø³-ô³ëåíêè ñòàëè äåêîðàòèâíèì åëåìåíòîì ³ â ³íøèõ êóëüòîâèõ ñïîðóäàõ, çáóäîâàíèõ ï³ñëÿ Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó, çîêðåìà, â ñîáîðàõ Êðóïèöüêî-Áàòóðèíñüêîãî, Ãóñòèíñüêîãî, Ïîëòàâñüêîãî Âîçäâèæåíñüêîãî ìîíàñòèð³â. ßê çàçíà÷àº Ì.Öàïåíêî, âèêîðèñòàííÿ í³ø ð³çíèõ ôîðì ñòàº õàðàêòåðíèì ïðèéîìîì äåêîðó óêðà¿íñüêèõ áàðîêîâèõ ñïîðóä ÿê ççîâí³, òàê ³ âñåðåäèí³ [271, ñ. 201]. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ïåðâ³ñíî Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð ó Í³æèí³ áóâ òàêîæ ïðèêðàøåíèé ðåëüºôíî âèñòóïàþ÷èìè äåòàëÿìè ó âèãëÿä³ íàìèñòèíîê, ãèðîê, íàï³âêîëîíîê, ÿê³ äå³íäå çáåðåãëèñÿ äî íàøîãî ÷àñó, àëå íå áóëè â³äíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðåñòàâðàö³¿. Ñàìå â äðóã³é ïîëîâèí³ XVII ñò. ïðîÿâëÿºòüñÿ îñîáëèâà óâàãà äî äåêîðó åêñòåð’ºðó òà ³íòåð’ºðó, âèêîðèñòàííÿ òèíüêîâàíîãî ë³ïëåííÿ, êàõë³â òîùî. Íà æàëü, Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð íåîäíîðàçîâî ãîð³â (1754, 1773, 1792, 1798 ðð.). Ïðî îñòàíí³é ñêàçàíî ó Í³æèíñüêîìó ë³òîïèñ³: "1798 ìàÿ 7 ïðîòèâ 7 ÷èñëà ïîæàð ñäåëàëñÿ â ãîðîäå. Ïîãîð³ëè öåðêîâ Íèêîëàÿ ç áîëüøèì êîëîêîëîì, âñå êóïå÷åñêèå ðÿäû è ãîðîäñêîé ìàãèñòðàò" [181]. Ï³ä ÷àñ â³äáóäîâè âòðà÷àëèñÿ ³ äåÿê³ éîãî äåòàë³. Îñòàíí³é ðàç õðàì áóâ â³äðåñòàâðîâàíèé ó 1990 ð. ³ â³äêðèâ äâåð³ äëÿ â³ðóþ÷èõ. Õðàì ìàâ òðè ïðåñòîëè: íà ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëè ×óäîòâîðöÿ, àðõ³ñòðàòèãà Ìèõàéëà ³ òðüîõ Ñâÿòèòåë³â.
Ïîðó÷ ç Ìèêîëà¿âñüêèì ñîáîðîì ó ÕV²²² ñò. áóëà çáóäîâàíà äçâ³íèöÿ, äëÿ ÿêî¿ íà çàâîä³ ×åðíîâèõ ó Í³æèí³ áóëè ó 1758 ð. â³äëèò³ äçâîíè, îäèí ³ç ÿêèõ áóâ âàãîþ 400 ïóä³â, à òàêîæ êàïëèöÿ.
Ó XVII–XVII² ñò. êóëüòîâå áóä³âíèöòâî ó Í³æèí³ ðîçâèâàëîñÿ ó äâîõ íàïðÿìêàõ. Îäèí íàìàãàâñÿ óêðà¿í³çóâàòè çàõ³äíîºâðîïåéñüêó áàðîêîâó áàçèë³êó, çàâäÿêè ÷îìó ïîñòàâàâ ãàðìîí³éíèé ñèíòåç ñòàðîãî ï’ÿòèçðóáíîãî, öåíòðîáàííîãî õðàìó ç òèïîì áàðîêîâî¿ áàçèë³êè, ÿêîìó ÿê íàçîâí³, òàê ³ âñåðåäèí³ íàäàíî ñóòî áàðîêîâî¿ äåêîðàòèâíîñò³ ó ð³çüáÿðñüê³é îðíàìåíòèö³ é ìàëüîâíè÷îñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ãðó ñâ³òëà é ò³íåé. Öÿ òåíäåíö³ÿ ïðîÿâèëàñÿ ³ â ñàêðàëüí³é àðõ³òåêòóð³ ³íøèõ ì³ñò Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè. 
Äðóãèé íàïðÿìîê, á³ëüø îðèã³íàëüíèé, ïðàãíóâ äî áàðîê³çàö³¿ êîíñòðóêö³¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðåâ’ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè é ïåðåáóäîâè ¿¿ ç äåðåâà íà êàì³íü. Ç îãëÿäó íà òå, ùî ó Í³æèí³ áóä³âåëüíà êóëüòóðà äåðåâ’ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè äîñÿãëà âèñîêîãî ð³âíÿ, ìóðîâàí³ êóëüòîâ³ ñïîðóäè ñòàëè õóäîæí³ì âò³ëåííÿì ñàìå öüîãî íàïðÿìêó. Íàéá³ëüø äîñêîíàëèì ó ìèñòåöüêîìó â³äíîøåíí³ éîãî çðàçêîì ñòàâ ï’ÿòèâåðõèé õðåùàòèé õðàì ó ñòèë³ áàðîêî – Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð. Çàïî÷àòêîâàíèé ó Í³æèí³, öåé íàïðÿìîê îòðèìóº ïîäàëüøå âò³ëåííÿ â áàãàòüîõ êóëüòîâèõ ñïîðóäàõ Ãåòüìàíùèíè. 
Ùîá çðîçóì³òè åâîëþö³þ ïðàâîñëàâíîãî áóä³âíèöòâà â Óêðà¿í³, ñë³ä ïîð³âíÿòè öåðêâó äîáè áàðîêî (ï’ÿòèâåðõó, õðåùàòó) ³ äàâíüîðóñüêó (òðèä³ëüíó òà ïðÿìîêóòíó ó ïëàí³), ÿê³ äîñ³ çáåðåãëèñÿ ÿê äâà íàéïîïóëÿðí³øèõ òèïè ðåë³ã³éíèõ ñïîðóä. Ñï³âñòàâëÿþ÷è ¿õ ì³æ ñîáîþ, íå ìîæíà íå ïîì³òèòè ñóòòºâèõ â³äì³ííîñòåé ì³æ âò³ëåíèìè ó íèõ òèïàìè õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ. Äàâíüîðóñüêèé õðàì, íà äóìêó À.Ìàêàðîâà, – ñïîðóäà ö³ëêîì ðàö³îíàëüíà. "Â íüîãî º îáëè÷÷ÿ (ôàñàä) ³ ñïèíà (àïñèäà), éîãî âíóòð³øí³é ïðîñò³ð ìàº ïî÷àòîê ³ ê³íåöü, ñêëàäàºòüñÿ ç ôóíêö³îíàëüíî äèôåðåíö³éîâàíèõ ÷àñòèí (ì³ñöå õðåùåííÿ, ì³ñöå äëÿ â³ðóþ÷èõ ³ ì³ñöå äëÿ äóõîâåíñòâà). Â³í ïîä³ëÿºòüñÿ òàêîæ íà ãîëîâíå ("ïàðàäíå") ³ äîäàòêîâ³ ïðèì³ùåííÿ (íåôè, íàâè)" [168, ñ. 190].
Áàðîêîâèé ñîáîð ïîáóäîâàíî çà ³íøèìè ïðèíöèïàìè. Â³í âñåôàñàäíèé, îäíàêîâèé ç óñ³õ ÷îòèðüîõ áîê³â, ïîâåðíóòèé âîäíî÷àñ äî âñ³õ ÷àñòèí ñâ³òó, äî âñ³õ ïðèñóòí³õ íà ñîáîðí³é ïëîù³. Àëå íå âàðòî çâîäèòè óñþ çàêëàäåíó â íüîãî ³íôîðìàö³þ ëèøå äî äåìîêðàòè÷íî¿ ³äå¿. "Äåìîêðàòè÷í³ñòü êîçàöüêîãî ñîáîðó íå çàâàæàº éîìó áóòè âèðàçíèêîì ñóòî áàðîêîâîãî ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, çîêðåìà ñêëàäíîãî â³ä÷óòòÿ íåïîä³ëüíî¿ ºäíîñò³ êîíå÷íîãî é áåçêîíå÷íîãî, áåçìåæíî¿ ñêëàäíîñò³ âñüîãî ñóùîãî" [168, ñ. 190]. Âñå öå ìîæíà â³ä÷óòè é ïåðåæèòè, ÿêùî îá³éòè Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð ó Í³æèí³. Ñê³ëüêè á íå éøëè ï³ä éîãî ìóðàìè, â³í âåñü ÷àñ í³áè ïîâåðòàòèìåòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³, çàëèøàþ÷èñü îäíàêîâèì ³ íåçì³ííèì ñêð³çü ³ çàâæäè ³ "íàâ³þþ÷è òèì ñàìèì äóìêè ïðî àáñîëþòíèé ïðîñò³ð, ÿê³ íå âêëàäàþòüñÿ ó Äåêàðòîâó ñèñòåìó ÷àñî-ïðîñòîðîâèõ êîîðäèíàò" [168, ñ. 190]. Îá³éòè éîãî òàê ñàìî íåìîæëèâî, ÿê ïåðåæèòè â³÷í³ñòü àáî ïîäîëàòè íåñê³í÷åíí³ñòü.
Ó öüîìó â³äíîøåíí³ óêðà¿íñüêà áàðîêîâà õðàìîâà àðõ³òåêòóðà â³äð³çíÿºòüñÿ íå ò³ëüêè â³ä öåðêâè êíÿæî¿ äîáè, àëå â³äì³ííà â³ä áàðîêîâèõ õðàì³â Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, ç ¿õ òàºìíè÷îþ ì³ñòåð³ºþ, ïðèòåìíåíîþ çàãàäêîâ³ñòþ; ç ³íøîãî áîêó, íå ñõîæà ç ðîñ³éñüêîþ àðõ³òåêòóðîþ ö³º¿ äîáè, ç ¿¿ âàæêèìè, ïîíóðèìè ³ ñóòî äåêîðàòèâíèìè ïðèíöèïàìè. "² õî÷à ï³äêëàä óêðà¿íñüêî¿ àðõ³òåêòóðè óñ³º¿ äîáè áóâ áàðîêîâèé, ïðîòå ÿñíèìè ³ ëîã³÷íèìè êîíñòðóêö³ÿìè ³ îáìåæåí³ñòþ ïðèêðàñ óêðà¿íñüê³ áóäîâè â³äõîäÿòü â³ä ÷èñòî äåêîðàòèâíèõ ïðèíöèï³â íàäòî ïåðåëàäíîâàíèõ ôîðì áàðîêî çàõ³äíîãî ³ ñõ³äíîãî" [243, ñ. 123].
Ñàì äóõ ÷àñó âèìàãàâ ñòâîðåííÿ ìîíóìåíòàëüíèõ îáðàç³â. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì, îñîáëèâî ó XV²² – íà ïî÷àòêó XV²²² ñò., ñòàº ñòâîðåííÿ âèðàçíîãî, âðàæàþ÷îãî îáðàçó-ñèìâîëó, ïàì’ÿòíèêà ïîäâèãó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ó ñïðàâ³ íàö³îíàëüíîãî âèçâîëåííÿ ³ óòâåðäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè.
Íà äóìêó á³ëüøîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â [166; 198; 271], Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð º ïðîòîòèïîì ìóðîâàíèõ õðåùàòèõ ï’ÿòèáàííèõ õðàì³â â óêðà¿íñüê³é áàðîêîâ³é àðõ³òåêòóð³. Ñàìå â³í â íàñòóïí³ äåñÿòèë³òòÿ ñòàâ çðàçêîì äëÿ áóä³âíèöòâà ö³ëîãî ðÿäó ï’ÿòèáàííèõ öåðêîâ íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³, ïåðåíîñÿ÷è íàðîäí³ òðàäèö³¿ ç äåðåâ’ÿíîãî áóä³âíèöòâà â ìóðîâàíå. Óñïàäêîâóþ÷è òà ðîçâèâàþ÷è àðõ³òåêòóðí³ îñîáëèâîñò³ í³æèíñüêî¿ áóä³âë³, çà öèì âç³ðöåì áóëî çâåäåíî áëèçüêî äâîõ äåñÿòê³â öåðêîâ. Ñåðåä íèõ òàê³ øåäåâðè êîçàöüêîãî áàðîêî äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²²–ÕV²²² ñò., ÿê Òðî¿öüêèé ñîáîð Ãóñòèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ (1672–1676), Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð â ²çþì³ (1684), Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáîð Êðóïèöüêî-Áàòóðèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ (1680), Óñïåíñüêèé ñîáîð â ñ.Ëþòåíüêè Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ (1686), Óñïåíñüêèé ñîáîð ó Íîâãîðîä³-Ñ³âåðñüêîìó (1721), Ãåîðã³¿âñüêèé ñîáîð Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ â Êèºâ³ (1696–1701), Âñ³õñâÿòñüêà öåðêâà Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè (1696–1698 ðð.), Òðî¿öüêà íàäâ³ðíà öåðêâà íà Åêîíîì³÷íèõ âîðîòàõ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè (20-ò³ ðð. ÕV²²² ñò.), Êàòåðèíèíñüêà öåðêâà â ×åðí³ãîâ³ (1715), Óñïåíñüêà öåðêâà (1760–1761) ó Í³æèí³ òà ³íø³. 
Çâè÷àéíî, ïîâòîðåííÿ àðõ³òåêòîí³êè Ìèêîëà¿âñüêîãî ñîáîðó íå îçíà÷àº éîãî ïîâíîãî êîï³þâàííÿ. Êîæåí ç ìàéñòð³â, çàïîçè÷óþ÷è çàãàëüíó ñòðóêòóðó, âíîñèâ äåÿê³ óòî÷íåííÿ â îêðåì³ äåòàë³, ïðîïîðö³¿ òîùî. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêà öåðêâà, ÿêà ïîáóäîâàíà ó ñòèë³ áàðîêî ó ðàéîí³ Íîâîãî ì³ñòà â Í³æèí³. Îïàíàñ Øàôîíñüêèé ó ñâî¿é ïðàö³ "×åðíèãîâñêîãî íàìåñíè÷åñòâà òîïîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå…" äàâ îïèñ öüîãî õðàìó: "Öåðêîâü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â Íîâîì ìåñòå 1748 ã. îò ïîäàÿíèÿ ïîñòðîåíà, î äâóõ ïðåñòîëàõ: ãëàâíûé – Ïðåîáðàæåíèÿ, à íà ïðàâîé ñòîðîíå – Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, ïðåä ñåþ íàõîäèëàñü äåðåâÿííàÿ, êîòîðàÿ ïî ñëîâåñíîìó èçâåùåíèþ æèòåëåé, áîëåå ñòà ëåò ñòîÿëà. Îíà íåìíîæêî âëåâî îò òåïåðåøíåé áûëà, ãäå òåïåðü äåðåâÿííàÿ ÷àñîâíÿ ïîñòàâëåíà" [89]. Ó 20-õ ðð. ÕÕ ñò. ìèñòåöòâîçíàâöåì Ôåäîðîì Åðíñòîì áóëà çíàéäåíà â ³êîíîñòàñ³ õðàìó òàáëè÷êà ç íàïèñîì: "1748 ð. çàëîæåíà çà ñâÿùåííîíàìåñíèêà êðåñòîâîãî Ôåäîðà Îâèöêîãî, ñîîðóæåíà ñèÿ öåðêîâü 1757 ãîäà àâãóñòà 3-ãî äíÿ". Çà ïëàíîì öåðêâà-êâàäðàò ³ç çàîêðóãëåíèìè êóòàìè ³ ãðàíîâàíèìè ïðèòâîðêàìè ç ï³âíî÷³ ³ ï³âäíÿ. Öå êàì’ÿíà, ÷îòèðèñòîâïíà, îäíîàïñèäíà, òðèáàííà öåðêâà. Õðàì ÿâëÿº ñîáîþ ð³äê³ñíèé ïðèêëàä îá’äíàííÿ õðåñòîâîãî îá’ºìó ³ ðîçì³ùåííÿ òðüîõ êóïîë³â ïî îñ³ "ñõ³ä-çàõ³ä", ùî õàðàêòåðíî äëÿ äåðåâ’ÿíèõ õðàì³â àðõ³òåêòóðè çàõ³äíèõ îáëàñòåé. Ï³çí³øå ³ç çàõîäó áóëà ïðèáóäîâàíà òåïëà öåðêâà, à òàêîæ òðèÿðóñíà äçâ³íèöÿ, ÿê³ íå çáåðåãëèñÿ.
Íàïðèê³íö³ ÕV²² ñò. â ì³ñòîáóäóâàíí³ Í³æèíà â³äáóâàþòüñÿ ³ñòîòí³ çì³íè. Ó öåé ÷àñ áóëî ñêàçàíî íîâå ñëîâî â ïèòàíí³ ïðîñòîðîâî¿ êîìïîçèö³¿ ì³ñòà òà éîãî ñèëóåò³â. Âæå ç äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²² ñò. ðîçïî÷èíàºòüñÿ áóä³âíèöòâî âåëèêèõ ìóðîâàíèõ õðàì³â, à ç 20-õ ðð. ÕV²²² ñò. – âèñîêèõ áàãàòîÿðóñíèõ äçâ³íèöü. Ñàìå òàêîþ áóëà òðèÿðóñíà äçâ³íèöÿ ãðåöüêèõ õðàì³â ó Í³æèí³. Öÿ òåíäåíö³ÿ ïðîñòåæóºòüñÿ ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè. Ìóðîâàí³ áóä³âë³ ç çîëî÷åíèìè áàíÿìè, ïîá³ëåíèìè ñò³íàìè, öåíòðè÷íî-âåðòèêàëüíîþ êîìïîçèö³ºþ îá’ºì³â íà ôîí³ ñîêîâèòî¿ çåìë³ ï³ä çîëîòèì ïðîì³ííÿì ñîíöÿ âíîñèëè â àíñàìáëü Í³æèíà íîâèé àêöåíò. Âèñîê³, ³ìïîçàíòí³ ñïîðóäè ïîð³âíÿíî ç íèçüêèìè êîðïóñàìè áóä³âåëü íàäàâàëè çàáóäîâ³ âèðàçíîñò³ òà äèíàì³÷íîñò³. Ìèñòåöüêà äîâåðøåí³ñòü áóä³âåëü ñòâîðþâàëàñÿ çà äîïîìîãîþ îðíàìåíòàëüíîãî äåêîðó, ë³ïëåííÿ, í³ø, ï³ëÿñòð òîùî.
Áóä³âíèöòâî êóëüòîâèõ ñïîðóä ó Í³æèí³ äàëî ìîæëèâ³ñòü âèîêðåìèòè ùå îäíó õàðàêòåðíó îçíàêó ðåë³ã³éíîãî òà ìèñòåöüêî-êóëüòóðíîãî æèòòÿ äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó, à ñàìå ó÷àñòü ó ñïîðóäæåí³ õðàì³â ôóíäàòîð³â ³ ìåöåíàò³â, ÿêèìè âïåðøå âèñòóïàþòü ãåòüìàíè, ïðåäñòàâíèêè ñòàðøèíè òà äóõîâåíñòâà. 
ßê ñëóøíî çàóâàæóº Â.Âå÷åðñüêèé, "öå íå áóëà ìåöåíàòñüêà ä³ÿëüí³ñòü ó çâè÷íîìó ðîçóì³íí³. Ñêîð³øå – ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ ïðåäñòàâíèöüêîãî àðõ³òåêòóðíîãî ñåðåäîâèùà, ñï³âì³ðíîãî çðîñëèì ñóñï³ëüíèì ïîòðåáàì ³ ìîæëèâîñòÿì" [107, ñ. 70]. Íå â³äõèëÿþ÷è öþ òåçó, âñå æ ñë³ä øóêàòè é ³íø³ ìîòèâè ïîñèëåíî¿ óâàãè ãåòüìàí³â ³ ïîëêîâíèê³â, ïðåäñòàâíèê³â êîçàöüêî¿ åë³òè äî çâåäåííÿ ñàìå öåðêîâíèõ ñïîðóä. ßê ñëóøíî çàçíà÷àº Í.ßêîâåíêî, "çà ïîæâàâëåííÿì öåðêîâíîãî áóä³âíèöòâà ñòîÿëè íå ò³ëüêè åêîíîì³÷íà ñòàá³ë³çàö³ÿ, àëå é ãëèáîêå, à ðàçîì ç òèì íà¿âíå ðåë³ã³éíå ïî÷óòòÿ íîâî¿ åë³òè, ÿêà â³äíîñèíè ç Áîãîì ìîäåëþâàëà íà ñóòî çåìíèé êøòàëò, íàìàãàþ÷èñü ñâî¿ ãð³õè (à ¿õ ó ÷åñòîëþáíî¿ ³ êîðèñëèâî¿ ñòàðøèíè çà æèòòÿ íàêîïè÷óâàëîñÿ ÷èìàëî) â³äêóïèòè ìàòåð³àëüíèìè ïîæåðòâàìè, à çðîáèâøè öå, çàñïîêîþâàëàñü ó ùèðîìó ïåðåêîíàíí³, ùî îáîâ’ÿçîê ïåðåä Áîãîì âèêîíàëà ÿê ñë³ä" [277, ñ. 515]. 
Ìåöåíàòñòâî áóëî õàðàêòåðíîþ ðèñîþ êóëüòóðíîãî æèòòÿ Í³æèíà äîáè Ãåòüìàíùèíè. Ñåðåä ôóíäàòîð³â í³æèíñüêèõ õðàì³â, îêð³ì ²âàíà òà Âàñèëÿ Çîëîòàðåíê³â, í³æèíñüêèé ïîëêîâíèê Ïåòðî Ðîçóìîâñüêèé, âäîâà ñòàðîäóáñüêîãî ïîëêîâíèêà Ãàííà Áðåñëàâñüêà, ìèòðîïîëèò Ñ.ßâîðñüêèé, ãðåöüêèé ñâÿùåíèê Õðèñòîôîð Äèìèòð³ºâ, ì³ñöåâ³ êóïö³, ì³ùàíè, êîçàêè òîùî. 
Ïåð³îä Ãåòüìàíùèíè ó êóëüòóðíîìó æèòò³ ì³ñòà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ìàñøòàáíèì êóëüòîâèì áóä³âíèöòâîì. Àíàë³ç äæåðåë äîçâîëèâ âñòàíîâèòè, ùî âïðîäîâæ äðóãî¿ ïîëîâèíè XVII–XVIII ñò. ó Í³æèí³ áóëî çáóäîâàíî áëèçüêî 20 ìóðîâàíèõ õðàì³â òà äâà ìîíàñòèðñüê³ êîìïëåêñè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ çáåðåãëàñÿ äî íàøîãî ÷àñó. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â òîé ÷àñ õðàìè çâîäèëèñü íå ëèøå â Í³æèí³ ÿê ïîëêîâîìó ì³ñò³, à ³ â áàãàòüîõ ì³ñòå÷êàõ òà ñåëàõ Í³æèíñüêîãî òà ³íøèõ ïîëê³â. Òàêîãî ìàñîâîãî áóä³âíèöòâà õðàì³â, ÿêèé ñïîñòåð³ãàâñÿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ XV²²–XV²²² ñò., Óêðà¿íà ùå íå çíàëà. Öå ï³äòâåðäæóº, çîêðåìà, ïåðåë³ê õðàì³â ×åðí³ã³âñüêî¿ ºïàðõ³¿, îïóáë³êîâàíèé â 1908 ð. ñâÿùåíèêîì ª.Êîðíîóõîâèì. Çà íåïîâíèìè äàíèìè, â äîáó ³ñíóâàííÿ Ãåòüìàíñüêî¿ äåðæàâè íà ö³é òåðèòîð³¿ áóëî çáóäîâàíî 606 õðàì³â: ó Áîðçíÿíñüêîìó ïîâ³ò³ – 36, Ãëóõ³âñüêîìó – 30, Ãîðîäíÿíñüêîìó – 33, Êîçåëåöüêîìó – 16, Êîíîòîïñüêîìó – 24, Êðîëåâåöüêîìó – 44, Ìãëèíñüêîìó – 57, Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêîìó – 56, Íîâîçèáê³âñüêîìó – 31, Í³æèíñüêîìó – 49, Îñòåðñüêîìó – 32, Ñîñíèöüêîìó – 41, Ñòàðîäóáñüêîìó – 82, Ñóðàçüêîìó – 21, ×åðí³ã³âñüêîìó – 54 [142].
Öåé îïèñ ì³ñòèòü äàí³ íå ò³ëüêè ïðî ì³ñöå ³ ÷àñ áóä³âíèöòâà õðàì³â, à é âêàçóº íà îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ¿õ çâåäåííÿ. Öå ãåòüìàíè ²âàí Ìàçåïà, ²âàí Ñêîðîïàäñüêèé, Äàíèëî Àïîñòîë, Êèðèëî Ðîçóìîâñüêèé, ïîëêîâíèêè Ëèçîãóáè, Ìèêëàøåâñüê³, Ïàâëî Ïîëóáîòîê, Ïåòðî Ðîçóìîâñüêèé, ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé Ñàìó¿ë Ìèñëàâñüêèé òà ìèòðîïîëèò Ñòåôàí ßâîðñüêèé, àðõ³ºïèñêîï Àñòðàõàíñüêèé Ïàâëî, àðõ³ìàíäðèòè Ãåäåîí Áóëàõ, Ôåîêòèñò Ñîôðîíñüêèé òà ²îñèô Òîìàøåâñüêèé, Òàðàñ Âåðáèöüêèé, ºïèñêîï Â’ÿòñüêèé Âîðôîëîìï³é.
Ñåðåä ³íøèõ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ïîáóäîâè õðàì³â, – ÷ëåíè ðîäèíè Ðîçóìîâñüêèõ, Ï.Ðóì’ÿíöåâ-Çàäóíàéñüêèé, Îëåêñàíäð òà ²ëëÿ Áåçáîðîäüêè, ßêîâ òà Àíäð³é Ìàðêîâè÷³, Ï.Ìèëîðàäîâè÷, ².Ñóä³ºíêî, Øèðà¿, ².ßíæóë, Ï.Þíèöüêèé, À.Ñóëèìà, Çàâàäîâñüê³, Ò.Æóðàâêà, Î.Ð³ãåëüìàí, Ï.Âîéöåõîâè÷ òà ³íø³. Ö³ â³äîìîñò³ îõîïëþþòü ëèøå 4 ïîëêè (Í³æèíñüêèé, Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêèé, Íîâîçèáê³âñüêèé ³ ×åðí³ã³âñüêèé). Àëå ³ öÿ ñòàòèñòèêà äàº ïðàâî ãîâîðèòè ïðî ìàñøòàáí³ñòü õðàìîâîãî áóä³âíèöòâà ó âêàçàíèé ïåð³îä ³ ó÷àñò³ â íüîìó ìåöåíàò³â. 
Çà êîøòè í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà Ï.Ðîçóìîâñüêîãî áóëî çáóäîâàíî ìóðîâàíó Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêó öåðêâó, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü "Îïèñ ì.Í³æèíà 1766 ð." Äåÿê³ äîñë³äíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî ìóðîâàíà Âîçäâèæåíñüêà öåðêâà, ÿêà ðîçòàøîâóâàëàñÿ ó ïåðåäì³ñò³ Ìàãåðêè, áóëà çáóäîâàíà 1775 ð. âäîâîþ í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà Ïåòðà Ðîçóìîâñüêîãî Ïåëàãåºþ [181, ñ. 88] íà ì³ñö³ ïîïåðåäíüîãî äåðåâ’ÿíîãî õðàìó. ² äàë³ äîïîâíþþòü öþ ³íôîðìàö³þ: "Ïåòðî Ðîçóìîâñüêèé ... ïîìåð 1771 ð. ³ ïîõîâàíèé íà àáî ïðè öâèíòàð³ í³æèíñüêî¿ Âîçäâèæåíñüêî¿ (Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêî¿) öåðêâè, àáî áåçïîñåðåäíüî â õðàì³, ÿêèé ñòàðàííÿìè éîãî âäîâè çà 4 ðîêè áóëî ïåðåáóäîâàíî ç äåðåâ’ÿíîãî íà ìóðîâàíèé" [181, ñ. 88]. 
Ïðîòå â ñàìîìó "Îïèñ³ ì.Í³æèíà 1766 ð. "çàçíà÷àºòüñÿ: "Öåðêâà äåðåâ’ÿíà ñòàðà â ³ì’ÿ Âîçäâèæåííÿ Õðåñòà. Ïðè í³é áóäóºòüñÿ êàìåíà öåðêîâ". Òàêèì ÷èíîì, Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêà öåðêâà âæå áóäóâàëàñÿ 1766 ð., ùå çà æèòòÿ í³æèíñüêîãî ïîëêîâíèêà Ï.Ðîçóìîâñüêîãî, ÿêèé îá³éìàâ ñâîþ ïîñàäó äî ñàìî¿ ñìåðò³ – 1771 ð. Ó ïîäâ³ðí³é ÷àñòèí³ "Îïèñó..." âêàçàíî, ùî â ïðîòåêö³¿ Ï.Ðîçóìîâñüêîãî ó òîé ÷àñ çíàõîäèëèñÿ ñòîëÿð Ñåìåí ²ëü÷åíêî, òåñëÿð³ Âàñèëü Ñêîëî÷óé, Ñòåôàí Êàðàìè, "â³çíèê öåãëè äî áóäîâè êàì’ÿíî¿" ²âàí ×åðíÿõîâñüêèé, âèðîáíèêè öåãëè Òàðàñ Áåãóí, Îìåëÿí Ðèãóëü. Ñêîð³ø çà âñå, ö³ ìàéñòðè ïðàöþâàëè ñàìå íàä áóä³âíèöòâîì Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêî¿ öåðêâè. Âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî áóä³âíèöòâî âåëèêèõ ìóðîâàíèõ õðàì³â ó òîé ÷àñ ìîãëî òðèâàòè áàãàòî ðîê³â, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî ñàìå âäîâà Ï.Ðîçóìîâñüêîãî çàâåðøóâàëà ñïîðóäæåííÿ öåðêâè, îñâÿ÷åííÿ ÿêî¿ â³äáóëîñÿ 1775 ð. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ³ç âïåâíåí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêà öåðêâà áóäóâàëàñÿ ó 1766–1775 ðð. çà êîøòè Ï.Ðîçóìîâñüêîãî. 
Ñïîðóäà ìàëà ôîðìó ð³çíîâèäó òåòðàêîíõà ç äåÿêèì ïðîäîâæåííÿì â çàõ³äí³é ã³ëö³ õðåñòà. Îñíîâíèé îá’ºì õðàìó çàâåðøóºòüñÿ öèë³íäðè÷íèì ñâ³òëîâèì áàðàáàíîì ç íàï³âñôåðè÷íîþ áàíåþ, óâ³í÷àíîþ íåâåëè÷êîþ äåêîðàòèâíîþ âåðõ³âêîþ ç õðåñòîì, ùî íàäàº õðàìó ï³ðàì³äàëüíîñò³ ôîðìè. Äåêîð ìàéæå â³äñóòí³é. Ïàì’ÿòêà çáåðåãëàñÿ äî íàøèõ äí³â äåùî âèäîçì³íåíîþ: 1860 ð. çà ïðîåêòîì ïîâ³òîâîãî çåìëåì³ðà Ôàëîâè÷à ³ç çàõ³äíîãî áîêó äî öåðêâè áóëè äîáóäîâàí³ âåëèêèé çàë òà äçâ³íèöÿ. 
Íà êîøòè ïîëêîâîãî ïèñàðÿ ßêîâà Ïî÷åêà òà ïîæåðòâè ïðèõîæàí áóëà çáóäîâàíà ³ 143 áåðåçíÿ 1788 ð. îñâÿ÷åíà Ïàíòåëåéìîíî Âàñèë³âñüêà öåðêâà, ÿêà áóëà çâåäåíà çàì³ñòü äâîõ äåðåâ’ÿíèõ – Ïàíòåëåéìîí³âñüêî¿ òà Âàñèë³âñüêî¿ (çãîð³ëà 1754 ð.). Íà ¿¿ áóä³âíèöòâî äîçâ³ë áóëî îòðèìàíî ó 1769 ð. Öå îäíîáàííèé ïðÿìîêóòíèé ó ïëàí³ õðàì, ÿêèé ìàº ôîðìó "êîðàáëÿ", à íå õðåñòà. Íàä 8-â³êîííèì öåíòðàëüíèì îá’ºìîì öèë³íäðè÷íîãî ï³äáàííèêà ï³äí³ìàºòüñÿ ñôåðè÷íà áàíÿ. Õðåñòîïîä³áí³ñòü ïëàíó ïîì³òíèé ëèøå ó âíóòð³øíüîìó ïðîñòîð³.
Íà ïîæåðòâó Àíäð³ÿ Êóøàêåâè÷à éîãî áàòüêî Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, ñâÿùåíèê ö³º¿ öåðêâè, 1861–1863 ðð. çà ïðîåêòîì ÷åðí³ã³âñüêîãî àðõ³òåêòîðà Ôåäîðîâà äîáóäóâàâ òåïëó öåðêâó ³ âèñîêó äçâ³íèöþ. Öåé õðàì ââàæàâñÿ ñ³ìåéíèì äëÿ ðîäèíè Êóøàêåâè÷³â, ÿê³ ïîõîâàí³ íà öåðêîâíîìó öâèíòàð³ ³ ïðîòÿãîì ÕÕ ñò. áóâ ºäèíèì ä³þ÷èì ïðàâîñëàâíèì õðàìîì.
ó 1721 ð. íà òåðèòîð³¿ Í³æèíñüêîãî çàìêó íà êîøòè êîçàê³â áóëà òàêîæ çáóäîâàíà Áîãîÿâëåíñüêà öåðêâà íà ì³ñö³ ïîëüñüêîãî êîñòüîëó. Öå îäíîêàôíà, îäíîêóïîëüíà, äâîñâ³òíÿ ïðÿìîêóòíà ñïîðóäà, äî ÿêî¿ ³ç çàõîäó ïðèºäíóºòüñÿ äçâ³íèöÿ. Çàë ïîä³ëåíèé äâîìà ñïàðåíèìè êîëîíàìè, ùî ï³äòðèìóþòü õîðè, íà äâ³ ÷àñòèíè. Â³âòàð ï’ÿòèãðàííèé ó ïëàí³. Ñò³íè õðàìó ïðîð³çàí³ ïðÿìîêóòíèìè â³êíàìè, à òàêîæ äåêîðàòèâíèìè ïîëè÷êàìè. Öåíòðàëüíèé îá’ºì õðàìó ïåðåêðèòèé áàðàáàíîì. Õðàì äîâãèé ÷àñ îáñëóãîâóâàâ ñîëäàò³â í³æèíñüêîãî â³éñüêîâîãî ãàðí³çîíó. Öåðêâà çáóäîâàíà â ñòèë³ êëàñèöèçìó.
Ùå îäíèì õðàìîì, äî áóä³âíèöòâà ÿêîãî, éìîâ³ðíî, áóëè ïðè÷åòí³ ïðåäñòàâíèêè ïîëêîâî¿ ñòàðøèíè òà ÷ëåíè ¿õ ðîäèí, áóâ Ââåäåíñüêèé æ³íî÷èé ìîíàñòèð, çàñíîâàíèé â êîëèøíüîìó ïåðåäì³ñò³ Í³æèíà – Áàáè÷³âö³ – âäîâîþ ñòàðîäóáñüêîãî ïîëêîâíèêà Ãàííîþ Áðåñëàâñüêîþ íå ï³çí³øå 1660 ð. Ïðèäáàâøè ï³ñëÿ ñìåðò³ ÷îëîâ³êà ó Í³æèí³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëà, Ã.Áðåñëàâñüêà ïîáóäóâàëà ñïî÷àòêó êåë³¿, à ï³çí³øå äâà äåðåâ’ÿí³ õðàìè – Ââåäåíñüêèé ñîáîð òà ²ëë³íñüêó öåðêâó. 
Öþ, ôàêòè÷íî ºäèíó íà ñüîãîäí³, âåðñ³þ áóä³âíèöòâà îáèòåë³ âïåðøå çóñòð³÷àºìî ó ïðàöÿõ äîñë³äíèê³â äð. ïîë. Õ²Õ ñò. Ô³ëàðåòà (Ãóìèëåâñüêîãî) [262, ñ. 1] òà Ì.Äîìîíòîâè÷à [68, ñ. 681]. Ïðè öüîìó íàçâàí³ àâòîðè, í³ ¿õ íàñòóïíèêè, íàñàìïåðåä, êðàºçíàâö³, ÿê³ çâåðòàëèñÿ ó ñâî¿õ íàóêîâèõ ñòóä³ÿõ äî ³ñòîð³¿ ñïîðóäæåííÿ Ââåäåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ, íå ïîñèëàþòüñÿ íà äîêóìåíòàëüí³ äæåðåëà, êîðèñòóþ÷èñü, ñêîð³ø çà âñå, ì³ñöåâèìè ïåðåêàçàìè. Íà æàëü, â õîä³ íàóêîâîãî ïîøóêó íàì òàêîæ íå âäàëîñÿ â³äøóêàòè æîäíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ÷è ñïðîñòîâóâàëè âèùåíàâåäåíó äóìêó. Âîäíî÷àñ, ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ó æîäíîìó ³ç äæåðåë íå çíàéäåíî äàíèõ ïðî ñòàðîäóáñüêîãî ïîëêîâíèêà ç ïð³çâèùåì Áðåñëàâñüêèé. Äî ðå÷³, íà öåé ôàêò çâåðíóâ óâàãó Î.Ëàçàðåâñüêèé â îïèñ³ Í³æèíñüêîãî ïîëêó [68, ñ. 681]. 
Ó 1756 ð. âíàñë³äîê ïîæåæ³ çãîð³ëè Ââåäåíñüêèé ñîáîð, ²ëë³íñüêà öåðêâà òà êåë³¿ [262, ñ. 2]. ²ëë³íñüêó äåðåâ’ÿíó öåðêâó áóëî â³äíîâëåíî 1757 ð., êîëè ³ãóìåíåþ ìîíàñòèðÿ áóëà ªëåâôåð³ÿ – áàáóñÿ í³æèíñüêîãî â³éòà ²âàíà Òàðíàâ³îòà, ïðî ùî, ÿê çàçíà÷àº Ô³ëàðåò (Ãóìèëåâñüêèé), ñâ³ä÷èòü çíàéäåíà âæå ó Õ²Õ ñò. íà ì³ñö³ äåðåâ’ÿíîãî ²ëë³íñüêîãî õðàìó ñâèíöåâà äîùå÷êà: "îñíîâàñÿ ñèÿ òðàïåçíàÿ öåðêîâ â ÷åñòü è ïàìÿòü ñâ. Ïðîðîêà Èëüè Ôåñâèòÿíèíà â íåæèíñêîì äåâè÷üåì ìîíàñòûðå ïðè èãóìåíèè Åëåâôåðèè … Ïîëîæåíû çäå ìîùè ñâ. ðîñ. êí. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî â ëåòî 1757 ì. ãåíâ. 12 äíÿ" [262, ñ. 2]. Ìóðîâàíó Ââåäåíñüêó ñîáîðíó öåðêâó áóëî ïîáóäîâàíî 1778 ð. "òùàíèåì ïðåæäå áûâøèõ íàñòîÿòåëüíèö è äðóãèõ äîáðîõîòíûõ äåÿòåëåé" [49, àðê. 1] çàâäÿêè ä³ÿëüíîñò³ òîãî÷àñíî¿ ³ãóìåí³ Àïîëë³íàð³¿, ÿêà ïðèáóëà äî Í³æèíà 1767 ð. ç êè¿âñüêîãî Áîãîñëîâñüêîãî ìîíàñòèðÿ [262, ñ. 6].
Âàãîìó ðîëü â ðîçâèòêó êóëüòîâî¿ àðõ³òåêòóðè ó Í³æèí³ ó ñåðåäèí³ ÕV²²–ÕV²²² ñò. â³ä³ãðàëè íå ëèøå ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâîãî ÷åðíåöòâà, àëå é â³äîì³ öåðêîâí³ ä³ÿ÷³. Íàñàìïåðåä, öå ñòîñóºòüñÿ ìèòðîïîëèòà Ñ.ßâîðñüêîãî, ç áëàãîä³éíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÿêîãî ïîâ’ÿçàíå ñïîðóäæåííÿ Áëàãîâ³ùåíñüêîãî ñîáîðó – îäí³º¿ ç ïåðëèí óêðà¿íñüêî¿ àðõ³òåêòóðè ÕV²²² ñò. 
Ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ïðåçèäåíòà Ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêî¿ àêàäåì³¿ òà íàì³ñíèêà Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðøîãî ïðåñòîëó, Ñ.ßâîðñüêèé âèð³øèâ ïîáóäóâàòè â Óêðà¿í³ âåëèêèé ïðàâîñëàâíèé õðàì. Íåâèïàäêîâî ìèòðîïîëèò îáðàâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ñâîãî çàäóìó ñàìå Í³æèí – ïîòóæíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé òà êóëüòóðíèé öåíòð, ì³ñòî, ç ÿêèì áóëî ïîâ’ÿçàíå éîãî äèòèíñòâî. Ïåðåâàãó Í³æèíó Ñ.ßâîðñüêèé â³ääàâ ³ ÷åðåç òå, ùî òóò ó Ìèêîëà¿âñüêîìó ñîáîð³ ñëóæèâ ïðîòîïîïîì éîãî ð³äíèé áðàò Ïàâëî, ÿêèé çà çàäóìîì ìèòðîïîëèòà ìàâ áåçïîñåðåäíüî îï³êóâàòèñÿ áóä³âíèöòâîì. 
Äëÿ áóä³âíèöòâà âåëè÷íîãî õðàìó íà ÷åñòü Áëàãîâ³ùåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó 1702 ð. Ï.ßâîðñüêèé ïðèäáàâ êîøòîì áðàòà Ñòåôàíà çà 1300 êðá â öåíòð³ ì³ñòà äåê³ëüêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç áóäèíêàìè [12, àðê. 27]. 
Пізніше у своїй грамоті монастирю його фундатор писав: "Всемилостивый Господь Бог подаде ми на серце во еже на хвалу Его святую стяжание свое истощити и воздвигнути храм в честь воплощения Сына Божія, сиречь храм Благовещение Пресвятыя, чистыя и преблагословенныя, славныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Благодатию Божиею помоществуемый яхся предлежащаго ми дела, и, понеже брат мой родной Павел Яворский бысть протопоп Нежинский, изволися в Богоспасаемом граде Нежине храм он Богородичен устроити".
Будівництво собору розпочалося 1702 р. за обраним братами Яворськими зразком. Який саме православний храм слугував прототипом Благовіщенського собору, стверджувати важко. Можливо, це був Великий собор Донського монастиря у Москві, збудований протягом 1686–1698 рр. фактично на очах у С.Яворського. Принаймні ніжинський Благовіщенський собор схожий на нього за своєю об’ємно-просторовою композицією. 
Для подальшого спорудження храму 1705 р. Стефан Яворський запросив відомого московського зодчого Григорія Устинова, який мав звання архітектора, багато будував у Москві, зокрема, за наказом Петра І брав участь у реставрації після пожежі будівлі Посольського приказу. Про авторитет та популярність Г.Устинова свідчить той факт, що, погодившись на пропозицію С.Яворського, зодчий просить дозволу на від’їзд до Ніжина особисто у Петра І, про що пише у відповідній супліці на ім’я царя від 17 грудня 1705 р. 
Про обставини будівництва дізнаємося також з листа самого митрополита до брата від 1705 року: "Умовив я цього підрядчика Григорія Івановича Устинова, людину справді певну і в малярстві та в архітектурі вмілу, аби він за зразком тим, на якому і ви, і я, і він підписалися, збудував церкву, а я йому платити повинен відрубом сім тисяч рублів, а на ваші українські гроші тридцять і п’ять тисяч" [262, с. 14]. В листі також зазначається, що Г.Устинов вже перед від’їздом отримав від С.Яворського завдаток у розмірі однієї тисячі рублів, ще дві тисячі архітектор мав отримати після прибуття до Ніжина. 
Нагляд за будівництвом здійснював Павло Яворський, хоча і сам митрополит Стефан уважно стежив за тим, щоб доцільно використовувалися кошти, а зведення храму і його внутрішнє оздоблення здійснювалося згідно з наміченим планом.
Окрім власних коштів, які митрополит пожертвував на будівництво собору, С.Яворський прагнув залучити матеріальну підтримку з боку інших заможних осіб. Зокрема, в одному з листів до свого брата Павла 1705 р. він зазначає: "Лучше бы до Трехтемирова вдаться и у преосвященного, либо у самого ясновельможного (у гетьмана Івана Мазепи – авт.) просити, чтоб позволили сколько байдаков камня твердого. Бо оттуду возили на фундамент Церквам братской и Никольской (скоріш за все, йдеться про Богоявленський Братський та Військово-Микільський собори, збудовані у Києві у 1693 р. за меценатської підтримки І.Мазепи – авт.), хотя бы сотце рублев и прибавить, которые я готов дати. Легумену, которую обещал дать ясне вельможный добродей (гетьман Іван Мазепа – авт.), одыщите сею парою: бо о том сам мне говорил, когда ту был недавно на Москве, потом де могу отъехать на войну…" [270; 273]. 
Як видно з цього фрагмента листа, С.Яворський клопотався про будівництво храму і з цією метою просив допомоги у гетьмана І.Мазепи, зокрема, в питаннях доставки в Ніжин каміння на фундамент собору та виплати будівельникам "легумену", тобто частини платні у вигляді харчових запасів. На жаль, не знайдено документальних підтверджень тому, чи звертався Павло Яворський до гетьмана з відповідним клопотанням. Тому не можна з впевненістю говорити й про меценатську допомогу І.Мазепи при спорудженні Благовіщенського собору, хоча й відкидати таку можливість теж не слід, враховуючи масштабність благодійницької діяльності гетьмана, особливо стосовно будівництва православних храмів. 
Особлива роль як мецената в будівництві собору належить гетьману Івану Скоропадському, який для підтримки собору та монастиря виділяв землю, будинки, хутори.
Чотирнадцять років (1702–1716 рр.) тривало будівництво Благовіщенського собору під керівництвом Г.Устинова. Протягом цього часу в Гетьманській Україні відбулися важливі події, передусім, битва під Полтавою 1709 р. Ця драматична подія та репресії, яких після поразки зазнала українська старшина, багатьох примусили шукати засобів виправдання себе перед Петром І. С.Яворський, який раніше писав красномовні панегірики на честь гетьмана І.Мазепи, був змушений у листопаді 1708 р. проголосити йому анафему з амвону Московського Успенського собору. У новозбудованому ніжинському монастирі його фундатор розпорядився спорудити своєрідний пам’ятник на честь Полтавської битви: в іконостасі соборного храму вмістили ікону з тріумфальним портретом царя Петра, зображеного верхи на коні. "Віднині нехай буде пам’ятка у Ніжинському монастирі про перемогу Богом даровану Всеросійському Самодержцю Петру Великому над шведським королем Карлом другим-надесять под Полтавою року від Різдва Господнього 1709", – писав у своєму листі митрополит [262, с. 165].
У 1716 р. було завершено будівництво храму. На його освячення приїхали сам Стефан Яворський, митрополит київський і галицький Іосаф Краковський, архієпископ переяславський Кирило Шумлянський та багато інших священнослужителів.
Стефан Яворський зрозумів, що "такий храм не міг бути "мірскою парахіальною церковцю, а тому вирішив назвавши його Назаретом Богородичним, "монастырю бытии при ней". Щоб забезпечити життєдіяльність монастиря, Стефан Яворський надав йому грамоту: "Монастырю Ветхому Рождества Пресвятыя Богородицы, вне града Нежина стоящему, со всеми его пожитьями и угодьями, установихом бытии подчиненному монастырю Благовещенскому и наместнику в нем бытии, а не игумену, от архимандрита по своему его усмотрению". Збереглася велика кількість універсалів гетьманів, згідно з якими Благовіщенському монастирю приписувалися села, двори, землі, млини, заводи, греблі, ліси, сади, озера, сінокоси тощо. як свідчить архієпископ Філарет (Гумилевський), Ніжинський монастир мав 136 письмових актів – церковних грамот, гетьманських універсалів, дарчих записів і купчих кріпостей, які підтверджували його володіння в Ніжині та на околицях міста. Крім цього, було у нього 800 монастирських селян (1782 р.).
Благовіщенський собор цікавий не лише як історична, але, передусім, як архітектурна пам’ятка. Архітектура тринавового чотиристовпного п’ятибанного храму являє собою оригінальну суміш прийомів українського та російського зодчества, відроджуючи розпланувально-просторові структури мурованих храмів княжої доби. Цей тип храму, який В.Вечерський характеризує як "державний або гетьманський", відомий лише в мурованій архітектурі й не має ані прототипів, ані наслідувань у дерев’яному монументальному культовому будівництві [107]. В композиції собору лежить хрест з рівними за довжиною раменами, жодна з яких не має традиційної вівтарної апсиди. В своїй основі храм має форму квадрата із заокругленими кутами, переважає тут сувора урівноваженість, симетрія і центричність. До суто російських елементів дослідники відносять постановку малих бань по діагоналі на кутах споруди, а до місцевих прийомів – спеціальні яруси-лоджії для знаті, що зустрічаємо у Миколаївському соборі. Всередині склепіння спираються на чотири чотиригранні стовпи. Зовнішні маси храму нероздільні. Нетиповим для українських храмів є двоярусне розміщення вікон на стінах кутових об’ємів, а на парталах парні великі аркоподібні витягнуті вікна, які більше нагадують вітражі. Храм зовні був прикрашений декоративними нішами ромбоподібної та аркової форм. Верхи собору близькі до українських барокових храмів. Для композиції собору характерна суміш прийомів українського і російського мистецтва: урівноваженість, симетрія, центричність.
Слід зауважити, що Благовіщенський собор був зразком для будівництва подібних храмів у деяких інших полкових містах. Так, у Полтаві у 1773 р. (за іншими джерелами, 1770–1778 рр.) на кошти П.Руденка збудували Воскресенську церкву, яка повторювала основні риси Благовіщенського собору, але як пам’ятка пізнього бароко мала більш розчленований об’єм. Близькими до ніжинського Благовіщенського собору за розпланувально-просторовою структурою є Стрітенська (1782–1787 рр.) церква у Полтаві та Благовіщенська церква 1778 р. в Березні на Чернігівщині.
На відміну від більшості монастирських комплексів на Лівобережжі, які знаходилися за межами населених пунктів, Благовіщенський монастир розташовувався у самому місті. І хоча вся його територія була оточена огорожею, оборонна функція мала другорядну роль. У південній частині монастиря замість огорожі вздовж вулиці Мостової розміщувалися торговельні приміщення, які збереглися до нашого часу. На території монастиря у ХVІІІ ст. були збудовані келії для монахів з глибокими підвалами, а також каскад 21 крамниці вздовж Гоголівської вулиці. Пізніше у східній частині монастиря над лавками на другому поверсі був збудований храм св. Петра і Павла. Зі східного боку до цієї церви прилягала дзвіниця з годинником (нині втрачена), яка піднімалась над церквою. Поруч з храмом був збудований двоповерховий кам’яний корпус ігуменських келій.
Неодноразово дерев’яні споруди монастиря руйнувалися нищівними пожежами, які для тогочасного Ніжина були звичайним явищем. Так, після пожежі 1750 р. вогнем були зруйновані "трапезна з церквою, келії у верхах зламані, і до того ж наймані двори монастирські, з яких тільки прибуток в монастирі і був, всі до підмурки погоріли". А 1 вересня 1757 р. нова пожежа, що перекинулася з грецького кварталу, знищила будинок архімандрита та дерев’яні покрівлі братських келій і дзвіниці. Остання пожежа 1797 р. була особливо руйнівною, а тому обитель хотіли закрити. Допомога ніжинців врятувала храм. У ХІХ ст. велику роль у відбудові відіграв його настоятель Віктор Черняєв. 
За фінансового сприяння ніжинського протопопа Павла Сленги у 1760–1761 рр. була також збудована мурована хрещата п’ятибанна Успенська церква. Священик виділив на будівництво 3 тисячі золотих, про що свідчить його духовний заповіт: "до церкви Успенія Пресвятой Богородіци нежинской ново муром сооруженной, на дороблене, отказал 3000 золотых, в талярах битих". П.Сленга також заповідав продати частину свого рухомого та нерухомого майна і виручені кошти спрямувати на будівництво храму: "пульгарціовок две белосребних, кубков три таких же, рострухан злопестий, чарок три, як бы у кварту, чару якобы у полкварти китайской работы, специальную, все итое продати, а ложити на строение церковное. Лес носянковский и двор олишевский – продать на потребу тоей церкви" [156, с. 173]. , як бі у кварту, чару, якобі  же: "руженной і ахідного боку до церкви була добудована дзвіниця. івкою з хресто
На будівництво цього храму виділяли кошти й представники купецтва, зокрема, російський купець з Ніжина Алісов та Петро Клобуков [142, с. 32]. Церква частково була зруйнована у 30-х рр., а остаточно у 50-х рр. XX ст. За своєю композицією вона дещо нагадувала Благовіщенський собор. Проте бічні бані тут розміщувались не на кутових, а на основних бокових об’ємах, що характерно для хрещатих у плані п’ятиверхих храмів доби українського бароко. На початку ХІХ ст. храм добудовувався. Реконструкція завершилась у 1812 р. це був красивий і великий за розміром храм, що поділявся на холодну і теплу церкви. На жаль, крім фотографій початку XX ст., ми не маємо жодних джерел, які б давали можливість говорити про архітектурні особливості пам’ятки. Із західного боку від церкви знаходилась велика триярусна дзвіниця, прибудована уже у 1838 р., яка мала характерні риси стилю класицизму.
У 1751 (1752) р. у Ніжині на місці дерев’яної 1619 р. була збудована мурована двоповерхова, однобанна церква Іоанна Богослова [9, арк. 70]. В церковних відомостях 1868–1891 рр. вказується дата побудови храму – 1752 р., а в документах за 1893–1916 рр. – 1751 р. Можливо, це просто механічна помилка, але скоріше уточнення. Відомо, що будівництву храму фінансово та організаційно сприяв міський війт, повітовий предводитель ніжинського дворянства грек Іван Тернавіот, батько якого Петро, а також дід стерій служили ніжинськими війтами. 
В архітектурному відношенні це однобанна хрещата в плані споруда з дуже короткими гілками хреста: напівкруглими зі сходу та заходу і прямокутними з півдня та півночі. Споруда відзначається тим, що поставлена на високу підкліть російського зразка, нетипову для храмів Лівобережної України. Це двоповерхова будова: на першому поверсі розташована тепла церква , а на другому – холодна, до якої збудовані східці. Така споруда рідкісна в Україні.
З балкона храму святий прп. Іоанн Кроншфадський благословив ніжинців, коли відвідав місто в кінці століття. За об’ємно-просторовим рішенням храм належить до тетраконхових будівель. Церква мурована, оштукатурена, однобанна, з витягнутим купольним барабаном, що має діаметр 7,8 м. на фасаді розвинутий барочний декор, виконаний у цеглі. Архітектура пам’ятки належить до пізнього українського бароко, що розвинулось під впливом творчості В.Растреллі. Одним із його послідовників був відомий український архітектор І.Григорович-Барський, манеру якого особливо відчутно в архітектоніці Іоанно-Богословської церкви. "Довершені пропорції будівлі та вишуканий декор, – зазначає В.Вечерський, – засвідчують роботу висококваліфікованого майстра, можливо, кола А.Квасова чи І.Григоровича-Барського" [108, с. 144]. Завдяки довершеності пропорцій і цілісній композиції ця архітектурна пам’ятка є однією з кращих культових споруд пізнього бароко в Україні.
Визначну роль у розвитку як культової, так і світської архітектури Ніжина відіграла грецька община міста [16], на кошти якої були зведені Михайлівська та Всіхсвятська церкви. 
У 1679 р. грецька громада, досить численна група тогочасного населення Ніжина, звернулася до церковної та світської влади з проханням дозволити побудувати в місті власну православну церкву. Це клопотання греки мотивували тим, що, відвідуючи богослужіння у ніжинських храмах, не розуміли "руського набожества", тобто церковнослов’янської мови, а тому не могли місцевим священикам "виразне сповідувати гріхи свої" [32, с. 14]. Ініціатором цього звернення виступив уже згадуваний у попередніх розділах священик грецького братства Христофор (Христодул) Димитрієв [31], який оселився у Ніжині 1677 р. і відіграв важливу роль у заснуванні грецької православної парафії та будівництві перших грецьких храмів.
Дозвіл щодо спорудження грецького храму у Ніжині у 1680 р. був наданий Константинопольським патріархом Яковом та Чернігівським і Новгород-Сіверським архієпископом Лазарем Барановичем [23; 142, с. 372–375], який у той час був місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри, тобто фактично найвищою духовною особою Гетьманщини. Л.Баранович 11 березня 1680 р. у своїй грамоті засвідчував: "У зв’язку з тим, що грецькі люди, які мешкають в м.Ніжині, не розуміють російські релігійні обряди і не знають російської мови, вони не можуть виразно сповідуватись нашим священикам і при інституції ясновельможного пана Гетьмана, гаряче просила нас щоб їм дозволено було, купивши в місті земельну ділянку, побудувати церкву в ім’я святих Архангелів Михайла і Гаврила" [26 а, с. 6].
Грошей, виділених громадою на будівництво, вистачило лише на зведення стін великого храму. Подібний лист від 10 травня 1684 р. дав і Л.Баранович, в якому просив усіх підтримувати посланців грецького братства, доброзичливо приймати і залежно від можливостей допомагати коштами на будівництво храму. Щоб довести справу до кінця, отець Христофор позичив чималу суму грошей, і тому у 1684 р. ніжинські греки, отримавши згоду гетьмана Івана Самойловича, відрядили двох своїх представників задля збирання пожертв та милостині на будівництво храму. Щоб оздобити храм та збудувати в ньому іконостас, отець Христофор особисто неодноразово звертався за фінансовою допомогою до місцевих купців, урядовців та церковних ієрархів. 
Дослідники грецької громади К.Харлампович та О.Дмитрієвський стверджують, що будівництво храмів здійснювалося за рахунок продажу майна греків, які вмирали, а також стягнення штрафів, реалізації закладеного майна, продажу земельних ділянок. Архівні документи засвідчують, що число пожертвувачів доходило до 110 осіб, які внесли загальну суму 4 тис. крб [22; 26].
Священик Христофор не лише використовував пожертвування грецьких купців, а й їздив за фінансовою допомогою до Москви, оскільки зведення великого парафіяльного храму в той час потребувало значних коштів – у середньому 1000–1200 крб без витрат на харчування будівничих. Зокрема, документи засвідчують, що у 1686 р. він отримав за царським наказом "на церковное строение 30 рублей из нежинских доходов" [267, с. 174]. 
Через рік (1687 р.) будівництво грецького дерев’яного храму на честь архангелів Михаїла та Гавриїла було завершено. Про це свідчить універсал І.Мазепи від 18 грудня 1687 р., в якому зазначається, що надано право "всему церковному братству, купцам чужоземським на выставленіе церкви и на отправление в ней греческим, свойственным их языком ... которую то церковь они власним коштом и старанием своим в Нежине оздобне не тилко деревом выстановили, але и мурами выстановити стараються " [21, арк. 3].
Під час будівництва Михайлівського храму у представників грецької громади визріла ідея побудувати поряд ще одну церкву – муровану Всіхсвятську, спорудження якої було завершено у 1691–1692 рр. Паралельно греки продовжували збирати кошти на будівництво іконостасів для своїх храмів. Звертаючись до російських дарів Івана та Петра Олексійовичів, Христофор писав їм "… я помня заповідь Божию, по обещанию своему, в Нежине купил земли, построил две церкви каменные, одна во имя Всех Святых, а другая архангела Михаила, и за скудостью своею и за нищетою в те церкви построить иконостасы и сосуды церковних не имею чем" [120, с. 372–373]. У 1691 р. священику Христофору було видане "великих государей жалованья на строение в те же выстроенные церкви иконостасов из Сибирского приказу на 50 крб." [176]. У 1696 р. будівництво та внутрішнє оздоблення двох грецьких церков – Михайлівської та Всіхсвятської – було завершено.
Таким чином, роль Христофора Дмитрієва у створенні грецького братства у Ніжині та будівництві двох храмів Михайлівської і Всіхсвятської є визначальною. Проте слід зазначити, що сам Христофор не зміг би звершити задуману справу, якби не було підтримки з боку грецької громади Лазаря Барановича, відомо 4 його грамоти ХVІІ ст., які безпосередньо стосуються братства та його храмів, а також Варлаама Ясинського, який продовжив традиції Л.Барановича у ХVІІІ ст., надавши на підтримку греків 3 грамоти. При цьому слід зазначити, що в зв’язку з довготривалим будівництвом та перебудовою храмів греки змушені були звертатися до церковних діячів за дозволом. Так, у червні 1719 р. ктитори Микола та Ісай просили єпископа Кирила Шумлянського благословення на ремонт храму.
Будівництво Михайлівської та Всіхсвятської церков стало спільною об’єднавчою справою для усієї грецької общини, яка ще тісніше згуртувалася як етнорелігійно-культурна спільнота. Адже храми слугували не лише місцем богослужіння та духовними центрами, але й осередками громадського та культурного життя грецького братства. На церковному подвір’ї регулярно збиралися братчики, щоб вирішувати найважливіші справи грецької громади: обирати священиків та ктиторів церкви, членів братського суду. Там само відбувалися "братські канони" – великі громадські свята та урочистості. У Михайлівській церкві певний час, до спорудження спеціального приміщення, розміщувалася грецька школа, тут же протягом усього досліджуваного періоду розташовувалася й бібліотека грецького братства. 
Постійне зростання грецької громади в Ніжині та наявність значних капіталів у її членів дозволили розпочати перебудову дерев’яної Михайлівської церкви на муровану. З дозволу гетьмана І.Скоропадського у 1714 р. греки на місці попереднього дерев’яного храму заклали кам’яний фундамент. Після цього більш ніж на 10 років будівництво призупинилося і було поновлене у 1725 р., а завершене у 1729 р. священиком Миколою Босняком, який був ктитором храму протягом 1719–1739 рр. 
28 травня 1731 р. церква була освячена митрополитом Київським та Галицьким Рафаїлом Заборовським, про що свідчить напис на мурованій дошці, яка і нині зберігається в інтер’єрі храму. Окремі дані про будівництво храму також знаходимо в парафіяльному літописі Михайлівської церкви за 1815 р.: "воздвигнут сей храм архистратигов Михаила и Гавриила при ктиторстви господина Миколая Михайловича Босняка, коему храму заложено основание из согласия всех братьев 1714-го году, и оставалась без производства работ до 1725 года. Затем, продолжая работу, окончен в 1729 году, и по приезде из Києва архиерея господина Рафаила, освящен в 1731-м году расходами братьев" [13, арк. 3].
Пам’ятка відноситься до одного з варіантів давнього типу однобанної церкви з апсидами-криласами, поширеного на Буковині та Балканах. Споруда має хрестоподібну форму з гранчастим центром, а також винесеними у південній та східній частинах гранованими гілками, напівкруглою апсидою, яка досить об’ємна, бо її довжина майже така ж, як і довжина ядра церкви, та подовженою у західній частині гілкою. Декоративне оздоблення церкви досить бідне. Північну і південну частину прикрашають напівколонки, а також характерні карнизи великого виносу над прямокутними без декору віконними прорізами та ніші аналогічної форми. На північному боці вівтарної стіни вміщено муровані написи з текстами грецькою мовою. Товщина стін досягає 2 м. Циліндричний барабан з частими прорізами вікон арочної форми завершують споруду, яка за своєю формою незвична для Ніжина.
Реконструкція мурованої Всіхсвятської церкви розпочалася у 1760-х рр. Храм деякий час існував як монастирська трапезна, але невдовзі його розібрали "за ветхостію". Вважається, що храм було перебудовано наприкінці 80-х рр. XVІІІ ст. [120]. Водночас, спираючись на архітектурні дослідження, проведені в 1985 р. Українським науково-реставраційним проектним інститутом, можна виділити два періоди будівництва пам’ятки: 80-ті рр. XVІІІ ст. та 20–40-ві рр. XIX ст.
У перший з вищевказаних періодів церква зводилася за такою ж схемою, що і Михайлівська, але була значно більшою за розмірами. Основний об’єм храму в сучасному його вигляді збудований у XVІІІ ст. В той час церква мала тільки один вхід із західного боку, який мав лучкову перемичку, фасади були розкріповані і декоровані пілястрами. В межах розкріповок розміщувались віконні прорізи з лучковими перемичками та привіконним декором у вигляді наличників, сандриків, привіконних карнизів. Кути центрального об’єму акцентовані спареними колонами. Весь об’єм церкви знаходився на високому подіумі, якому відповідає винос цоколя. В його межах під віконними прорізами основного об’єму знайдено віконні прорізи підвалу, розміщеного під всією церквою. До підвалу з північного боку існує вхід. Склепіння в підвалі спираються посередині на стовпи, скоріш за все, тут знаходилась трапезна. Притвора і нефа утворюють всередині храму великий прямокутний зал, перекритий циліндричним склепінням. У західній частині знаходяться хори, які опираються на колони. Стіна хорів гарно прикрашена ліпленими гірляндами троянд.
У витягнутій загальній частині рідкі прорізи вікон, над якими виділяються трикутні вирізи надвіконець. На місці перехрещення стін, рукавів та нефа піднімається на пружних арках купол, усипаний великою кількістю вікон, що освітлюють зал і надають храму особливої святковості і величності.
У 20–40-х рр. ХІХ ст. церкву було суттєво перебудовано і весь внутрішній та зовнішній вигляди споруди вирішено відповідно до вимог пізнього класицизму (в такому вигляді вона збереглася до нашого часу) [775, с. 57–58]. Об’єднання візантійського стилю і класицизму надало споруді специфічного еклектичного вигляду. При цьому красиві класичні портики з трьох сторін надають храму особливої величності. Церква мурована, поштукатурена, її широта 28,7 м, а довжина – 41, 6 м.
При цьому існують дані про те, що Всіхсвятська церква добудовувалася протягом 1800–1805 рр. за проектом відомого чернігівського архітектора А.Карташевського. Ми не зосереджували увагу на з’ясуванні цього питання, оскільки воно виходить поза хронологічні межі нашого дослідження, хоча й заслуговує на окреме вивчення. Біля обох храмів знаходилась високо трьохярусна дзвіниця, найвища у Ніжині, яка була втрачена в 50-х рр. ХХ ст. 
Активну участь у будівництві культових споруд брали участь не лише представники полкової старшини, духовенства, купецтва, але й ніжинські міщани. Зокрема, на їх кошти у 1727–1733 рр. було збудовано цегляну Троїцьку церкву з високою дзвіницею під шпилем з гарним оздобленням, яка розташувалася на місці дерев’яного однойменного храму, що згорів під час пожежі. Ця однобанна хрестоподібна з подовженням по осі в західно-східній частині церква барокового стилю. Апсида має форму усіченого восьмигранника. Зовнішній декор бідний. На фасаді храму розташовані прямокутні вікна, а також великі ніші різноманітної форми, з північного та південного боків будівлі ніші оформлені бароковими мандриками, а у східній вівтарній частині – три невеликі ніші вухастої форми, восьмикутної зірки і хрестоподібної з заокругленими гілками хреста, як у Миколаївському соборі. Троїцька церква розташовувалася поряд із Всіхсвятським та Михайлівським грецькими храмами. Після значних перебудов у 30-х рр. XIX ст. набула рис класицизму.
у 1757–1765 рр. на кошти місцевих парафіян, серед яких більшість була міщанами, було також збудовано муровану Покровську церкву на місці дерев’яної, яка існувала ще з 30-х рр. XVІІ ст. За своєю розпланувально-просторовою структурою цей храм суттєво відрізняється від інших парафіяльних церков міста. Покровська церква відноситься до тетраконхового типу храмів, який був відомий у світі з давніх-давен і набув найбільшого поширення на території Римської імперії, Візантії, Вірменії, Грузії, а також в Західній Європі в добу італійського Відродження. Особливістю тетраконхових храмів була наявність центрального, як правило, квадратного об’єму, що увінчувався циліндричним 8-віконним підбанником та високою банею, з чотирьох боків до нього прибудовані значно вужчі й нижчі напівкруглі споруди – "конхи" (звідси й назва: з грецької "тетра" – чотири, "конха" – напівкругла будівля, перекрита склепінням). Саме таким типовим українським варіантом тетраконхового храму є Покровська церква. Двоярусна дзвіниця збудована в стилі класицизму.
На початку ХІХ ст. до неї була прибудована гарно оформленими чотириколонними портиками та трикутними фронтонами двоярусна дзвіниця у стилі ампір.
Як відзначає дослідник української архітектури доби Гетьманщини В.Вечерський, в Україні тетраконхові храми будували всього лише протягом півстоліття – з 1755 до 1800 р., і центром їх спорудження стає саме Північне Лівобережжя [106]. На думку автора, цей тип храму був привнесений на територію Гетьманщини такими російськими архітекторами, як А.Квасов, і виявився співзвучним основним тенденціям архітектури українського відродження i бароко, зокрема, щодо рівноваги обсягів i мас, тектонічної чистоти й логiчностi архітектурної форми. Тетраконхи були близькими до українського типу церкви, з планом у вигляді рівнораменного грецького хреста, центричністю, ступінчастим наростанням мас до центру, всефасаднiстю, розрахованою на круговий огляд споруди. Ці структури ґрунтувалися на ясній символiцi архiтектурних форм, спiвзвучнiй нацiональним просторовим стереотипам.
У них, за словами В.Вечерського, "була головна риса, притаманна українській національній композиційній ідеї: висотне розкриття i тотожність внутрішнього простору та геометрії зовнішніх форм, максимальна єдність конструкції i архітектоніки" [106, с. 93].
Тетраконхові храми будувалися невеликими за розмірами, з маленькими вівтарями, без хорів, тому вміщали мало парафіян і недостатньою мірою задовольняли потреби православного богослужіння. Їх споруджували переважно як храми-пам’ятники на честь важливих подій, як невеличкі родинні храми або церкви-усипальниці, в яких ховали представників козацької старшини чи заможних осіб. 
Ніжинська Покровська церква була споруджена на честь однойменного ярмарку. В середині XVIII ст. біля Покровського храму знаходилася тепла дерев’яна церква Костянтина та Єлени. В 1873 р. на її місці за проектом інженера Л.Садовського була зведена кам’яна Миколаївська церква, з великими вікнами, обрамованими лиштвами. До тетраконхових споруд у Ніжині слід віднести і згадану вище Воздвиженську церкву, яка пізніше втратила свій первісний вигляд. Храм будувався як усипальниця.
Слід зауважити, що замовники – гетьмани, полкова старшина, духовенство, міщани, купці – завжди впливали на характер будівництва, домагалися чіткого виконання умов зведення храму чи іншої споруди: її розмірів, розміщення бань і їх кількості, форми вікон тощо. Якщо архітекторами чи будівничими були представники інших країн, то вони могли проявити себе лише в декоративному оздобленні будівель – у порталах, віконних лиштвах, гзимсах, ліплених окрасах. Саме тут проступала індивідуальність, а разом з тим національна належність майстра. Ось чому в багатьох спорудах Гетьманської України спостерігається еклектика. Тут риси українського національного архітектурного стилю змішані з російським чи візантійським.
У другій половині XVІІ – XVІІІ ст., як і у давньоруські часи, храми були не лише спорудами для відправлення церковних служб, але й відігравали роль культурного осередку міста, тому їх спорудженню приділяли значну увагу. Широкі громадські та релігійні функції церков вимагали відповідних їх розмірів і форм. У цей період зростають об’єми й висота храмів, будуються розвинуті галереї, запроваджують настінні розписи та високі багатоярусні різні іконостаси.
Зважаючи на розмаїття композиційних варіантів мурованих храмів Ніжина у др. пол. XVІІ–XVІІІ ст., про які йшлося вище, можна встановити наступні типи споруд, які характерні для православної культової архітектури по всій території Гетьманщини.
1. Зальні (Миколаївська (1773), Богоявленська (1721)) церкви.
2. П’ятидільні (дев’ятидільні) хрещаті у плані:
а) однобанні (Іоанна Богослова (1751), Михайлівська (1719–1729), Всіхсвятська (80-ті рр. XVІІІ ст.), Троїцька (1727–1733), Вознесенська (1805), Хресто-Воздвиженська (1766–1775), Покровська (1757–1765) церкви та собор Введенського монастиря (1778)); 
б) трибанні (Спасо-Преображенська церква (XVІІ ст., перебудована у 1748–1757 рр.);
в) п’ятибанні (Миколаївський (1658), Благовіщенський (1702–1716) собори та Успенська (1760–1761) церква).
3. Прямокутні:
а) однобанні (Василівська церква (1788))
Наведена типологія засвідчує, що у місті у добу Гетьманщини були збудовані різні типи храмів, які органічно вписуються в загальну типологію української православної архітектури досліджуваного періоду і в той же час бактеризують естетичні смаки ніжинців. Серед храмів Ніжина відсутні лише однобанні та трибанні тридільні храми та багатобанні зальні, які зустрічаються в інших населених пунктах Гетьманщини. 
Оглянувши пам’ятки церковної архітектури Ніжина другої половини XVІІ–XVІІІ ст., можна прийти до висновку, що сучасний вигляд деяких храмів не відповідає первісному, адже протягом останньої третини XVІІІ та у XІХ ст. значна частина культових споруд Ніжина була перебудована відповідно до нових стильових канонів. Можливо, єдиним ніжинським храмом, який переважно зберіг свої первісні барокові ознаки, є Миколаївський собор. В архітектурі інших церковних будівель міста залишилися як початкові, барокові риси, так і з’явилися характерні ознаки інших стилів, насамперед, класицизму. 
Архітектурний стиль класицизму як реакція проти бурхливого, напруженого, декоративного бароко приходить в Україну у другій третині XVІІІ ст. одночасно з поширенням цього стилю на території Західної Європи. Проте в цей період ще дуже стійкими були традиції українського бароко, а тому споруди, хоча й зводилися або перебудовувалися на основі класицистичних зразків, в своїй архітектурі все ж залишали своєрідні риси українського національного стилю.
У період утвердження класицизму більшість храмів в Україні будувалась за типовими проектами, невід’ємними елементами культових споруд стали 4–6-колонні портики, зник бароковий декор фасадів (ліплення, кутові пілястри-лопатки) тощо.
Поширеними стають прості прямокутні об’єми з одним розвиненим верхом, який завершується напівсферичною банею. Барабани верхів перетворились на світлові ліхтарі, завдяки чому стало можливим звести до мінімуму кількість вікон у стінах. Площини стін прорізалися декількома вікнами (як і верхи) в один ряд. В результаті цього споруди набули підкреслених рис простоти і монументальності.
Більшість ніжинських храмів перебудовувалися в цей період відповідно до зразків класицизму і набули типових ознак архітектури цього стилю, зазначених нами вище. Яскравими прикладами такої перебудови є Іоанно-Богословська, Всіхсвятська та Троїцька церкви. У XVІІІ ст. перебудовувались і висотні дзвіниці, які були невід’ємною частиною архітектурних ансамблів монастирів та церков. В історії української архітектури до цього періоду дзвіниці не мали такого розвитку й значення, як саме у XVІІІ ст. Вони розміщувались біля храмів або прибудовувались до основного об’єму церкви з західного боку. Всі вони мають елементи ордерної системи, ряди колон, класичні шпилі тощо. Слід відзначити вишуканість, струнку граціозність силуетів цих величних споруд. Їх пропорції всіляко підпорядковані головному композиційному призначенню як домінант у складних та різноманітних за об’ємами ансамблях. Невід’ємним елементом ніжинських дзвіниць були дзвони, відлиті на мідноливарному заводі братів Чернових в Ніжині, в тому числі досить великої ваги. 
Підсумовуючи сказане, можна констатувати, що суспільно-політичні події, які відбувалися в Україні у серединні ХVІІ ст., дали потужний поштовх розвитку архітектури та містобудування у Ніжині. У другій половині ХVІІ ст. – на початку ХVІІІ ст. через постійні військові події, які велися на території Гетьманщини, провідним містоформуючим чинником залишалася фортеця, яка кілька разів протягом досліджуваного періоду перебудовувалася та удосконалювалася. Документи свідчать про те, що у другій половині ХVІІ ст. – на початку ХVІІІ ст. Ніжин (разом з Черніговом) був одним з двох міст Лівобережжя з найбільшою кількістю мурованих будівель, хоча більшість споруд усе ще залишалася дерев’яною.
У другій половині ХVІІІ ст. в архітектурі посилюється контроль за процесом забудови міст як з боку гетьманської влади, так і царської адміністрації. На відміну від попереднього періоду, коли розміри і форми, а також художньо-стильові особливості об’єктів визначали переважно замовники, у ХVІІІ ст. зростає значення проектування та роль професійних архітекторів. У Ніжині розпочинається масове будівництво мурованих адміністративних, громадських споруд, торговельних комплексів. У їх спорудженні та реконструкції значну роль відіграли професійні архітектори, зокрема А.Квасов та А.Карташевський. У архітектурі Ніжина використовується як стиль українського бароко, так і елементи класицизму. Визначальну роль у їх появі відіграли ніжинські благодійники, які своїми пожертвами вписали своє ім’я в історію та культуру древнього міста. Різноманіття споруд, їх архітектурно-мистецька своєрідність, засвідчували про високу культурну атмосферу жителів міста, які багатством забудов продемонстрували своє устремління зробити навколишнє середовище красивим в естетичному і патріотично-урочистому спрямуванні. Архітектура Ніжина – це видатна пам’ятка всім жителям міста на віки. Архітектура – це обличчя міста. 
Впродовж другої половини ХVІІ ст. – ХVІІІ ст. у Ніжині було збудовано близько 20 мурованих храмів та два монастирські комплекси, більшість з яких збереглися до нашого часу. Культові споруди Ніжина досліджуваного періоду відзначаються різноманітністю об’ємно-просторової організації та стильовим розмаїттям. Окрім пам’яток, споруджених у стилі українського бароко, який був домінуючим, в сакральній архітектурі міста також присутні елементи візантійського, давньоруського та класицистичного стилів, що дало можливість визначити типологію православних храмів на основі їх розпланувальної та об’ємно-просторової структури.
Характерною особливістю розвитку церковної архітектури Ніжина досліджуваного періоду є участь у будівництві храмів фундаторів і меценатів, якими виступають переважно представники козацької старшини та члени їх родин (ніжинські полковники Іван та Василь Золотаренки, Петро Розумовський, вдова стародубського полковника Ганна Бреславська, полковий писар Яков Почека), духовенства (митрополит Стефан Яворський, священик грецького братства Христофор Димитрієв, протопоп Павло Сленга), грецькі та російські купці, що мешкали в місті, міщани та козаки.
Таким чином, будівництво у Ніжині періоду Гетьманщини набуло всебічного розвитку. Воно мало не лише оборонне значення, а й було пов’язане з появою нових храмів, житлових та громадських споруд, збудованих у різних стилях. Будівництво храмів збагачувало духовне життя ніжинців, їх культуру.


Розділ ІІІ

Освіта та бібліотечна справа 
як важливі чинники культурного 
життя в Ніжині

Утвердження Гетьманської держави стало потужним поштовхом для розвитку освіти на Лівобережжі. Цей процес був спричинений, насамперед, потребою молодої держави у значній кількості освічених службовців – посадовців Генеральної військової канцелярії, полкових та сотенних урядовців, представників органів міського врядування. Сам час і нова соціокультурна ситуація вимагали зародження та формування нової еліти, яка б за рівнем освіти та культури не поступалася своїм європейським сучасникам. Відтепер багато в чому майбутня кар’єра молодих українців залежала не лише від їх військового хисту та здобутків на полі битви, а й безпосередньо від рівня освіти. 
В добу Гетьманщини система освіти у Ніжині представлена, передовсім, початковою її ланкою. Найбільш поширеним типом початкових навчальних закладів у місті в цей період, як, до речі, і в усій Гетьманській Україні, була церковнопарафіяльна школа, яка, на думку дослідників, продовжувала розвивати традиції давньоруських освітніх закладів, що також діяли при церквах і надавали елементарні знання [154]. Церква та представники духовенства відіграли визначальну роль в освіті, бо першими вчителями і взагалі керівниками народної освіти були представники духовенства.
Полкова старшина справою шкільництва не цікавилася і не займалася і здебільшого перекладала її на священнослужителів, а також громаду та приватних осіб.
Навчальні заклади цього типу були безпосередньо пов’язані з церковними парафіями і становили одну з інституцій у їх складі. При формуванні кліру, представники якого переважно виконували обов’язки вчителів у цих школах, парафіяльні общини мали право вирішального голосу, принаймні до середини XVIII ст. Посади священиків і церковнослужителів у парафіях могли обіймати вихідці з усіх станів. Такий демократичний спосіб формування церковного кліру дає підстави говорити про народний характер парафіяльних шкіл. Зокрема, О.Лазаревський переконаний, що усі парафіяльні школи своїм існуванням мають завдячувати самому народові, а також українському духовенству, яке у XVIII ст. "залежало від самого народу, своєю допомогою цій справі могло лише висловлювати добру волю на це народу" [155, с. 88]. При цьому спроби вищого духовенства втручатися в процес обрання церковнослужителів досить часто наштовхувалися на рішучий супротив з боку парафій [155, с. 88]. Школа носила назву тієї церкви, при якій вона функціонувала. Так, ніжинські школи мали назви покровської, успенської, свято-миколаївської тощо.
Функції вчителів у парафіяльних школах виконували переважно дяки, при обранні яких на цю причетницьку посаду церковною общиною враховувалися, з одного боку, їх особисті та професійні якості, необхідні для виконання обов’язків церковнослужителя (вміння читати та писати, знання церковної служби та вміння вести її "благолепно и благочинно", володіння "добрим гласом"), з іншого боку – ставилися вимоги володіння певними педагогічними навичками [147, с. 558–559]. Найчастіше дяк обирався не усією парафіяльною громадою, а священиком, ктитором та кількома найвпливовішими її членами. При цьому досить часто кандидат на дяківську посаду мав нетривалий випробувальний термін, після відпрацювання якого, у разі відповідності вимогам громади, він затверджувався на триваліший час [103, с. 244–245]. Досить часто між вчителем і парафіяльною громадою укладався контракт. Траплялися випадки, коли місце дячків займали найздібніші школярі [147, с. 556; 109, с. 40].
Водночас, як свідчать джерела, обов’язки вчителів у парафіяльних школах виконували не лише дяки та паламарі, але й освічені міщани. Зокрема, із донесення доглядача ніжинського повітового училища О.Журавльова довідуємося, що у парафіяльних школах міста у 1793 р. навчався 121 учень (105 представників чоловічої статі і 16 жіночої). Вони розподілялися так: "... у соборного (Миколаївського собору) дячка навчалося 30 учнів, у пономаря цієї ж церкви – 7, учениць – 5; у Преображенського дячка – 8, у міщанина – 16, у дячихи – 5, учениць – 6; у Богоявленського дячка – 22, у Воздвиженського дячка – 11; у старовірського майстра – 6, учениць – 5" [169, т. 29, с. 169]. Щоправда, цей документ дещо виходить за хронологічні межі нашого дослідження, проте за відсутності аналогічних даних доби Гетьманщини він дає важливу інформацію про те, скільки учнів навчалося у початкових школах Ніжина в той період, скільки серед них було представників жіночої та чоловічої статі, хто виконував функції вчителів тощо. Як бачимо із доносу, у парафіяльних школах навчалися не лише представники чоловічої статі, але й жіночої, хоча їх було значно менше. Проте ці дані охоплюють далеко не усі парафіяльні школи, а лише 4 з 10, що функціонували у цей період у місті. 
За становою належністю учнями парафіяльних шкіл були переважно діти духовенства, представників старшини, козаків, купців, міщан. Говорячи про вік учнів, слід зазначити, що у цих початкових освітніх закладах навчалися не лише діти та підлітки, але й дорослі. На жаль, не знайдено підтверджень цьому у матеріалах про ніжинські парафіяльні школи. Водночас, у нашому розпорядженні є дані за 1765 р., що стосуються Прилук. У місті в цей час у 4 парафіяльних школах навчалося 18 школярів. Шестеро з них були віком від 12 до 20 років, четверо – від 20 до 30, восьмеро – від 30 до 39 років [192, с. 7].
Парафіяльні школи розміщувалися, як правило, у спеціально призначених для цього приміщеннях – церковних хатах, хоча окремі заняття проходили також у церквах. Найчастіше в одній з кімнат церковної хати розміщувалася школа, а в іншій мешкав сам дяк. Це засвідчують джерела особового походження – спогади колишніх учнів парафіяльних шкіл [70; 71], з яких довідуємося, що являла собою тогочасна парафіяльна школа: "в будівлі біля церкви дві кімнати з великими вікнами через великі стіни, одна з перегородкою, де жив сімейний дяк, друга, порожня, світла, саме школа" [71, с. 1386]. У приміщенні школи посеред хати стояли кілька довгих столів, кожен з яких відповідав окремому класові, за першим студіювали старослов’янський буквар, за другим – часослов, за третім – псалтир. За двома останніми столами (класами) вчили письма. Спочатку школярі писали загостреними паличками (писалами) на вощаних дощечках. А вже коли освоювали навички письма, писали чорнилом на папері. З третього класу набирали бажаючих до так званого "ірмолойного" класу, де тричі на тиждень вчили церковного співу [71]. 
Найбільш освічені дяки, окрім букваря, часослова та Псалтиря, під час навчання інколи використовували підручники Лаврентія Зизанія "Науку ку читаню и розумЂню писма словенскаго…" та "Грамматіку словенску" (обидві 1596), Мелетія Смотрицького "Граматику словенську" (1619), Памви Беринди "Лексикон славеноросскій..." (1627) тощо [147, с. 562]. Водночас, рівень освітньої підготовки дяків був не завжди високим. Під час перевірки парафіяльних шкіл у 1729 р. єпископ Чернігівський змушений був констатувати: "Здуховних осіб деякі позабували грамоту від безчиння, інші – через рідке служіння в церкві; пошукачі священицьких місць не лише уникають латинських шкіл, але не намагаються і російського писання читати і розуміти" [260, с. 70]. 
Вивчення арифметики (лічби) у той час вважалося досить важкою справою для дітей, тому рахувати вчили не всіх, а лише окремих учнів на останньому етапі навчання за додаткову платню, та й то не в усіх школах [261]. Тривалість перебування у кожному класі залежала від здібностей і старанності учня. 
У "Записках" І.Тимковського зустрічаємо опис одного з традиційних ритуалів тогочасної школи – святкування закінчення учнем навчання в класі. "Закінчення класу школярем, хто коли визрів, було святом для всієї школи. Учень приносив горщик каші, покритий полотняною хусткою. Дяк з відповідним обрядом знімав хустку собі, а кашу з’їдали школярі, а потім розбивали горщик палками на пустирі неподалік від школи. Батько пригощав дяка" [71, с. 1386]. Існували й інші усталені традиції. У святкові дні школярі разом з учителем ходили по садибах і співали обрядові пісні та вітальні вірші. 
Взимку учні вчилися у приміщенні школи, а у теплу пору року – під відкритим небом. В школі було в середньому 30–40 учнів: "гамірно було в школі від крику 30 або 40 голів, де кожний на весь голос читає, інший співає своє". Щоб якось навести лад у навчанні, вчитель призначав із числа старших школярів ("виростків", "молодики") своїх помічників, які не лише стежили за порядком і тим, щоб усі вчилися, але і працювали з молодими учнями [71, с. 1386]. Найздібніші з них згодом самі ставали вчителями або дяками. 
Парафіяльні школи утримувалися коштом общини, яка виділяла гроші на ремонт шкільних приміщень, придбання підручників. Для утримання школи й вчителя громада встановлювала щорічну плату – "роківщину", за рахунок якої фінансувалися духовенство та церковнослужителі. Проте батьки учнів також сплачували за навчання своїх дітей речами або грішми [147, с. 1386]. При школах, як правило, існував притулок для сиріт – бурса, який також перебував під патронатом общини. Найчастіше сироти мешкали разом з дяком у церковних хатах, в яких розміщувалися й школи. 
Механізм заснування самих шкіл відображений в угодах, які укладалися місцевою громадою з церковним кліром. Почасти обов’язковою умовою виділення земельної ділянки громадою під будівництво нової церкви було спорудження школи при ній [192, с. 1]. Наприклад, серед документів про будівництво Благовіщенського собору читаємо: "Другой плац, где школа построена, который был войсковой, дано 30 крб." [262, кн. 3, с. 162]. 
Невід’ємним елементом виховного процесу у парафіяльних школах були тілесні покарання, до яких вдавалися дяки і під час навчання, і спеціально по суботах, коли учень карався за лінощі протягом всього тижня навчання [147, с. 560]. При цьому діти, які приносили вчителеві харчі або якісь інші речі, каралися менш суворо. Яскраву картину подібної екзекуції змальовує у своїх спогадах Г.Вінський: "Після суботньої вечірньої служби всі учні збиралися у школі і, не сідаючи на свої місця, а стоячи, чекали на дяка. Коли він з’являвся у школі, його учні в один голос вітали: "Мир тобі, благий вчителю наш!" На що він відповідав: "Треба сікти вас". І починалася екзекуція. Хто з матерів приносив дяку млинців, паляниць та інших гостинців, тих били по одягу, а бідних і скупих – били по голому місцю" [70, с. 81].
В історіографії існує кілька протилежних точок зору стосовно функціонального призначення церковнопарафіяльних шкіл. Зокрема, частина дослідників вважає, що у XVIII ст. вони втратили зв’язок з широкими масами населення Гетьманщини і займалися підготовкою виключно майбутніх служителів церкви, навчаючи лише двох-трьох учнів у кожній зі шкіл. Більшість вчених стверджує, що парафіяльні школи мали загальнодоступний характер і не замикалися на внутрішньокорпоративних інтересах духовенства, а основною метою їх діяльності було забезпечення здобуття елементарної грамотності шляхом навчання читання церковнослов’янською мовою, вивчення основних богослужбових книг і як вищий щабель – оволодіння скорописом [103; 146; 143]. 
На користь цієї думки слугують і статистичні дані, які відображені в матеріалах полкових ревізій 1730–1750-х рр., Генерального опису Малоросії 1765–69 рр., а також топографічних описів Лівобережної України останньої чверті XVIII ст.
За підрахунками Б.Біляшівського, який досліджував матеріали полкових ревізій, у 30–40-х рр. XVІІІ ст. загальна кількість парафіяльних шкіл Гетьманщини становила приблизно 1334 школи. У період з 40-х до 50-х рр. цього ж століття в усіх полках відбулося помітне зростання мережі освітніх закладів цього типу, ймовірно, до 1488 установ, що пояснюється більш стабільними умовами для розвитку парафіяльних шкіл [103, с. 255]. Найбільша розгалужена мережа парафіяльних шкіл у 30-х рр. зафіксована у Ніжинському полку – 194 установи (відсутні дані по Гадяцькому, Київському та Стародубському полках). Хоча це й не дивно, адже цей полк був одним з найбільших за територією та кількістю населених пунктів. У 40-х рр. кількість парафіяльних шкіл у полку зросла до 223 [103, с. 256]. 
У самому Ніжині за матеріалами ревізії 1737 р. зафіксовано 7 парафіяльних шкіл: при Троїцькій, Покровській, Михайлівській, Успенській, Спасо-Преображенській, Всіхсвятській церквах та Миколаївському соборі [219, арк. 707]. Проте через поганий стан збереження документа з ревізії не зрозуміло, чи ці дані стосуються усього міста, чи лише якоїсь сотні (у той час у місті розміщувалося 3 ніжинські сотні). Дещо відмінні дані зустрічаємо у ревізії 1748 р. У цей час у Ніжині зафіксовано 8 парафіяльних шкіл, які розподілені по трьох сотнях наступним чином: 1-ша сотня – школи при Покровській, Успенській, Василівській церквах, 2-ша сотня – при Миколаївському соборі, Троїцькій та Іоанна Богослова церквах, 3-тя сотня – при Спасо-Преображенській та Хресто-Воздвиженській церквах [45, арк. 20–20 зв.]. 
Ревізії Ніжинського полку 50-х рр., на жаль, в архівосховищах України не репрезентовані. Дані про мережу парафіяльних шкіл Ніжина у 60-х рр. XVІІІ ст. отримуємо з Генерального опису Малоросії 1765–1769 рр. Згідно з його матеріалами у 1766 р. у Ніжині функціонувало вже 9 парафіяльних шкіл – при Миколаївському соборі та при 8 церквах: Троїцькій, Іоанна Богослова, Кузьми та Даміана, Покровській, Спасо-Преображенській, Хресто-Воздвиженській, Вознесенській, Великомученика Пантелеймона [6, арк. 20–20 зв.]. 
У 80-х рр. XVІІІ ст. О.Шафонський, описуючи церкви, монастирі, а також школи та шпиталі при них, фіксує у Ніжині 10 школ "русских деревянных приходских" у 11 парафіях міста [89, с. 452]. При цьому дослідник не вказує, при яких саме храмах функціонували школи, лише зазначає, що в центральній частині міста діяло 7 шкіл, у передмістях ще 3: у "новом месте" – 1 школа, на Мигалівці – 1 школа (при Василівській церкві), на Овдіїці – 1 школа (при Воздвиженській церкві). Стосовно останньої школи, то тут, можливо, вкралася помилка, адже, описуючи Овдіївку, О.Шафонський фіксує в цьому районі єдину церкву – Вознесенську, але вказує школу не при ній, а при Хресто-Воздвиженській церкві, яка насправді знаходилася у "новом месте" і згадується автором саме при описі цього передмістя. Що ж до семи шкіл у центральній частині міста, то, скоріш за все, вони діяли при усіх семи церквах, вказаних О.Шафонським: Миколаївській, Успенській, Покровській, Троїцькій, Михайлівській, Іоанна Богослова та Богоявленській. 
Наведені статистичні дані свідчать, що кількість парафіяльних шкіл у Ніжині протягом 30–80-х рр. XVІІІ ст. невпинно зростає. За цей період у Ніжині зафіксовано 12 різних парафіяльних шкіл. Лише 4 з них згадуються в усіх вивчених документах (при Покровській, Троїцькій, Успенській (Кузьми та Даміана), церквах та Миколаївському соборі), ще 4 (при Василівській (Великомученика Пантелеймона), Іоанна Богослова, Спасо-Преображенській, Хресто-Воздвиженській церквах) – у трьох статистичних звітах. Дані про школу при Богоявленській (Замковій) церкві зустрічаємо лише у О.Шафонського. Можливо, вона не була зафіксована у матеріалах попередніх десятиліть, оскільки розміщувалася на території колишнього замку, де дислокувався російський військовий гарнізон. Як бачимо, згадуються у статистичних матеріалах і школи при грецьких церквах: при Михайлівській – двічі (у матеріалах ревізії 1737 р. та в "Топографічному опису Чернігівського намісництва") та Всіхсвятській – один раз (у матеріалах ревізії 1737 р.). Як відомо, грецька громада Ніжина мала власну школу, яка функціонувала при Михайлівській церкві (про що йтиметься далі). При цьому О.Шафонський вказує, що при церквах існували саме "русские" школи. Важко з упевненістю стверджувати, що саме мав на увазі дослідник. можливо, він відніс до парафіяльних і грецьку школу, яка діяла при Михайлівській церкві. 
Відзначаючи той факт, що при більшості церковних парафій Ніжина функціонували подібного типу початкові школи, слід зауважити, що було б перебільшенням стверджувати, що вони діяли при всіх церквах Ніжина (у місті у той час було 17 православних храмів). Це пояснюється, насамперед, тим, що до складу парафії, окрім центральної церкви на честь того чи іншого православного святого або свята, входили невеликі за розмірами так звані "зимові", або "теплі", церкви, у яких богослужіння проводилося в холодну пору року. Крім того, варто враховувати й ту обставину, що частина ніжинських храмів знаходилися на близькій відстані один від одного (особливо це стосується центральної частини міста), а тому не виникало потреби мати кілька парафіяльних шкіл поряд. Тому доречно було б говорити про функціонування шкіл при більшості парафій, а не церков загалом, тобто кількість церковнопарафіяльних шкіл залежала передусім від кількості парафій. На це, до речі, вказують у своїх працях дослідники історії парафіяльних шкіл Є.Крижанівський [148], О.Лазаревський [155; 160], І.Павловський [192], Філарет (Гумилевський) [261]. 
Аналогічну картину, простежуємо й в інших містах Гетьманщини. Так, у Чернігові у 80-х рр. XVІІІ ст. при 16 існуючих на той час православних храмах діяло 9 шкіл (у 9-ти парафіях) [89, с. 211], Зенькові – 7 шкіл (8 храмів) [89, с. 664], Березні – 6 шкіл (8 храмів та 5 парафій) [89, с. 373, 379], Борзні – 5 шкіл (5 храмів і така ж кількість парафій) [89, с. 419], Гадячі – 5 шкіл (6 храмів) [89, с. 567], Ромнах – 4 школи (4 храми), Прилуках – 1 школа при 3 храмах [89, с. 515]. 
У парафіяльних школах Ніжина здобули початкову освіту відомі в майбутньому церковні та громадські діячі. Зокрема, тут навчався син місцевого бурмістра Георгій Кониський (1717–1795), згодом відомий український письменник, педагог, церковний і громадсько-культурний діяч, представник раннього просвітництва в Україні [121], який продовжив навчання у Київській академії, а пізніше у 1751–1755 рр. був її ректором. Не випадково, що в одному зі своїх віршів він писав: "Град Нежин – колыбель, а Киев – мой учитель" [141, с. 34]. 
Як засвідчують документи, предок Георгія Кониського Єремій Касьянович Кониський із Ніжина отримав від польського короля Яна Казимира в 1659 р. грамоту, яка не давала права на отримання шляхетств. Тому "видное положение Конисские занимают не в среде дворянства, а среди нежинского поспольства… Не казачество, а магдебургское право было сферой деятельности Конисских" [250, с. 43]. А тому, як зазначає Є.Страшко, рід Кониських у ХVІІІ ст. – це представники "нових людей", котрі внаслідок реформи Петра І мали перспективи просування службовою драбиною на підросійських українських землях. "Нові люди" перебували у соціальних суперечках із родовою знаттю, підтримували абсолютизм і освічену монархію. Напевно, така історична ситуація впливала на формування молодого Г.Кониського [253, с. 140].
Початкову освіту в парафіяльних школах Ніжина здобули також Матвій та Федір Кониські, Іван та Михайло Волховські, а також Іоанн Максимович та його брати, які обіймали різні посади у Гетьманській державі та церковній ієрархії. 
У парафіяльній школі Ніжина навчався видатний учений в галузі соціології і права С.Є.Десницький (1741–1789 рр.), професор Московського університету,член Російської академії наук.
Значну роль у розповсюдженні початкової освіти на Лівобережній Україні відігравали мандрівні дяки. Цей своєрідний культурно-освітній феномен набув поширення саме у добу Гетьманщини. Як правило, це були студенти Києво-Могилянської академії або колегіумів – Чернігівського, Харківського, Переяславського, які, прослухавши кілька курсів, переважно поетики та риторики, на канікулах мандрували по Україні, виконуючи місію своєрідної пересувної школи. Мандрівні дяки або, як їх ще називали, "бакаляри", "молодики", "школьники", переважно наймалися домашніми вчителями або допомагали церковним дякам навчати дітей у парафіяльних школах. Частина з них не поверталися з "вакацій" на навчання, працюючи в парафіяльних школах або домашніми вчителями. Іноді вони брали довготривалі відпустки з тим, щоб заробити собі гроші на навчання. 
Характеризуючи мандрівних дяків, О.Левицький зазначав, що "це була жебрацька, вбога братія" [164, кн. 1, с. 36], про що, до речі, переконливо свідчить автобіографія дяка Турчиновського, у якій він розповідає про свої митарства по Україні у пошуках роботи [59]. З іншого боку, О.Левицький називав їх "вільною артіллю особливого роду ремісників, які мали деяку освіту і заробляли на хліб учителюючи та будучи дячками" [164, кн. 12, с. 446]. П.Житецький характеризував життя мандрівних дяків як таке, що було проникнуте "сміливістю і відвагою, які спонукалися голодом і витривалістю у випробуваннях різного роду" [125, с. 196–198]. Про одного з таких вчителів, семінариста з Переяслава, згадує в своїх "Записках" І.Тимковський [71, с. 1388–1390]. 
Оцінюючи просвітницьке значення діяльності мандрівних дяків у культурному житті України, П.Житецький слушно зауважує, що хоча вони й "не винесли зі школи закінчених знань і пішли по світу промишляти уривками науки", водночас мали достатні знання, щоб надавати дітям не лише початкову освіту, але й більш широкі знання [125, с. 199]. Мандрівні дяки у своїй педагогічній діяльності не обмежувалися лише вивченням церковних книг. Аналізуючи шкільні збірники, укладені у парафіяльних школах, П.Житецький відшукав в них велику кількість різних віршів, псалмів повчального характеру, народних пісень з нотами, сентенцій, прислів’їв, малюнків, що характеризувало не лише естетичні, але й моральні уподобання шкільних вчителів-дяків [125]. 
Серед навчальної літератури, яка використовувалася при навчанні, була й книга відомого українського письменника Кирила Транквіліона-Ставровецького "Перло многоценное", яку він надрукував у Чернігові у власній пересувній друкарні у 1646 р., адресуючи її студентам – мандрівним дякам, які могли "з тієї книги святої вибирати вірші на свою потребу і творити з них орації різноманітні часу потреби своєї, хоча й на комедіях духовних" [257, с. 1]. Один із примірників книги зберігається нині в Музеї рідкісної книги Ніжинського університету. Часто подібні вірші давали можливість мандрівним дякам пояснювати учням окремі явища природи і суспільного життя, що суттєво розширювало знання тогочасних учнів. Разом з традиційними для парафіяльних шкіл навчальними дисциплінами мандрівні студенти, які досить часто мали вищий рівень освіти, ніж парафіяльні дяки, навчали дітей латинської мови. Саме через ці обставини діяльність мандрівних дяків сприяла проникненню елементів високої професійної культури в народну.
Освітня діяльність мандрівних дяків мала демократичний характер, що проявлялося як в самому навчальному процесі, так і у відборі дидактичного матеріалу, який використовувався під час занять. Над мандрівними дяками не тяжіла догматичність, перевірка знань учнів священиками. 
Окрім педагогічних функцій, які виконували мандрівні дяки, вони також здійснювали і культурно-просвітницьку діяльність, організовуючи різдвяні вистави, навчаючи дітей церковного співу, обрядових пісень та гри на музичних інструментах. 
Мандрівні дяки користувалися високим авторитетом серед учнів і батьківської громадськості, бо були тісно пов’язані з народом, вчили дітей рідною мовою із застосуванням доступних і зрозумілих усім засобів народної педагогіки, у дусі народних чеснот і норм християнської моралі [167, с. 134]. 
Діяльність мандрівних дяків поширювалася на усю Гетьманщину, хоча переважно вона здійснювалася у селах та хуторах, де не було власних парафіяльних шкіл. Водночас навіть у великих містах з розгалуженою мережею парафіяльних освітніх закладів, таких як Ніжин, мандрівні дяки знаходили застосування своїм знанням та педагогічним здібностям. Можна припустити, що цьому сприяла територіальна близькість Ніжина до Києва, Переяслава та Чернігова, у колегіумах яких навчалися майбутні мандрівні дяки. 
На жаль, у джерелосховищах України не збереглося достатньої кількості документів, які б дозволяли оцінити масштабність діяльності мандрівних дяків у Ніжині та їх місце у системі початкової освіти міста. У справах фонду Чернігівської духовної консисторії виявлені лише протоколи допитів мандрівних дяків у Ніжині [11], щоправда, точна дата написання цих документів не вказується. Скоріш за все, вони стосуються другої половини 80-х рр. XVІІІ ст., коли після проведення шкільної реформи на теренах Російської імперії була заборонена діяльність мандрівних дяків і вони переслідувалися. 
Загалом оцінюючи феномен мандрівних дяків, слід зазначити, що їх діяльність у середині XVІІ–XVІІІ ст. мала надзвичайно важливе освітнє значення, вона поряд з функціонуванням парафіяльних шкіл сприяла забезпеченню початкової освіти на всій території Лівобережної України. 
Як свідчать документи, активна підтримка розвитку освіти в Гетьманській Україні, особливо у другій половині XVІІІ ст., надавалася з боку гетьманського уряду та полкових адміністрацій. Особливу роль у поширенні початкової освіти на Лівобережжі відіграли гетьман К.Розумовський та представники полкової старшини, у першу чергу, лубенський полковник Іван Кулябка. 
Зважаючи на відсутність достатньої кількості освічених посадовців у полкових та сотенних адміністраціях, а також необхідність кадрової ротації у них, І.Кулябка у жовтні 1758 р. звернувся до гетьмана К.Розумовського з пропозицією навчати грамоти та військової справи дітей козаків, використавши для цього розгалужену мережу церковнопарафіяльних шкіл [205, с. 69–71].
"В деяких сотнях, – зауважував І.Кулябка, – не тільки осавулів і хорунжих не можна знайти грамотних, але навіть і на посаду сотенних отаманів не знаходиться таких" [213, с. 38]. За цих обставин були вимушені призначати неосвічених, які не могли виконувати свої обов’язки належним чином. Полковник І.Кулябка ділиться досвідом розв’язання цієї проблеми. У своєму полку він склав реєстр синів виборних козаків та заможних підпомічників віком від 12 до 15 років, відібрав серед них найбільш здібних та віддав до парафіяльних шкіл для навчання [195, с. 38]. Цих юнаків, пише полковник, у майбутньому можна буде залучати до служби в сотенних та полкових канцеляріях. 
За проектом І.Кулябки, навчання розпочиналося з вивчення букваря і часослова, після обіду учні мали вчитися письма та лічби, у неділю та релігійні свята хлопці співали у церкві. Тих, хто мав гарні голоси, відбирали до царського та гетьманського хорів. На відміну від традиційної програми навчання, що застосовувалася у парафіяльних школах, козацьких дітей додатково навчали військової та артилерійської екзерциції. При цьому лубенський полковник пропонував навчати військової справи юнаків "до навчання грамоти нездібних або роками перерослих" [205, с. 71–72]. Нагляд за навчанням військової справи мали здійснювати представники сотенної старшини або інші урядники, кожен з яких мав опікуватися групою з 24 учнів. "Тих хлопців, які екзерцитоваться будуть в належному військовій службі порядку, необхідно доручити нагляду сотенних старшин та інших урядників із козаків, призначивши кожному із них по 24 хлопчика" [205, с. 71–72], – пропонував І.Кулябка в іншому своєму рапорті на ім’я гетьмана 1760 р. 
Цей проект І.Кулябки був повністю підтриманий гетьманом К.Розумовським, який, у свою чергу, рекомендував і іншим полковникам використати досвід лубенського полковника, наказуючи, "щоб з такого запровадження очікуваний міг бути успіх, за цим належить в селах наглядати отаманам, а над ними сотникам і сотенним старшинам, а над усіма ними – панам полковникам і полковій старшині, завжди пам’ятаючи про це" [161, с. 68–69]. Таким чином, козацька старшина прагнула до того, щоб початкове навчання козацьких дітей було обов’язковим. Контроль і керівництво за навчанням у школах зосереджувались у Генеральній військовій та полкових канцеляріях.
Вже у травні 1760 р. Іван Кулябка доповідав гетьману, що до шкіл направлено 1300 хлопчиків віком від 12 до 15 років із 13 сотень Лубенського полку (відсутні відомості із п’яти сотень) [161, с. 68; 169, т. 29, с. 141]. На жаль, немає джерельних даних стосовно того, як виконувалося доручення К.Розумовського в інших полках. Хоча, можна припустити, що ніжинський полковник Петро Розумовський, який був небожем гетьмана і завдячував йому своєю кар’єрою, мав би виконати наказ у першу чергу. Скоріш за все, навчання дітей ніжинських козаків було організоване при парафіяльних школах, які на той час діяли у місті, бо і в Лубенському полку використовували ці школи.
Водночас, слід зауважити, що цей широкий просвітницький проект, запропонований лубенським полковником І.Кулябкою і підтриманий гетьманом К.Розумовським, набув подальшої реалізації вже за часів діяльності в Україні президента 2-ї Малоросійської колегії та генерал-губернатора Малоросії П.Рум’янцева, який відіграв помітну роль у поліпшенні стану функціонування системи початкової освіти на Лівобережжі. 
Майже відразу після призначення на посаду 18 травня 1765 р. П.Рум’янцев направляє Катерині ІІ розгорнуту доповідь про стан справ у Малоросії, у якій він вказував на необхідність підвищення рівня освіти серед усіх верств населення. "Для навчання молоді, – зазначає П.Рум’янцев, – в усіх містах започаткувати необхідно школи для навчання читати, писати, співати і арифметики, а де можливо, і по великих селах і селищах визначити вчителям достатнє жалування з громадських доходів, або надавши їм певні чини духовні при церквах з доходами" [169, т. 29, с. 128]. На думку керівника Малоросійської колегії, вчителі також мали отримувати платню за навчання дітей із заможних родин. Учні з малозабезпечених сімей мали утримуватися безкоштовно або за рахунок громадських коштів, отриманих у результаті стягнення штрафів" [169, т. 29, с. 128]. 
При цьому П.Рум’янцев повною мірою прагнув використати традиції, які існували в системі початкової освіти на Лівобережній Україні. Він взяв на озброєння досвід І.Кулябки щодо навчання козацьких дітей, поширений завдяки підтримці гетьмана К.Розумовського в Гетьманщині, видавши 14 травня 1765 р. указ про навчання козацьких дітей грамоти та військової справи. У цьому документі він наказує усім полковникам наслідувати приклад І.Кулябки [169, т. 29, с. 147]. 
Згідно з указом усі сотні з певною періодичністю (раз на 4 місяці, інколи – щомісячно) мали надсилати рапорти, які б містили дані про школи для навчання козацьких дітей грамоти та військової справи до полкових канцелярій, а ті, у свою чергу, до Малоросійської колегії. Тобто за часів правління П.Рум’янцева фактично продовжувала діяти система навчання та обов’язкової статистичної звітності, започаткована при гетьмані К.Розумовському. Загальне керівництво і контроль за навчанням зосереджувались у Малоросійській колегії та полкових канцеляріях. Сотники мали розподілити дітей по наявних парафіяльних школах та дяках, здійснюючи нагляд за їх навчанням. Так, зокрема, як зазначається в одному з сотенних звітів, у містечку Синявці Чернігівського полку в школі при Троїцькій церкві під наглядом курінного отамана Юска Юдженка у дячка Якова Красненка навчалося 5 дітей, з них: троє – писати і двоє вивчають граматику [52, арк. 98]. 
На виконання указу П.Рум’янцева у травні 1765 р. в усі полки було надіслано ордер про організацію навчання козацьких дітей. Відповідний наказ, скоріш за все, отримав і ніжинський полковник Петро Розумовський. Проте, на жаль, в архівосховищах України не збереглося документальних підтверджень того, як виконувалося розпорядження генерал-губернатора Малоросії у Ніжинському полку та у самому Ніжині. Г.Максимович зазначає, що, незважаючи на відсутність звітів по більшості з полків, система навчання козацьких дітей здійснювалася в усіх без винятку територіально-адміністративних одиницях Гетьманщини [169, т. 29, с. 150].
В нашому розпорядженні є лише звіти полкових та сотенних канцелярій, що стосуються Чернігівського, Лубенського та Переяславського полків, проаналізувавши, які можна зробити узагальнення про систему організації навчання козацьких дітей та особливості навчального процесу у початкових школах у 60–70-х рр. ХVІІІ ст.
При цьому відомо, що деякі полковники відразу ж розпочали виконання указу президента Малоросійської колегії. Зокрема, чернігівський полковник Петро Милорадович вже 25 травня 1765 р. звітував про втілення в життя розпорядження П.Рум’янцева [56, арк. 3]. Це свідчить про те, що система освітньої підготовки козацьких дітей діяла безперервно ще з часів правління гетьмана К.Розумовського. 
Згідно з даними, які наводить у своїй праці Г.Максимович, у 264 населених пунктах, що розміщувалися на території 12 сотень Чернігівського полку (дослідник не мав відомостей ще по 4 сотнях), діяло 68 шкіл для навчання козацьких дітей [169, т. 29, с. 162]. Тобто подібні школи функціонували у 29,5% населених пунктах полку. На території полку у 1768 р. 375 школярів навчалося грамоти та ще 547 учнів – військової справи, у 1770 р. – відповідно 250 і 399 учнів. При цьому в рапорті вказуються навчальні дисципліни і кількість учнів, які їх засвоювали: "букварю – 4, грамотке – 61, часословцу – 66, псалтири – 122, октоиху – 7, писать на таблице – 7, писать на бумаге – 19, писать – 177" [169, т. 29, с. 163]. 
Для порівняння у школах Лубенського полку, як зазначає у своєму рапорті від 8 липня 1767 р. полковник І.Кулябка, навчалося 1725 учнів, 190 з яких засвоювали грамоту, 183 – часослов, 256 – псалтир, 18 – фитонхоп, 472 вчилися писати, 485 вивчали військову справу [19, арк. 27–28]. 
Навчання козацьких дітей складалося з двох основних блоків: загальноосвітнього та військового. Початкову освіту козацькі діти здобували у парафіяльних школах, тому функції вчителів виконували переважно дяки, інколи паламарі, "молодики та школярі". Відповідною була й навчальна програма. Школярі до 14 років вивчали буквар та граматику, наступним кроком було вивчення часослову, учні до 18 років і старші засвоювали псалтир. Останнім етапом навчального процесу було засвоєння навичок письма. 
Окремим елементом освітньої програми було навчання екзерциції, під час якої необхідно було засвоїти окремі прийоми військової служби. Зазвичай школярів тут ознайомлювали з основами військового строю, володіння шаблею, верховою їздою. 
Щодо терміну навчання козацьких дітей у документах немає жодних згадок. Виходячи зі щомісячних рапортів, можна припустити, що навчання відбувалося протягом року, але скільки разів на тиждень – невідомо. На навчання екзерциції витрачалося набагато менше часу, оскільки воно проходило лише у неділю та святкові дні, тобто не було ні регулярним, ні чітко визначеним, а мало тимчасовий характер.
За навчання грамоти сплачували батьки учнів. Найменш заможні з них часто були вимушені відмовитися від навчання своїх дітей, про що красномовно свідчить запис у відомості Лубенського полку: "незабезпечених батьків залишили навчання – 121" учень [19, арк. 28]. Не маємо даних стосовно того, чи стягувалася платня за навчання екзерциції. Водночас, можна погодитися з думкою О.Панашенко, яка вважає, що навчання військової справи, на відміну від освоєння грамоти, було безкоштовним, оскільки воно не було обов’язковим для всіх учнів [194, с. 108]. 
Козацькі діти вчилися не лише у парафіяльних школах, але й при полкових та сотенних канцеляріях. Тут вони засвоювали канцелярське письмо та діловодство, при цьому одночасно навчаючись у дяківських школах. Щоправда, збереглося лише кілька документальних свідчень про функціонування таких початкових навчальних закладів на Лівобережній Україні. Зокрема, у відомості Волинської сотні Чернігівського полку від 31 серпня 1770 р. зазначається, що діти навчаються "при сотенному військовому правлінні". Аналогічні школи діяли при Білоуській, Городницькій, Понарицькій, Слабинській та Сосницькій сотенних канцеляріях цього ж полку [169, т. 28, с. 30–31]. Хоча в них навчалася письма невелика кількість учнів – від 2 до 6. Не збереглося документальних свідчень про те, чи існували подібні школи в Ніжині. При цьому слід пам’ятати, що у місті в досліджуваний період знаходилися полкова та 3 сотенні канцелярії, тому цілком імовірно, що при них також навчали дітей ніжинських козаків. 
Остання чверть XVIII ст. у розвитку початкової освіти в Україні позначилась впливом загальнодержавної шкільної реформи, яка проводилася урядом Катерини II. Ці зміни супроводжувалися централізацією системи початкової освіти, контролем за нею з боку російського уряду та русифікацію змісту навчання. Реформа, здійснена згідно зі Статутом 1787 р., передбачала відкриття у намісницьких містах головних народних училищ (чотирикласних з 5-річним курсом навчання), а у повітових – малих народних училищ (двокласних з 2-річним курсом навчання). Малі училища за навчальною програмою були ідентичні першим двом класам головних народних училищ. У них навчали російського читання та письма, учні також вивчали Закон Божий, початкові правила російської граматики, арифметику та малювання. Тобто в народних училищах діяла класно-урочна система викладання, за якої враховувалися вікові можливості учнів при навчанні. Нова мережа початкових освітніх закладів, яка фінансувалася за державні кошти, мала охопити навчанням дітей з усіх станів та соціальних груп населення, окрім селян. На утримання малого народного училища державою виділялося 500 крб, з яких 3 вчителі отримували 330 крб сріблом, а 170 крб, йшло на ремонт, освітлення та бібліотеку училища. Наглядачами за малими народними училищами призначалися громадяни за вибором. Вчителями тут працювали у переважній більшості вихованці духовних училищ.
Масово народні училища почали відкриватися на території Російської імперії після 1786 р., коли в результаті чотирирічної роботи Комісії із заснування народних училищ Катериною ІІ було затверджено їх Статут. У Ніжині мале народне училище було офіційно відкрите у листопаді 1789 р. [23, арк. 8]. 
З "Топографического описания города Нежина", яке датується 90-ми рр. XVІІІ ст., довідуємося, що у двох кам’яних будинках, які знаходилися у підпорядкуванні міської влади, "розміщувалося народне училище, що складалося з двох класів, у першому навчаються російського письма та читання, у другому – російської граматики" [86, с. 175]. Опис також містить дані про кількість учнів, що навчалися в училищі та вчителів: "вчителів в обох класах – 2, учнів обох статей – 48" [86, с. 175]. Ці дані свідчать, що у малому народному училищі у Ніжині навчалася лише незначна кількість місцевих дітей. 
Загалом народні училища не були масовими, а тому не могли охопити початковою освітою усю територію Лівобережжя. При цьому вони не користувалися особливою популярністю серед місцевого населення, насамперед через те, що тут заборонялась українська мова, ігнорувались народні освітянські традиції та звичаї. На противагу парафіяльним школам, у яких вчителі традиційно спілкувалися з учнями українською мовою і які за своїм змістом навчання були близькі народові, центральне місце у навчальній програмі "казенних" народних училищ відводилося вивченню російської мови та граматики. Цим самим вони слугували знаряддям русифікації українського народу та ліквідації її культурної самобутності. 
Як вже відзначалося вище, після проведення освітньої реформи заборонялася діяльність мандрівних дяків. Водночас внаслідок реформи не ліквідовувалися церковнопарафіяльні школи, доволі розгалужена мережа яких продовжувала функціонувати паралельно з народними училищами, надаючи початкову освіту не лише у губернських та повітових центрах, але й у більшості населених пунктів Лівобережної України. При цьому царський уряд вводив контроль за діяльністю парафіяльних шкіл, їх навчальна програма мала бути майже ідентичною тій, що викладалася у малих народних училищах, тобто процес русифікації системи початкової освіти охопив і традиційні школи, що діяли при церквах. 
Населення Ніжина, як і багатьох інших міст Лівобережжя, не виявляло бажання віддавати своїх дітей на навчання до нових початкових навчальних закладів – народних училищ, віддаючи перевагу традиційним парафіяльним школам. Про це яскраво свідчить ордер чернігівського губернатора А.Милорадовича, адресований інспектору ніжинських шкіл О.Журавльову та ніжинському городничому. У документі констатується низька популярність народного училища серед ніжинців: "хоча діти і були взяті у дяків і направлені в училище, але пробули вони там лише один день, а потім більше місяця ніхто з них не з’являвся" [254, с. 9]. Зважаючи на це, губернатор доручає організувати навчальний процес так, щоб у понеділок, вівторок та середу до обіду діти навчалися в народних училищах, а решту днів (окрім неділі) – "у дяків по церковним книгам і співам по єрмолою" [254, с. 9]. "Розставити час для учнів так, щоб вони протягом навчання в народних училищах не позбавлялись ... задоволення у навчанні читати і співати за церковними книжками від дяків", – наказує у ордері А.Милорадович. Водночас губернатор вимагав посилити контроль за відвідуванням учнями народного училища: "зібрати 45 дітей, скласти їм іменний список і прибити його в класі на стіні, щоб вчитель міг знати, кого немає, і наполягати про відвідування у батьків та опікунів при допомозі поліції" [274, с. 9]. 
Як бачимо, незважаючи на спробу царського уряду реформувати систему освіти на території Лівобережної України наприкінці XVІІІ ст., взявши її під державний контроль, найбільш поширеним типом початкової школи у цей період, як і протягом усієї доби Гетьманщини, була церковнопарафіяльна школа, яка поєднувала у собі традиційні елементи церковної та народної освіти. 
У другій половині XVІІІ ст. на Лівобережній Україні з’являються і приватні школи. Відомо, що у Ніжині пансіон був заснований у 1762 р. [272, с. 494]. Проте, на жаль, окрім самого факту відкриття у місті цього приватного навчального закладу, не знайдено жодної іншої інформації щодо його функціонування. Зазвичай приватні пансіони, які діяли у цей період на території Гетьманщини, призначалися для навчання дітей однієї статі, переважно дівчат. Більшість з них утримувалися іноземцями. Тривалість та зміст навчання визначалася самими власниками цих закладів [191, с. 134]. М.Демонтович у своїй книзі "Матеріали для географии и статистики…" (1865), згадуючи події ХVІІІ ст., вказує, що в цей період існували приватні пансіони в Чернігові і Ніжині, де дітей вчили латинської та німецької мови з оплатою за навчання і утримання по 70 крб з учня за рік [191].
Окрім початкової школи, в цей період також активно розвивалася професійна освіта, яка зосереджувалася переважно у ремісничих цехах. Згідно з Генеральним описом у Ніжині, одному з найбільших ремісничих центрів Гетьманщини, 1766 р. у майстрів різних професій навчалося 165 учнів. Загалом у місті у той час налічувалося 480 майстрів-ремісників. Найбільше учнів – 46 вчилося на кушнірів та бламарників, 23 – на шевців [234; 235]. Зокрема, у майстрів-ремісників, що належали до міщан, в цей час навчалося 63 учні, 50 хлопців та 13 дівчат віком від 10 до 15 років. 15 з них вчилися на бламарників, 13 – на кушнірів, 12 – шевців, 9 – кравців, 8 – ткачів, по 1 учню – на гончарів, ковалів, пекарів, столярів, іконописців, шаповалів [77].
Протягом 60–80-х рр. ХVIIІ ст. зростає як кількість ремісників, так і кількість їх учнів. У 80-х рр. ХVIIІ ст., як вказує О.Шафонський, у ніжинських ремісників нараховувалося вже 380 учнів за наявності на той час у місті 657 майстрів [89, с. 476–477]. 
Учнів мала лише частина ремісників, переважно заможні. Кількість учнів у одного майстра була різною. Так, згідно з даними Опису Ніжина 1766 р., ніжинські майстри навчали від 1 до 5 учнів. Зокрема, міщанин Михайло Костюченко, який займався бламарницьким ремеслом, мав чотирьох учениць. За становою належністю учні були переважно з сімей міщан та козаків. Так, у ніжинського кушніра Карпа Паниченка вчилося два учні – козацький син з села Боглопки Семен Косенко та син ніжинського міщанина Прокоп Донський [77, с. 112].
На рівні цехових організацій чітко регламентувалися умови та правила навчання професійної справи, яке мало свої корпоративні традиції та супроводжувалося певними ритуалами. Процес навчання був поетапним. Зазвичай батько молодої людини, яка хотіла навчатися якогось ремесла, узгоджував умови прийому з майстром. В них зазначалося, чого має навчати майстер, встановлювався термін навчання, умови, в яких буде утримуватися учень. Зокрема, як свідчить Опис Ніжина 1766 р., термін навчання складав від 1 до 5 років. Перебуваючи на навчанні, учень потрапляв у повну залежність від майстра, фактично на певний час ставав його робочою силою. Майстер навчав учня ремесла і разом з тим використовував у своєму господарстві як слугу. Робочий день учнів інколи тривав 16–18 годин. При цьому майстер утримував учнів власним коштом, забезпечуючи їх їжею та одягом: "учні утримуються на всьому харчуванні господарському за навчання ремеслу" [77, с. 112].
Після завершення терміну навчання в урочистій обстановці проводилося так зване "визволення" учня. Майстер повинен був дати учневі свідоцтво про закінчення навчання, подорожній лист (у разі, якщо той мав бажання продовжувати навчання в іншому місті), внести до цехової скриньки та дати старшині певну суму грошей, організувати так звану "учту" [139, с. 168]. 
Наступною сходинкою у ремісничій кар’єрі була служба у майстра протягом кількох років підмайстром. Після цього підмайстер повинен був попрацювати певний час у кількох майстрів з різних міст. Удосконаливши свої знання та вміння, здобувши кілька свідоцтв, він повертався в рідне місто й просив старійшин цеху прийняти його в члени братчиків. Для того щоб стати повноцінним членом цеху, або за термінологією того часу "поєднати цех", потрібно було пред’явити самостійно виконаний виріб за своїм фахом, внести до цехової скриньки певну суму грошей і організувати бенкет для членів цеху [151, с. 58]. Там, де цех був чисельним, бенкет потребував декількох десятків карбованців. Досить часто зібрати таку суму підмайстрам було не під силу, тож не дивно, що значна частина з них, особливо бідні, не могли пробитися в майстри і назавжди залишалися наймитами [89, с. 296]. 
Система цехового професійного навчання в добу Гетьманщини була достатньо масштабною для того, щоб забезпечити підготовку тієї кількості професійних ремісників, якої потребувала тогочасна економіка. Крім того, цехове навчання створило необхідне підґрунтя для появи в Україні з часом нового типу професійних навчальних закладів – ремісничих училищ. 
Наприкінці ХVII ст. в Ніжині паралельно з українськими церковнопарафіяльними навчальними закладами виникає національна початкова школа для дітей членів грецької громади. Грецькі купці та ремісники, оселившись у Ніжині, відкрили власну національну школу, яка була для них центром духовності, бо тут воєдино переплелись мова, віра, національні традиції, визначались перспективи життєдіяльності молодшого покоління ніжинських греків. Вже з самого початку свого функціонування школа стала органічною частиною релігійно-культурного життя греків, символом і засобом їхнього національного самоусвідомлення. До речі, це одна з перших інонаціональних шкіл на території Лівобережної України, що діяли у добу Гетьманщини. 
Першу згадку про школу зустрічаємо вже в Статуті грецького братства 1696 р. [88]. У своєму клопотанні до митрополита Київського і Галицького Варлаама Ясинського у липні 1696 р. стосовно затвердження духовного братства греки одночасно просять дозволити "при церкві їх грецькій ніжинській побудувати школу заради навчання підлітків письма грецького" [60, с. 14]. Відомо, що Варлаам Ясинський дав такий дозвіл. В "Актах ніжинського грецького братства" знаходимо ще кілька документальних свідчень про існування грецької школи, зокрема, в універсалі гетьмана Д.Апостола до 1729 р. та грамоті митрополита Київського Арсенія Могилянського 1750 р. [60].
Біля витоків функціонування грецької школи стояв священик Христофор (Христодул) Димитрієв, який протягом майже 20 років здійснював у Ніжині свою релігійно-просвітницьку діяльність. До речі, Х.Димитрієв служив і першим вчителем у грецькій школі. Спочатку школа розміщувалася у церкві архангелів Михаїла та Гавриїла, а трохи пізніше для неї було збудоване спеціальне приміщення [23]. 
У Статуті братства чітко визначалося, що вчителем мав бути грек за етнічною належністю, який би навчав дітей "по грецьку та еллінську", тобто давньогрецькою та новогрецькою мовами. Згідно із документом у школі грецького братства навчання тривало протягом двох років. Учні вивчали грецьку граматику, арифметику, малювання, Закон Божий, знайомились з основами риторики, піїтики, філософії. Тобто грецька школа надавала початкову освіту, проте, як бачимо, її навчальна програма досить суттєво відрізнялася від тієї, за якою навчали у парафіяльних школах, що діяли в той час у Ніжині. Вона була значно ширшою, і її складові елементи залежали передусім від мети самого навчання. Греки прагнули, щоб в результаті навчання їх діти отримали не дяківський чин, а рівень освіти, який би дозволив продовжити торговельну справу батьків. Тому тут, на відміну від парафіяльних шкіл, чільне місце відводилося вивченню арифметики та засвоєнню основ математичних знань. Водночас, у програмі грецької школи присутні навчальні дисципліни (піїтика, риторика, філософія, Закон Божий), які вивчалися в навчальних закладах середньої ланки, у першу чергу, колегіумах. Окрім рідної мови та письма, належна увага приділялася також вивченню російської мови, без знання якої було важко здійснювати торговельні операції на території Російської імперії. Інколи грецькі діти вивчали російську та церковнослов’янську мови в ніжинських парафіяльних школах [23, арк. 6]. 
Згідно із Статутом школа мала виконувати не лише освітні функції, але й виховні – зробити дітей православними християнами, "синами батьків-греків, які по-грецьки живуть" [23]. 
В школі грецького братства, окрім вчителя (вчителів), також працювали начальник, доглядач, піклувальник – член братської ради, а також служники. Статут пропонував тримати при школі бурсу. Учні повинні були носити довгий, до землі, одяг. Батьки учнів мали сплачувати за навчання своїх дітей та на утримання школи їжею і грішми. Статут визначав розмір платні за кожну з навчальних дисциплін, який коливався від 6 до 50 грошів. Так, зокрема, навчання граматики коштувало 6 грошів, піїтики – 12, риторики та філософії – 24, богослов’я – 50 грошів. Діти з бідних сімей навчалися та утримувалися за кошти братства та церкви. Ці гроші витрачалися не лише на "хлопців і сиріт, що навчалися писання", але й на харчування та платню вчителям [60, с. 78]. 
Частина ніжинських греків запрошувала вчителів для навчання своїх дітей вдома. Зокрема, відомий факт, коли ніжинські греки у 1768 р. запросили на три роки ченця Києво-Подільського грецького монастиря Григорія (Васильєва), грека за походженням, навчати своїх дітей давньогрецької мови. На той час він вже два роки вчився у Києво-Могилянській академії. Цікаво, що укази Київської консисторії про дозвіл на переїзд Г.Васильєва до Ніжина підписав архімандрит київського Михайлівського монастиря Єпіфаній, який у 1763–1768 рр. служив ніжинським протоієреєм та архімандритом місцевого Благовіщенського монастиря. Можливо, він відіграв певну роль у запрошенні ченця Григорія до Ніжина, оскільки міг бути особисто знайомий з ніжинським греками [61, с. 347–349]. 
Окрім дітей з грецької колонії, в школі навчалися і сини представників ніжинської старшини, шляхти, заможних козаків та міщан. Зокрема, у ній здобував початкову освіту М.Бантиш-Каменський, син дворянина, в майбутньому відомий український історик та археограф. У свою чергу, діти ніжинських греків навчалися у церковнопарафіяльних школах Ніжина. Так, у 1727–1728 рр. в школі при Миколаївському соборі навчалися греки Штана і Семен Калаврея. Останнього батько віддав до школи для вивчення старослов’янської мови [23, арк. 6]. 
Вплив на культурно-освітнє життя ніжинської общини могли справляти й високоосвічені греки, які тимчасово мешкали у Ніжині. Серед них чимало відомих імен у сфері освіти та науки, зокрема, брати Софроній та Іоанникій Лихуди, які на початку 1685 р. проживали в Ніжині, а того ж року заснували у Москві Слов’яно-греко-латинську академію – перший вищий навчальний заклад у Росії [247, с. 22]. Перебування в Ніжині братів Лихуд засвідчує також грецький Синодик [163]. 
Певний час мешкали у Ніжині архімандрит Діонісій, який перебував у місті 1689 р. і мав велику бібліотеку [266, с. 189–205], доктор медицини Іван Комнін, який здобув освіту у Венеції і з 1690 р. служив лейб-медиком при гетьмані І.Мазепі [23, арк. 2–3], професор Афанасій Скида, який був вчителем грецької мови в Московській Слов’яно-греко-латинської академії [212].
Можна припустити, що хтось з цих грецьких діячів культури міг вчителювати у Ніжині. І хоча у цей період школа грецького братства ще не була офіційно заснована, проте, напевне, у якійсь формі навчання вже здійснювалося. 
Учні грецької школи мали можливість використовувати у навчальному процесі досить чисельну бібліотеку, яка належала братству. Її фундатором також був священик Христофор Димитрієв – засновник грецького братства і школи при ньому, який передав сюди книги з власного зібрання. 
У Гетьманській державі освіта не обмежувалася лише початковою ланкою. Сам час вимагав відкриття навчальних закладів середнього та вищого рівнів освіти. Такі навчальні заклади, насамперед, колегіуми, були засновані у добу Гетьманщини у Києві, Чернігові, Новгороді-Сіверському, Переяславі. Їх фундаторами були відомі церковні і культурні діячі того часу – митрополит Петро Могила, архієпископи Лазар Баранович та Іоанн Максимович. 
Значну роль у розвитку освіти в Україні та Росії відіграв митрополит Стефан Яворський, який працював професором і префектом Києво-Могилянського колегіума. У 1701 р., вже будучи місцеблюстителем патріаршого престолу, С.Яворський сприяв наданню Київському колегіумові статусу академії. У тому ж році він також очолив Слов’яно-греко-латинську академію в Москві, реформувавши її за зразком вищого навчального закладу, в якому сам викладав більше 10 років. 
Митрополит C.Яворський, на кошти якого 1716 р. у Ніжині було збудовано Благовіщенський собор, вирішив створити при ньому архімандрію і монастир, який нарекли "Богородичним Назаретом". Фундатор прагнув заснувати при цій обителі "колегію вчених ченців" – великий духовний навчальний заклад за зразком колегіумів. Для матеріальної підтримки у 1717 р. Стефан Яворський надав монастирю грамоту, якою затвердив усі його привілеї та маєтності, серед яких були не лише млини, винокурні, але й цілі села, в тому числі й ніжинський Красноострівський Ветхоріздвяний Георгіївський монастир з усіма його землями [273]. 
До останніх днів життя С.Яворський піклувався про збудовану в Ніжині обитель, щорічно надсилаючи до монастиря грошові пожертви та коштовні подарунки. Тривалий час в монастирській ризниці зберігалися подаровані митрополитом дорогоцінні речі: срібний позолочений напрестольний хрест з мощами різних святих, золотий наперсний хрест та Панагія, прикрашені коштовним камінням та діамантами, жезл із слонової кістки, подаровані преосвященному Стефану східними патріархами. 
Проте під час перевірки виявилось, що в "монастирській казні" із надісланих митрополитом 11 055 крб залишилось лише 4 860 крб. Решта грошей "пошла в расточение и расхищение" першого архімандрита Благовіщенського монастиря Модеста Ільницького [273, с. 65]. Довідавшись про це, Стефан Яворський змістив його з посади і тимчасово призначив настоятелем "Богородичного Назарету" його ченця Симеона Шостаковського. Як свідчать листи останнього, Л.Ільницький довгий час не виконував вимог Стефана Яворського і лише навесні 1720 р. залишив монастир [35].
Наступником Ільницького був обраний ігумен Глухівського монастиря Єпіфаній Тихорський, який у травні 1720 р. відвідав у Санкт-Петербурзі Стефана Яворського і отримав не лише його благословення, а й відповідні розпорядження стосовно перетворення Благовіщенського монастиря на релігійний та культурно-освітній центр.
Проте, на жаль, Стефану Яворському не вдалося втілити свій задум у життя. Монастирські інтриги, які плелися в той час, призвели до того, що Єпіфаній Тихорський не знайшов спільної мови ані з монахами, ані з Шостаковським і змушений був залишити Ніжин та повернутись наприкінці 1721 р. до Глухова. Митрополит, на жаль, більше довіряв Симеону Шостаковському, а він знаходився серед тих осіб, які привласнювали монастирські кошти і, звичайно, не хотів поступитися місцем Тихорському. Про всі ці інтриги у монастирі був поінформований і гетьман І.Скоропадський, до якого звертався і Тихорський, і Шостаковський [36].
Втрата для Благовіщенського монастиря Єпіфанія Тихорського була досить відчутною, бо саме він зміг би втілити в життя мрію С.Яворського і перетворити монастир на "школу для освічених монахів". У цьому переконує нас його діяльність у наступні роки. У 1722 р., після того як Є.Тихорський відбув із Ніжина, його призначили єпископом у Бєлгороді, де він відкрив училище, яке в 1726 р. перевели до Харкова і перетворили на колегіум. У 1729 р. там уже навчалося понад 500 студентів-українців і росіян. Є.Тихорський багато зробив, щоб у колегіумі працювали добре підготовлені викладачі, які б виконували програми спільні з Київським. Тому Харківський колегіум називали Тихориціанською академією. Єпіфаній Тихорський помер у 1731 р. і похований у Ніжинському монастирі [252, с. 633].
Після смерті у 1722 р. Стефана Яворського його наступник на посаді Президента Синоду та ідейний суперник Феофан Прокопович зробив все можливе, щоб звести нанівець діяльність свого попередника. Влада пішла навіть на нечуване на той час порушення умов заповіту померлого архієрея, який у листі до Петра І від 6 липня 1718 р. просить царя, щоб його речі, гроші та книги "після смерті не були відняті" [210, с. 53]. Незважаючи на це, 1723 р. гроші, які пожертвував С.Яворський перед смертю на утримання "Богородичного Назарету", в тому числі й на створення духовного навчального закладу при монастирі, були конфісковані Священним Синодом. 
Після Є.Тихорського посаду настоятеля монастиря до 1729 р. обіймав Савва Шпаковський. Дбаючи переважно про власне благополуччя, він привласнював кошти і довів монастир до повного розорення. Як результат, вже через 10 років після відкриття Богородичний Назарет виявився спустошеним: за свідченням архівних джерел, тоді в монастирі залишалося не більше 4 монахів, а новозбудований Соборний храм був занедбаний так, що в ньому "голуби та горобці собі пристанище знайшли". Таким чином, для реалізації проекту С.Яворського про заснування у Ніжині вищої духовної школи не залишилося ні коштів, ні відповідної бібліотечної бази, ні осіб, які б могли втілити мрію митрополита Стефана у життя. 
Лише у 1754 р. архімандрит Митрофан Горленко звернувся до Священного Синоду з проханням повернути Благовіщенському монастирю вилучені у нього бібліотеку та гроші, заповідані С.Яворським [273, с. 72]. 
Зрештою, після тривалих бюрократичних зволікань, чиновники духовного відомства вирішили повернути монастиреві 3 тисячі карбованців, а вилучену бібліотеку постановили не повертати, оцінивши натомість її в 500 карбованців грошової компенсації. 
Ще від початку функціонування братства греки, крім початкової школи, планували відкрити середній навчальний заклад. Відповідно до першого Статуту братства 1696–1699 рр. ставилося завдання заснувати так звану "школу науки", в якій мали викладати давньогрецьку та новогрецьку мови, поезію, риторику, філософію, богослов’я. З цією метою греки збирали рукописи та рідкісні книги. Згідно зі Статутом тривалість навчання в школі мала складати 8 років. Учнями могли бути православні греки не лише за походженням, але й вихованням віком не старші за 14 років. Так само, як і в початковій школі, у "школі науки" батьки мали сплачувати щомісячно мінімум: 2 гроші за харчування, 6 грошів за навчання граматики, 12 грошів – піїтики, 24 гроша – риторики і філософії, 50 грошів – богослов’я. Братство також повинно було відбирати та навчати за свої кошти 6 учнів з бідних родин [162, с. 136]. 
Ідея заснування середнього навчального закладу виникала й пізніше, у середині ХVIII ст. Так, брати Артино, один з яких мав у Ніжині гарбарню, у 1754 р. розробили проект семінарії, яку хотіли заснувати на власні кошти [267, с. 171]. Вони планували запрошувати з Греції вчителів для навчання "греко-еллінської мови бідних хлопців благочестивої віри". Справа розглядалася в Синоді, який звернувся з цього приводу до митрополита київського Тимофія. На жаль, не маємо остаточних відомостей про наслідки цього клопотання [23, арк. 3].
Добре усвідомлюючи значення освіти для подальшої кар’єри своїх дітей, представники ніжинської козацької старшини, шляхетства, купецтва, заможного міщанства віддавали свої синів на навчання до провідних середніх та вищих шкіл України та Європи. У першу чергу, це стосувалося Києво-Могилянської академії (до 1701 р. – колегіум), яка утвердилася в ролі головного освітньо-культурного осередку не лише України, але і всієї Східної Європи, в якій здобули освіту майбутні гетьмани, полковники, більшість ієрархів православної церкви та визначних діячів культури України та Росії [114]. 
Але крім знаних діячів, в Академії навчались і менш відомі представники свого часу, які після її закінчення служили по всій Україні священиками і дяками, учителями у парафіяльних школах, посадовцями в українських та російських урядових установах, зокрема, Генеральній, полковій та сотенній канцеляріях. Серед ніжинців, які закінчили цей навчальний заклад, були Іван та Микола Бантиш-Каменські, Іван та Михайло Волховські, Сава Горголі, Амвросій Зертись-Каменський, Максим Колюшкевич, брати Матвій та Федір Кониські, Георгій Кониський, Іоанн Максимович та його брати, Микола Мотоніс, Михайло Панкевич, Карпо Пилашко, Феодосій Почека, Лука Січкарьов, Віктор Черняєв та інші [137]. Більшість з них в майбутньому стали відомими державними, церковними та освітніми діячами.
Чимало ніжинців – випускників Києво-Могилянської академії та колегіумів – прагнули завершити освіту у європейських університетах, аби опанувати юриспруденцію та медицину, що не викладалися в Україні, а також удосконалити знання європейських мов. Адже, незважаючи на наміри козацької старшини і, зокрема, гетьмана К.Розумовського, заснувати університет в Україні так і не вдалося. 
Вибір університету залежав від багатьох факторів, причому важливу роль відігравав не лише авторитет того чи іншого закладу, але й навчання в ньому земляків, торговельні зносини з містами Центральної та Західної Європи. У XVIII ст. найбільшою популярністю серед української молоді користувалися німецькі університети. До університетських матрикулів цих вищих шкіл вписано чимало імен вихідців з Ніжина. 
Так, зокрема, з 1749 р. близько семи років у Лейпцизькому університеті навчався випускник Києво-Могилянської академії ніжинець Микола Мотоніс разом з киянином Григорієм Козицьким. Щоб продовжити навчання в Німеччині, вони звернулися до Петербурзької академії з клопотанням взяти їх на казенний кошт [137, с. 266–267, 378–379; 157, с. 13]. Така допомога їм була надана. Пізніше М.Мотоніс працював у Петербурзькому університеті і був обраний почесним членом Петербурзької академії наук. До навчання у Лейпцигу Мотоніс протягом майже двох років вивчав іноземні мови та філософію у гімназії Св. Єлизавети у Бреслау (тепер м.Вроцлав) [119; 129, с. 525; 137, с. 379; 269].
У гімназії Св. Єлизавети у 1721–1723 рр. навчався і випускник Києво-Могилянської академії Іван Обидовський [129, с. 530–531; 137, с. 399], син небожа гетьмана І.Мазепи ніжинського полковника та наказного Гетьмана України Івана Обидовського. Під час навчання у Бреслау Іван Обидовський знаходився у скрутному матеріальному становищі, про що свідчать його листи до тітки Параски Сулими, рідної сестри матері, яка була з роду генерального судді В.Кочубея. І хоча родичі радили йому залишити навчання і повернутися додому, він готовий був сидіти впроголодь, продовжуючи навчання, бо знав, "що то єсть наука, що то учений человек, який з нього пожиток" [82]. Після навчання Феофан Прокопович та гетьман Данило Апостол допомогли І.Обидовському зайняти посаду в Колегії іноземних справ. Навчався в гімназії в Бреслау і ніжинець О.Єліатов [129, с. 531].
Після закінчення Києво-Могилянської академії на медичному факультеті Марієнбурзького університету в м.Галле навчалися греки з Ніжина Сава та Іван Горголі (Горголіси), а також чернігівець Андрій Кондура [137, с. 145].
Сава Горголі перебував за кордоном з 1755 р., де, крім навчання в університеті, здійснив подорож по Австрії та Італії. Захистивши дисертацію "Загальна патологія і лікування рецидивів хвороби", повернувся до Росії, де займав різні медичні посади в армії. У 1781 р. указом Сенату С.Горголі призначено членом Державної медичної колегії [129, с. 527; 200]. Значно менше відомостей дійшло до нас про Івана Горголі, який працював у Ніжині лікарем. 
Андрій Кондура у 1798 р. теж захистив докторську дисертацію з медицини, витримав іспит у Санкт-Петербурзькій медичній колегії, отримавши право на лікарську практику. Працював лікарем у Ніжині, брав участь у першому віспощепленні населення України. Як учень відомого голландського психіатра Й.Х.Рейля займався лікуванням психічно хворих, відкривав спеціальні медичні заклади [174].
Діти ніжинських греків продовжували навчання комерційної справи у Києві, Чернігові, Москві та Молдавії, а військової – у Санкт-Петербурзі. Діти з окремих сімей вчилися також у Греції. Так, ніжинський грек Ян Вензеров клопотався перед міським магістратом "про видачу своїм дітям, сину Олександру і доньці Анастасії, паспортів на від’їзд до міста Яско на навчання" [23, арк. 9]. До речі, це єдиний встановлений факт, де йдеться про навчання дівчинки з грецької громади Ніжина. Водночас, як слушно зазначає К.Харлампович, ніжинські греки переважно надсилали своїх дітей за межі міста, насамперед, до Москви та Санкт-Петербурга, здобувати не загальну освіту, а професійну – вчитися "комерції" [23, арк. 9]. 
Поза межами рідного міста діти ніжинських греків здобували також духовну освіту. Зокрема, у 1760-х рр. у Чернігівській духовній семінарії навчався син грецького священика Феодосій, який пізніше був перекладачем при патріарху Константинопольському Серафимі ІІ, а на межі ХVIII та ХІХ ст. був настоятелем Батуринського Миколо-Крупицького монастиря [23, арк. 9].
Важливе місце у культурному житті Ніжина у середині XVII–XVIII ст. посідали книжкові зібрання. Потяг до книг у досліджуваний період пояснювався не лише зростанням рівня освіти, але й потребою їх практичного використання у повсякденному житті. 
Дослідники історії бібліотек цього періоду О.Дзюба та В.Фрис виділяють три основні групи за місцем їх формотворення: монастирські та кафедральні, навчальних закладів та приватні [130, т. 3, с. 814–832]. Усі ці групи бібліотечних зібрань існували й у Ніжині. Проте формування їх фондів та функціональне призначення книжок було дещо відмінним від загальноукраїнського контексту, маючи специфічні місцеві особливості. 
Значним за обсягом книжковим зібранням була бібліотека ніжинського грецького братства, яка створювалася переважно для навчання дітей грецької громади та використовувалася у богослужебних цілях. Перші книги до фондів бібліотеки надійшли від її фундатора, засновника ніжинського грецького братства і школи при ній Христофора Димитрієва. 
Протягом другої половини XVІІ–XVІІІ ст. бібліотека, що розміщувалася в Михайлівській церкві, поповнювалася виданнями з інших приватних книгозбірень. Значну частину власних книг передав до бібліотеки митрополит Філіписійський та Драми Софроній, який мешкав у Ніжині в другій половині XVІІ ст. Серед них був збірник рукописів XVІ–XVІІ ст., а також рукописний чин літургії Іоанна Златоуста [163].
Священики ніжинських грецьких храмів також зробили свій внесок до книжкового фонду бібліотеки. Так, від отця Костянтина надійшов Новий завіт базельського видання 1655 р., а від о. Миколая – липнева Мінея 1730 р.
27 різних грецьких книг та книга "Феотокія грецька", а також 3 книги "Ярмолойнія" залишилось після смерті ієромонаха Макарія, який працював дяком і регентом хору в грецькій церкві. 120 книжок надійшло від протоієрея Панагіота, який мешкав у Ніжині близько 1780 р.
Під час навчання у Петербурзькій медичній колегії протягом 1781–1784 рр. ніжинського грека Сави Горголі у склепі Михайлівської церкви зберігалися його книги, які займали 6 скринь. Частину з них майбутній відомий лікар та член Державної медичної колегії Росії подарував бібліотеці братства. 
Майбутній Константинопольський патріарх Діонісій близько 1689 р. перебував у Ніжині і після призначення на посаду архімандрита Микільсько-Македонського монастиря залишив місцевій грецькій громаді 78 книжок та рукописів філософського, богословського та світського змісту. Серед них були теологічні твори Феофіла Коридалевса, поеми та гімни Гомера та ін. На полях багатьох книжок та рукописів Діонісія були помітки [266, с. 139–140]. Саме вони дали можливість вченим відтворити окремі факти біографії цього визначного діяча пізнього еллінізму. 
У грецькій бібліотеці знаходився також примірник Євангелія, подарованого гетьманом Іваном Мазепою, яке було видане ним арабською мовою в сирійському місті Алеппо у 1708 р. з родовим гербом гетьмана. Серед книг були також греко-румунське Євангеліє, яке подарував у 1698 р. великий стольник при дворі молдавського господаря Костянтин Кантакугін, та нотний Стіхірар 1764 р. видання, подарований греком Олександром Іонікі. Тут знаходилися також два грецьких пергаментних Євангелія Х та ХІ–XII ст. та два пергаментних молдо-влахійських Євангелія XVІ ст. [121; 33, арк. 18].
До бібліотеки грецького братства також потрапили книги, якими володів Афанасій Філіполит, який 1799 р. від’їжджаючи з Ніжина до Ясс, залишив ніжинському греку Еліату 76 нових книжок грецької граматики для продажу. 
Частину книг передали до бібліотеки Михайлівської церкви представники ніжинської грецької громади, зокрема, від купця Івана Демболі надійшло грецьке Євангеліє, видане у Венеції 1737 р., від купця Кузьми Личкова – "Параклісіс" 1733 р. видання, купця Спиридона Замали – "Апостол" 1761 р., від ієромонаха Ігнатія Лакадемського – Священний Катехізис Миколи Булгарі 1681 р. 
Невеликі власні бібліотеки мали представники ніжинської грецької громади. Зокрема, відомо, що після смерті грека Івана Киріякова у 1796 р. залишилося 23 історичні книги, які були оцінені у 8 крб і продані Івану Сохацькому за 10 крб 10 коп. Інший грек Петриці мав у власності 13 книжок. Також відомо, що 1792 р. Андрій Христофоров залишив у спадок за тестаментом навчальні казки "Задич, или Судьба. Восточная повесть", Псалтир, Канонник. 
Греки дбайливо зберігали у спеціальному футлярі книгу "Прохірон, або Шостикнижжя", подаровану 1690 р. священиком Христофором. Цей звід візантійського права, кодифікований у ХIV ст. відомим візантійським правознавцем та суддею Костянтином Арменопулом, регламентував церковне та громадське життя ніжинських греків. У повсякденному житті використовувався "Сборник проповідей и поучений на воскресные дни всего года, составленный иеромонахом Агапием из разных проповедников, 1657".
Загалом збереглося чимало розрізнених даних про книги, які входили до фондів бібліотеки грецького братства у Ніжині. Проте не маємо жодного систематизованого і повного бібліографічного опису цієї книгозбірні. 
Щоправда, О.Дмитрієвським у 80-х рр. ХІХ ст. здійснено опис 40 різних книг і рукописів, що були передані з ніжинської Михайлівської церкви в Церковно-археологічний музей Київської духовної академії [121]. Як засвічує дослідник, ці рукописи і книги відзначались давністю свого походження, цінністю оформлення, а також у науковому та бібліографічному відношеннях [120; 121]. "Кроме икон в алтаре на престоле и жертвеннике, я осмотрел два греческие евангелия, обделанные в дорогие серебряные оклады с богатейшими эмалевыми в византийском стиле украшения". Ці дві євангелія були надруковані у 1671 р. у Венеції.
Частина книг грецького братства увійшла пізніше до фондів бібліотеки Ніжинського історико-філологічного інституту кн. Безбородька. Найбільш цінні з них у 1934 р. були відправлені до Києва до Бібліотеки Всеукраїнської академії наук. Серед них було чимало рідкісних старовинних рукописних книг, зокрема, Євангеліє грецькою мовою на пергаменті ХІ–ХІІ ст. з власноручними примітками візантійського імператора Феодосія, уривки з грецького Євангеліє ХІІІ–ХIV ст., прекрасно оформлене золотом і кольоровими мініатюрами молдо-влахійське Євангеліє XVІ ст., рукописний "Октоїх" на крюкових нотах 1671 р., який належав Константинопольському патріарху Діонісію. На ньому знаходимо дарчий напис патріарха митрополиту Стефану Яворському.
84 старовинні книги, що складають 178 томів, знаходяться сьогодні в фонді наукової бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 20 з них – це видання XVІ ст., 27 – XVІІ ст., 15 – XVІІІ ст., решта – ХІХ ст. Переважно це праці з філософії, богослов’я, історії, класичної філології. Серед них чимало рідкісних видань, зокрема, "Твори" Платона, надруковані у Венеції в 1517 р., "Логіка" Аристотеля 1572 р. видання, подарункові книги Єрусалимського патріарха Досифія 1699 р. [215]. З листа гетьмана Мазепи довідуємося, що у архімандрита Діонісія, який жив у Ніжині, було 63 книги [274, с. 4–6]. 
Особливе місце у культурному житті Ніжина займала бібліотека митрополита Стефана Яворського. За місцем формування вона належить до приватних бібліотек, проте за функціональним призначенням її можна віднести до навчальних чи монастирських. Адже, як вже зазначалося вище, митрополит мріяв заснувати при ніжинському Благовіщенському монастиреві "колегію вчених ченці". Сам випускник Києво-Могилянської академії, він добре усвідомлював місце, яке належить книгам у навчальному процесі. Тому 1721 р. С.Яворський вирішив передати до монастиря "скарб найдорожчий" – власне книжкове зібрання, щоб "в монастирі була своя бібліотека для учених ієромонахів, які могли б наставленням цих книг Слово Боже проповідувати і народ повчати..." [270, с. 53]. Це була одна з найбільших приватних бібліотек у тогочасній Російській імперії. Як вказує дослідник О.Морозов, за кількістю книг вона займала 5 місце в Російській імперії, поступаючись лише приватним бібліотекам кн. Голіцина, Петра І, Брюса, Феофана Прокоповича [182, с. 55]. С.Яворський збирав її все життя, значно поповнивши бібліотеку за рахунок зібрання Палладія Роговського, привезеного з Риму [172].
Свій дарунок Стефан Яворський супроводив зворушливою елегією бібліотеці: "Possesioris horum librorum luctuosum vale" ("Стефана Яворського, митрополита Муромського та Рязанського, з книгами слізне прощання"), написаною віршами латинською мовою. Зокрема, у творі барокової поезії, який набув популярності вже у ХVІІІ ст., С.Яворський визначав місце і значення бібліотеки і книг у його житті: 
"В путь вирушайте, книжки, що часто гортав я і пестив, 
В путь, моє сяйво, ідіть! Втіхо й окрасо моя! 
Іншим щасливішим душам поживою будьте однині, 
Інші блаженні серця нектаром вашим поїть! 
Горе мені: мої очі розлучаться з вами навіки 
Та й не спроможуться вже душу мою наситить. 
Ви-бо єдині були мені нектаром, медом поживним; 
З вами на світі, книжки, солодко жити було. 
Ви мені скарб найдорожчий, ви слава моя щонайбільша. 
Ви повсякчасна любов і раювання моє!" [99, с. 218–219]
С.Яворського турбувала подальша доля його бібліотеки, і це видно із його тестаменту 1721 р. Даруючи книги в заснований ним монастир, С.Яворський вимагав, щоб для них були створені належні умови зберігання. За всім цим мав стежити спеціально визначений бібліотекар-чернець. На думку С.Яворського, ним міг бути Григорій Рогачевський або його небіж Сільвестр Шумський.
Детальний опис книг бібліотеки С.Яворського опублікував у 1914 р. літературознавець С.Маслов [172]. За його даними, зібрання налічувало 609 книг. Звичайно, що переважна їх більшість була релігійного змісту. В основному це були друковані книги, рукописних нараховувалося лише 28. Більшість книг латинською мовою (близько 75%), решта – російською, слов’янською, польською, французькою. Серед книжок релігійного характеру багато богословської та проповідницької літератури. Серед них твори "отців" церкви, західноєвропейських, українських та російських церковних діячів. Найбільш відомі з них: "Алфавит, рифмами сложенный" Іоанна Максимовича, "Обед душевный" та "Вечеря душевная" Симеона Полоцького, "Меч духовный" Лазаря Барановича, твори Димитрія Ростовського (Туптала), патріарха Йоакима. Були тут і твори самого Стефана Яворського, зокрема "Камінь віри", "Виноград Христов", рукопис лекцій з філософії "Adonium philosophicum", благословський трактат "Apophasis ortodoxa" та ін.
У бібліотеці присутні у великій кількості і книги світського характеру. Серед них найбільш широко представлена історична література: твори Йосипа Флавія, І.Зонара, Плутарха, Павзанія, Баронія, хроніки, історичні книги, надруковані російською мовою: "Синопсис...", "История... о разорении... Иерусалима", "Введение в историю европейскую" Пуффендорфа та ін. З філософської літератури – твори Аристотеля, Сенеки, Юста Ліпсія, Макіавеллі, лекції з філософії, які слухав С.Яворський у Польщі. З природничої літератури, з географії ("География, или Краткое земного круга описание..."), медицини ("Сокращение медицинское", "Аптечка домовая"), твори Плінія; з художньої літератури – "Одісея" Гомера, трагедії Софокла, збірки байок та анекдотів, "Апофегмата" Еразма Роттердамського. Були деякі книжки, пов’язані з поточним політичним життям і світським законодавством. Така багата і різноманітна бібліотека могла б послужити доброю основою для навчання і загального культурного та освітнього розвитку монахів.
Після смерті С.Яворського трагічно склалася і доля його бібліотеки. До цього також "доклав зусиль" Феофан Прокопович, який домігся іменного указу імператриці Анни Іоанівни (від 10 вересня 1731 р.) та постанови Синоду про передачу книгозбірні С.Яворського до Харківської колегії, 533 книги з якої надійшли туди 1732 р. Причому під час перевезення чимало унікальних видань та рукописів просто зникло. На сьогодні лише близько 150 книжок з цієї книгозбірні зберігається у фондах Харківської міської бібліотеки ім. В.Короленка. 
Решта – 76 книг – потрапили до інших осіб та місць: 10 привласнив племінник С.Яворського, професор Київської духовної академії Сильвестр Шумський, 9 – повернули до Києво-Печерської лаври, решту приховав тодішній архімандрит Благовіщенського монастиря Савва Шпаковський. 
Як свідчать документи, майже всі церкви Ніжина у XVІІІ ст. мали власні бібліотеки. Вони були нерівноцінними за обсягами фондів. Кількість книг та зміст фондів залежав як від матеріально-фінансового стану монастирів та храмів, так і від рівня освіти архімандритів та священиків. Так, у тому ж Благовіщенському монастирі і після 1731 р. існувала бібліотека, але вона була значно меншою за книжкове зібрання С.Яворського. Монастирю належали дуже цінні книги, такі як рукописний літопис Димитрія Ростовського, давнє рукописне Євангеліє, датоване 1604 р., листи С.Яворського, його грамота 1717 р., "Поучення", видані у 1637 р. у Києві та інші книги релігійного змісту, надруковані у XVІІ–XVІІІ ст.
Із зібрання бібліотеки Благовіщенського собору нині у Музеї рідкісної книги Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя зберігається великоформатне непрестольне Євангеліє московського видання 1689 р. розміром 46 х 67 см і вага 17,5 кг. Це дуже цінна книга, яка вражає не лише розміром, а своїм художньо вишуканим оздобленням. "Пишні барокові гравіровані рамки, зображення євангелістів, заставки та заголовки титульної й трьох перших сторінок кожного з чотирьох Євангелій розфарбовані вручну й визолочені. Обріз книжкового блоку теж багато оздоблений різьбленим рослинним орнаментом і позолотою" [182, с. 53]. В кінці книги поданий список благодійників, що спонсорували видання, серед них і ім’я Стефана Яворського.
Принагідно відзначимо, що невеликі бібліотеки були і в інших храмах. Миколаївському соборові належало декілька Євангелій, виданих у Львові у XVІІ–XVІІІ ст., "Тріодь пісна" з власноручним написом С.Яворського від 23 квітня 1702 р. – подарунок брату Павлу Яворському. Серед інших книжок, що належали православним церквам Ніжина у XVІІІ ст., відзначимо требник Петра Могили 1648 р., тріод Львівський 1642 р., в якому є цінні відомості про П.Могилу (Богоявленська церква), Апостол, надрукований у Львові в 1670 р. (Вознесенська церква), декілька рукописних та друкованих Євангелій грецькою мовою (Михайлівська церква). Цікаво, що останні були видані за кордоном – в м.Яніна (Греція, 1675 р.), Венеції (1661 р.) [120; 121]. Проте всі ці книги не використовувались з навчальною метою, бо мали значну вартість і богослужебне призначення.
Протягом середини XVІІ–XVІІІ ст. формувалися приватні бібліотечні зібрання. Маємо лише розрізнені дані про приватні бібліотеки у представників полкової та сотенних старшин, духовенства та церковнослужителів, купців та міщан Ніжина. Так, зокрема, у ніжинського протопопа Симеона Адамовича при описові його майна, що знаходилось у скринях у Москві та Севську, виявлені переважно церковно-службові книги: оправлені сріблом та інкрустовані камінням євангеліє, тріодь, апостол, служебник" [60, с. 264]. Водночас, не знайдено відповідних описів бібліотек ніжинських полковників, місцевої козацької старшини, хоча опосередковані свідчення вказують на наявність книг у представників цієї службової корпорації, зокрема у автора "Літопису Самовидця" Р.Ракушки-Романовського. 
Таким чином, спираючись на широкий комплекс джерел, можна зробити висновки, що в Ніжині розвивалася освіта, яка представлена різнобічними типами навчальних закладів. Конкретні прізвища діячів культури підтверджують намагання ніжинців отримати освіту, збагатити свої знання, освоїти конкретну спеціальність. Наявність книжкових фондів та приватних бібліотек – це теж плідне явище в історії культури Ніжина ХVІІ–ХVІІІ ст. Конкретні факти, наведені нами, засвідчують цікаві і плідні процеси, які відбувалися в освітянському житті ніжинців.



Розділ ІV
 
Образотворче мистецтво в Ніжині

Ніжин у XVІІ–XVІІІ ст. був не тільки центром архітектури, але й живопису – монументального настінного малярства та станкового іконопису. 
Образотворче мистецтво набувало потужного розвитку особливо в Гетьманській державі. І це підтверджується тим, що за часів Гетьманщини набувають розквіту всі види живопису: монументальний, іконописний, історичний (портретний), фольклорно-декоративний, книжково-ілюстративний. 
Ніжинські живописці проявили себе найбільш яскраво у монументальному та іконописному живописі. Саме ці різновиди малярства були пов’язані з масовим храмовим будівництвом, оскільки особливе місце у внутрішньому оздобленні українських церков XVІІ–XVІІІ ст. займав монументальний настінний живопис, який у розглядуваний період вступив у новий етап свого розвитку, та іконопис, який існував як окремо, так і в іконописному комплексі.
У Переписних книгах 1666 р. значиться один маляр Адам, водночас в Описі Ніжина 1766 р. серед міщан зафіксовано трьох іконописців: Іван Гам’яниця (45 років), одружений, має дітей і живе в будинку бурмістра ніжинського магістрату Івана Родіонова і має достатній капітал до 40 крб; Гаврило Максимович Адамов (34 роки), одружений, має дітей, живе з сім’єю у власному батьківському домі з достатком до 100 крб, з ним проживає двоюрідний брат Антон Луб’яниченко (30 років) та Лук’ян Воскобойников (60 років), вдівець, мав 3-х синів. Останньому допомагали власні сини Андрій та Аркадій, два 16-річних учні Яків Леонтієв і Євфим Ситенков та робітник Федор Земляниченко [77, с. 148]. О.Шафонський вказує, що в Ніжині у 1786 р. було 11 "малярів або живописців" [89, с. 477]. Ці дані стосуються малярів, що були міщанами за своєю становою належністю. При цьому не маємо відомостей про осіб духовного звання, які займалися іконописом. 
Представники образотворчого малярства, як зазначалося вище, багато уваги приділяли художньому оформленню іконостасів. У зв’язку з цим особливого розвитку набуває іконописний живопис, який тісно пов’язаний зі структурою іконостасу, його величиною та об’ємом. У цей час посилилась декоративність іконостасу, що проявилася саме у збагаченні її за рахунок різьблення, якому майстри підпорядковували і живопис, що тут уже втрачав свою самостійність. Він сприймався вже як елемент загальної композиції. 
Іконописний живопис XVІІ–XVІІІ ст., як і створення іконостасів, залежали від фундації представників козацької старшини, міщан, купців та вищого духовенства. Вони витрачали значні кошти на залучення майстрів до створення величних зразків цього виду мистецтва. Саме в досліджуваний період іконостас та іконопис набувають вершинного значення в національній мистецькій спадщині. Переважна більшість ікон в іконостасах – це великі за розмірами твори, яким притаманні "відкриті, яскраві барви, широке використання золота в поєднанні з малярським трактуванням форми, духовна глибина образів" [130, т. 3, с. 896]. 
Іконостас Миколаївського собору в Ніжині відзначався не лише різьбленням, але й високохудожнім іконописом, з яким пов’язана доля відомого художника цього часу Василя Реклінського (1734 р.). До речі, він малював іконостас і в соборі Хресто-Воздвиженського монастиря в Полтаві. Дослідник історії української культури М.Попович вважає, що "живописці, які писали ікони Ніжинської, Сорочинської, Березнянської церков, належали до кола Василя Реклінського, який працював у Ніжині. Їх поєднує низка стилістичних особливостей письма, а також розуміння символіки, зрештою, спільне всім українським тогочасним малярам" [203, с. 272]. Це твердження дослідника можна підкріпити спостереженнями стильових особливостей зображення апостолів та Ісуса Христа на іконах Миколаївського собору у Ніжині та Вознесенської церкви у Березні. Композиційно ці ікони дуже схожі, хоча вони мають і свої особливості. На іконі "Деісус" ніжинського собору в нижній частині зображені Богоматір та Іоанн Предтеча, а за спиною трону з двох боків – донатори. Саме остання деталь і різнить ці ікони, бо на іконі Вознесенської церкви на місці донаторів зображені два ангели. Всі інші елементи ікон дуже схожі.
Ікони іконостасу Миколаївського собору були написані у стилі стриманого бароко, поширеного на Лівобережжі у XVІІ – першій половині XVІІІ ст. 
Відомий дослідник українського живопису ХVІІ–ХVІІІ ст. Д.Степовик вважає, що ікони Сорочинського іконостасу, настінні розписи Троїцької лаври та іконостас Миколаївського собору в Ніжині були виконані в єдиному стилі. Автором ікон у ніжинському соборі, намальованих, згідно з джерелом, у 1734 р., був виконавець Києво-Печерської іконописної майстерні Василь Реклінський. "Оскільки його твори дуже близькі за стилем пишного бароко до сорочинських ікон цього часу та дещо пізніших у церквах Березни й Конотопа (вони за традицією анонімні), то можемо з великим відсотком певності говорити, що пишне бароко Наддніпрянщини й Лівобережної України сформувалося в стінах Києво-Печерської іконописної майстерні", де упродовж першої половини й середини ХVІІІ ст. працювали видатні педагоги, які підготували чимало талановитих малярів і графів, серед них і Василя Реклінського [251 а, с. 152].
Стіни ніжинських храмів у XVІІ–XVІІІ ст. прикрашали ікони, написані як місцевими, так і немісцевими майстрами-іконописцями. Серед митців-ніжинців слід згадати ієромонаха, іконописця Іоанна, автора відомого портрета митрополита Дмитра Ростовського (Туптала) початку XVІІІ ст., маляра та рисувальника Миколу Степановича Каменського, який у 1746 р. був першим учителем у живописному класі при Троїце-Сергіївській лаврі, монаха Віссаріона, який народився в Ніжині в 1751 р. і котрий протягом 13 років навчався в малярні Києво-Печерської лаври та інших [127, с. 178]. 
З ікон, що знаходились у Благовіщенському соборі, назвемо чудотворну ікону Корсунської Божої Матері у срібній визолоченій ризі, прикрашеній діамантами, аметистами, рубінами, яхонтами і перлами, яку написав київський митрополит Рафаїл Заборовський у 1725–1731 рр., чудотворну ікону Великомученика Георгія, створену ще раніше за попередню, написану для Ветхоріздвяного ніжинського монастиря, заснованого ще у ХІV ст., ікону Каплунівської Божої Матері та інші [262, кн. 3, с. 187], а також Печерської Божої Матері з преподобними Антонієм і Феодосієм та Божої Матері Всіх скорбящих радості. Ці ікони були визначальними у ніжинських храмах. 
Іконописне мистецтво XVІІ – початку XVІІІ ст. – надзвичайно яскрава сторінка в історії вітчизняного малярства. Це пояснюється тим, що мистецтво відображало ті життєстверджуючі процеси, які відбувалися у суспільстві. 
Розвиток іконопису в Ніжині, а також в інших полкових містах Лівобережжя – Чернігові, Новгороді-Сіверському, Прилуках, Полтаві був тісно пов’язаний з храмовим будівництвом, зведенням монументальних іконостасів, а також побутовою потребою в іконописних творах мешканців міст і сіл. Саме ці зразки іконопису, створені переважно художниками-аматорами, найменше вивчені, оскільки їх автори рідко залишали на них свої імена та й розпорошеність цих творів не давала можливості виявити їх художню цінність. Тому живопис іконостасів досліджений краще. Чимало його зразків збереглося у музейних фондах. 
При цьому слід зауважити, що у Ніжині склалися певні традиції у написанні ікон. Це підтверджує функціонування іконописної школи при ніжинському Введенському жіночому монастирі. У ній були написані ікони для іконостасів Вознесенської церкви у селі Басань, церкви Різдва Богородиці у містечку Монастирище, а також ікони для храмів та келій Єлецького Чернігівського монастиря [262, кн. 3, с. 16–17]. Пізніше, у першій половині ХІХ ст., ця іконописна школа працювала під керівництвом місцевих художників П.Давиденка, Р.Цибульського, Д.Гороновича.
Зразки іконопису Ніжина та інших полкових міст Лівобережжя засвідчують, що цей вид малярства у досліджуваний період розвивався в традиціях, перш за все, національної культури. Зовнішні впливи, зокрема російські, відчутні переважно в іконописі кінця XVІІІ ст., про що свідчать ікони іконостасу церкви Різдва Богородиці у Козельці "з їх темним, глухим колоритом провінційного варіанта "академічної" манери, яка виразно контрастує з яскравою кольоровою палітрою кращих зразків релігійного малярства національної традиції" [130, т. 3, с. 895]. Іконопис Ніжина, Чернігова, Новгорода-Сіверського, Стародуба та інших полкових міст Гетьманської доби підтверджує думку, що цей різновид малярства відзначався професіоналізмом та високою художньою майстерністю. 
Крім іконописного мистецтва, у Ніжині набуло виразного розвитку і монументальне малярство, яке почало з’являтися в Україні лише в 40-х рр. XVІІ ст. Розвиток цього виду мистецтва в Україні дещо активізувався в 70-ті рр. В цей час виникають нові системи розписів, які в тематичному, іконографічному, композиційному і колористичному вирішенні мало пов’язані з традиційним монументальним живописом. Основним джерелом цих поліхромій стає не стільки традиція, скільки догматично-моральні, церковно-історичні системи, створені теологічною вченістю.
Мистецьким центром живопису в той період була малярська школа, заснована при Києво-Печерській лаврі, з майстрами-італійцями на чолі [101, с. 327]. Деякі образи, котрі вийшли з цієї на той час справжньої "академії" мистецтва, ставали, так би мовити, "канонами", прикладами для наслідування на всіх просторах України, в тому числі на Північному Лівобережжі (це підтверджують описи виставки ХIV Археологічного з’їзду в Чернігові). Особливо популярною була, наприклад, тема "вселенських соборів", яка знайшла своє відображення в розписах центральних частин храмів Києво-Печерської лаври, Софійського собору та Благовіщенського собору в Ніжині. П.Жолтовський пояснює популярність соборної теми посиленням впливу на монументальний живопис теологічних концепцій, в яких церковно-історичний елемент займав важливе місце [128, с. 41]. Зарубіжний український мистецтвознавець І.Кейван вважає, що Ніжин в цей період відігравав провідну роль у розвитку мистецтва монументального живопису [135, с. 21]. 
На жаль, у більшості ніжинських храмів, збудованих у другій половині XVІІ–XVІІІ ст., настінний живопис майже не зберігся, за винятком окремих фрагментів (зокрема, у Благовіщенському соборі, Троїцькій, Іоанна Богослова та інших церквах) [219, с. 25–33]. Відомо також, що ніжинські майстри настінного живопису за наказом князя Потьомкіна розписували в 1772–1787 рр. Бахчисарайську палату [243, с. 81].
Особливий інтерес викликає настінний живопис Благовіщенського собору. Храм був вперше розписаний після смерті Стефана Яворського, на що вказує митрополичий тестамент від 1722 р., в якому говориться, щоб церкву "всю малеванієм украсити, как почали в олтаре" [270, с. 20]. Звідси зрозуміло, що старіша частина розпису, яка знаходилась у вівтарі, була зроблена одразу після закінчення будівництва. У характері живопису, виконаного в цей період, тобто у XVІІІ ст., відчутно вплив київської школи [129, т. 4, с. 175]. Про це свідчать стилістичні особливості розпису. Стіни північного вівтаря займали сцени "Ветхого завіту", а саме – сінайське законодавство, пророцтво Ізекеїля, херувими. В південному вівтарі розміщувались сцени "Нагірної проповіді", "Зішестя Святого Духа на апостолів". До неї входять зображення "Різдво", "Хрещення", "Стрітення", "Потопаючого апостола Петра", які доповнювали сцени "страстей Христових", зображених у центральній частині вівтаря. Розписи в трьох вівтарях становлять певний цикл. Перша частина циклу – північний вівтар із зображенням "Ветхого завіту", головний вівтар присвячено страсній та євхаристній темам, а південний – темі віри та релігійного переконання [128, с. 48–49]. Після пожежі 1797 р. у 1812–1818 рр. вівтарні розписи були поновлені [219, с. 58]. Частини живопису головного вівтаря (напр., "Ессе Ноmо"), що були закриті іконостасом, залишились у своєму первісному вигляді і мають як у композиції, так і в колориті характерні ознаки живопису початку XVIII ст. 
П.Жолтовський зазначає, що частина розписів належить до традиційних, з бароковими рисами. Про це, на думку вченого, свідчать сцени апокаліпсиса в південно-західній бані, зображення семи "вселенських соборів", вміщених на склепінні західного нефа та на масивних колонах собору, які були доповнені постатями грецьких імператорів Костянтина, Феодосія Великого, Маркіяна, імператриці Ірини. До традиційних розписів П.Жолтовський включає також зображення семи "таїнств", портретне зображення князя Володимира, Петра І, Стефана Яворського, Димитрія Ростовського та ін., а також сцени "Страшного суду" на західній частині храму моралістичного характеру: "Фарисей яко древо сухое", "Демон скупого преследует зарывающего свои багатства в землю", "в кринах сельных и птицях небесны" (зображення чоловіка серед пейзажу). Значний інтерес становили також оригінальні композиції з зображенням біблійних "Праотців", які були намальовані на склепіннях північного та південного нефів церкви, а також зображення "Ноєвого ковчега" на північній та сцени потопу на південній стіні [128, с. 47, 50].
Майстерність виконання розписів нерівноцінна. Величезний обсяг роботи (живописом було вкрито 2500 квадратних метрів) потребував зусиль багатьох майстрів, кожен з яких мав свій індивідуальний хист і обдарування. Проте, як вважає П.Жолтовський [128, с. 48], монументальний живопис собору загалом виконано на високому художньому рівні. Особливої своєрідності розписам надає використання майстрами традицій українського народного мистецтва. На думку мистецтвознавця, "головна цінність розпису Благовіщенського собору полягає в його іконографічному змісті. На ньому налічується близько 50 великих композицій, в яких ще певною мірою відчуваються активні пропагандистські засади, так характерні для настінних розписів XVІІІ ст." [128, с. 50]. Дослідник вважає розписи Благовіщенського собору лебединою піснею староукраїнського наддніпрянського монументального живопису. 
Виступаючи в тісному зв’язку з архітектурою, живопис конкретизує зміст споруди-монументу і відповідає як функціональним, так і образно-мистецьким завданням. 
Слід згадати і деякі настінні розписи другої половини XVІІІ ст., які збереглися в церкві Покрови Богородиці: в куполі – "Вседержитель", в підбаннику – "Апостоли", на пандативах – "Євангелісти", у східній консі – "Покрова Богородиці", в західній – "Жертва Ноя після потопу", в південній – "Здвиження хреста", у північній – "Хрещення князя Володимира". В арках збереглися тематичні розписи, які виконані в графічній манері чорною і білою фарбами [193, с. 143].
На жаль, не зберігся настінний живопис Миколаївського собору, який, на думку П.Жолтовського, належав за своїм характером до сорочинсько-березнянського кола [128, с. 47]. 
Окрім монументального образотворчого мистецтва та іконопису, ніжинські маляри писали також живописні твори, які використовувалися у побутовому ("хатньому") вжитку. Це були картини з фольклорно-декоративного живопису на зразок "Козака Мамая" – найбільш поширеного сюжету досліджуваного періоду. Він мав десятки варіантів. Картини тиражувалися і продавалися на ярмарках, тому їх можна було зустріти у багатьох оселях. Сам персонаж картини був близький народним масам і відповідав їх смакам та естетичним ідеалам. В цьому козакові втілювалися риси національного характеру. Від деяких сюжетів віє наївністю, хоча усі картини написані з теплотою ті щирістю, і тонким задушевним гумором. 
Монументальний та станковий живопис, який у своїй переважній більшості був пов’язаний з храмами, збагачував духовний світ ніжинців, бо біблійні сюжети на їх стінах давали можливість віруючим Ніжина глибше поринути у божественну атмосферу. А ікони, які були куплені на ярмарках, ставали частиною того світу, у якому віруючі знаходилися у храмах.
Ніжинці любили прикрашати свої оселі. Крім червоного кутка, де знаходилися ікони, увінчані рушниками, червоною калиною та квітами, на стінах з’являлися картини з фольклорно-декоративними сюжетами. Все це збагачувало духовну культуру ніжинців, давало можливість засобами образотворчого мистецтва прилучитися до величного і прекрасного, що існувало за межами побутового, заклопотаного життя.


Розділ V

Ужитково-декоративне мистецтво у Ніжині

Суспільно-політичні та економічні процеси, які відбулися в Україні у середині XVІІ ст., сприяли розвиткові у полкових, сотенних містах та містечках різних видів декоративно-ужиткового мистецтва. Функціонування декоративно-ужиткового мистецтва було тісно пов’язано саме з містами, де зосереджувалися основні його творці – ремісники, які формували професійні об’єднання – цехи. Як вже зазначалося у розділі І, Ніжин у середині XVІІ–XVІІІ ст. був одним із найбільших центрів розвитку ремесел, а відповідно й декоративно-ужиткового мистецтва. 
Ремісники Ніжина виготовляли різний інвентар, посуд, музичні інструменти, шили взуття та одяг, робили прикраси зі срібла та золота, розписні поліхромні кахлі, відливали гармати та церковні дзвони.
Найпоширенішим різновидом декоративно-ужиткового мистецтва, що розвивалося у Ніжині у досліджуваний період, було гончарство. Найбільшої художньої довершеності набуло виробництво кахлів та орнаментованого посуду. Цей різновид декоративно-ужиткового мистецтва був поширений у багатьох населених пунктах Лівобережної України, де знаходились необхідні для виготовлення керамічних виробів поклади глини, зокрема, у Ніжині, Переяславі, Полтаві, Чернігові.
Глиняний посуд був не лише в оселях простих мешканців міст і сіл, але й побутував у садибах гетьманів, представників полкової старшини, про що свідчить опис майна П.Полуботка [62, т. 3], у якого було 152 керамічні вироби. З кожним роком удосконалювалась техніка виготовлення, збагачувались прийоми, урізноманітнювався асортимент виробів.
Ніжинський гончарний цех був одним із найчисельніших серед аналогічних професійних об’єднань в інших містах. На жаль, не збереглося повних даних про ніжинських гончарів XVІІ ст., їх чисельність та професійний склад, проте відомо, що у 1666 р., згідно з Переписними книгами, у місті мешкало 8 гончарів, які мали оклад від 10 до 20 алтин [80, с. 245–258]: Миско, Василь, Максим, Филон, Іван, Савка, Гаврило, Яско.
Через століття (1766 р.) у Ніжині працювало 14 гончарів-домовласників [77, с. 245–258]. Причому, як свідчить Опис Ніжина 1766 р., гончарством займалися цілі родини, зокрема, брати Федір і Яков Постольники, Олексій і Матвій Радченки, Іван та Леонтій Филихи, тобто професійні навички передавалися від покоління до покоління. Серед ніжинських гончарів були досить заможні люди. Найзаможнішими серед них були Федір Постольник, статки якого оцінювалися на рівні 150 крб, та Михайло Хариченко, який мав капітал у розмірі 50 крб та тримав у місті лавку, в якій торгував власними виробами [77, с. 245–258]. 
Як свідчать статистичні документи, протягом другої половини XVІІІ ст. чисельність гончарів у Ніжині зростає. У Топографічному описі О.Шафонського у місті зафіксовано 35 "горщечників або гончарів", тобто за 20 років їх кількість зростає більш ніж удвічі [89, с. 477]. 
О.Шафонський, описуючи ніжинські цехи і їх корогви, вказує, що ніжинський гончарний цех її не мав, хоча і був відносно заможним. Серед гончарних об’єднань подібний атрибут мав лише чернігівський цех. В чому причини цього, сьогодні сказати важко. Водночас дослідник вказує на існування свинцевої пластинки, на одному з боків якої вилитий герб Ніжина – святий Юрій (Георгій) на коні, а на іншому – глечик, горщик і пічна кахля [89, с. 384].
Вироби ніжинських гончарів XVІІ–XVІІІ ст. зберігають традиції старослов’янської кераміки, яка відзначалась простотою орнаментики у формі хвилястої лінії або смужки, зроблених на сирому посуді. Гончарі, використовуючи індивідуальні прийоми, вносили в традиційні форми нові декоративні елементи.
Крім горщиків, мисок, глечиків та іншого дрібного посуду гончарі виготовляли з глини і великі вироби – макітри, жбани для вина тощо. Серед археологічних знахідок зустрічаються також керамічні люльки, яких чимало в експозиції Ніжинського краєзнавчого музею, різних розмірів підсвічники, зооморфні фігурки баранів, левів, іграшки-свистунці: качка, цап, ведмідь, кінь, півень, соловейко тощо. Розкопки Ніжина останніх часів поповнили фонди колекції місцевого університету різними предметами, зокрема стінки та вінця горщиків темно-сірого кольору з лінійним орнаментом та зубчатим штампом, а також керамічні жовто-сірого кольору люльки, підсвічники та масляні світильники (техніка виготовлення – кружальна, колір тіста сіро-жовтий чи кольору червоної цегли, поверхня проста, на верхніх чашечках полива зеленого або коричневого кольору, поверхня виробів хронувата та вкрита білою речовиною невизначеного походження) [116, с. 22].
Цікава також керамічна зооморфна фігурка – дитяча свистулька, яка зображає коника під сідлом, всередині – порожнина, а з боків та задньої частини – отвір кольору червоного тіста.
За один день гончар міг виготовити близько 100 мисок, 200 чашок, до 130 білих горщиків, 100 кахель, був здатен сформувати до 500 цеглин. Але після просушування та опалення цих виробів у кінцевому результаті було значно менше, адже завжди був брак.
Поряд з кухонним посудом у Ніжині виготовляли й архітектурно-декоративну кераміку – цеглу, черепицю, пічні кахлі тощо. Майстрами був досягнутий високий технологічний і художній рівень.
Потужний розвиток будівництва, торгівлі та ремесел у XVІІ–XVІІІ ст. на Лівобережжі України сприяв розвиткові кахлярства. Як свідчать археологічні розкопки та експонати музеїв, а також дослідження вчених та документи цього часу, цей різновид гончарства знаходив розповсюдження у багатьох місцях, в тому числі і на Лівобережжі, зокрема в Ніжині, Прилуках, Ічні, Чернігові, Новгороді-Сіверському, Батурині, Глухові, Городні та інших містах, де знаходились відповідні ґатунки глини.
Кахлі застосовувались для оздоблення печей, грубок і були характерним елементом інтер’єру. Сам процес їх виготовлення пройшов складний шлях – від звичайних кахель, які використовувались для облицювання стінок, до коробчастих з задньою румпо-стінкою, тобто з порожнечею, яка давала можливість краще закріплювати її під час кладки і утворювати повітряну подушку, яка довго затримувала тепло. У переважній більшості кахлі мали квадратну форму, саме використання її сприяло встановленню нового типу печі – камерного [277].
Як свідчать щоденникові записи представників козацької старшини Чернігівщини генерального підскарбія Якова Маркевича (1716–1767) та генерального хорунжого Миколи Ханенка (1727–1753), козацька верхівка прагнула збагатити інтер’єри парадних зал своїх будинків пічками із кахель [65; 66; 67]. У другій половині XVІІ і особливо у XVІІІ ст. кахляні різнокольорові печі були в усіх багатих будинках. 
Відома дослідниця українських кахель Є.Спаська вказувала, що на кахлях, які виготовлялися на Лівобережжі України, поряд із зображенням людей, переважно музик та комедіантів, зустрічаємо також птахів (орла чи півня) та тварин (лева). Поширеними були й орнаментальні та динамічні сюжети, коли малюнок з однієї кахлі переходив на іншу, створюючи в цілому єдине колоритне зображення. Проте вони не набули масового вжитку. На ніжинських кахлях домінувала рослинна оранаментика. Зокрема, найулюбленішим і найпоширенішим об’єктом зображення на ніжинських кахлях була фіалка. Деякі дослідники вказують, що ніжинські майстри запозичили цей образ з китайських виробів чи подібних до них, які були поширені у Західній Європі [1, с. 21]. Він використовувався і на кахлях, які випалювалися на калузькому заводі Гребенщикова. Саме звідси вони потрапляли на ніжинські ярмарки. Мабуть, це так, якщо мати на увазі саму техніку виготовлення. І все ж таки, тут слід зробити певні уточнення. Але якщо ж міркування наблизити до реалій життя, то можна знайти інше пояснення, чому із усіх квіток була обрана саме фіалка. Весняна квіточка яскраво-фіолетового, синього, блідо-блакитного кольору привернула увагу ніжинців не випадково. Саме вона масово росла і продовжує рости у багатьох місцях Ніжина. Тож, мабуть, тому фіалка і стала об’єктом зображення кахлярів і закріпила в ужитковому мистецтві зразок ніжинського стилю. 
Крім окремих кахель, виготовлялися також їх комплекси для будівництва цілої печі або грубки з однаковим сюжетом малюнка як на лицьових, кутових, так і карнизних кахлях. 
Археологічні розкопки Ніжина засвідчили, що в багатьох заможних козаків та міщан були саме кахляні грубки, їх рештки та окремі фрагменти зустрічаються не тільки в центрі, а й на околицях міста та в його передмісті, що свідчить про їх використання і заможними селянами. Це ж підтверджують і знахідки, які були розшукані під час археологічних розкопок у Ніжині у 2003, 2004, 2006 рр. [248, с. 13].
Під час розкопок фундаменту будинку на Судейській (нині – Гребінки) вулиці, який був зруйнований ще у XVІІІ ст., розшукали багато залишків кахель з двома типами зображення: "суцільним рослинним орнаментом на всю кахлю" та "рослинним орнаментом гірлянди навколо середнього медальйону" [133].
Окрім рослинних сюжетів, на ніжинських кахлях зустрічаються інші зображення. На одній з них, як вказує Є.Спаська, намальовано "фантастичну будівлю, яка до деякої міри нагадує ніжинську старовинну кам’яницю з її характерними рисами: важкими дверима та зовнішніми сходами на другий поверх" [1, с. 23].
М.Сторожевський, описуючи побут ніжинських греків, звертає увагу на уцілілі великі з вигадливими виїмками і фігурами кахельні пічки вікової міцності.
На жаль, лише на окремих кахлях зустрічаються прізвища їх авторів та дата виготовлення. При будівництві у 1805–1817 рр. Гімназії вищих наук кн. Безбородька у Ніжині використовували гончарні кахлі, виготовленням яких протягом двох століть займались місцеві родини. Серед ніжинських кахлярів відомі імена Петра та Івана Біликів, Бедеда, Бринчука, Герасименка, Дудара, Пархоменка, Івана Сітка, а також Дейнеки та Фоми Тищенка (останні два були родом із Ніжина, але працювали в Ічні) [1, с. 8–13]. 
Ніжинські гончарі для виробництва кахель використовували традиційну техніку виготовлення, доповнюючи її місцевими елементами у використанні кольору та сюжету, що надавало створеним предметам специфічного національного забарвлення і свідчило про наявність у Гетьманській державі самобутнього осередку розвитку кахлярства.
У XVІІ–XVІІІ ст. на Лівобережній Україні відбувалося відродження ювелірного мистецтва (золотарства, сріблярства). Його найбільш потужними центрами у XVІІ ст. поряд з Києвом були Чернігів та Ніжин [130, т. 3, с. 930]. У XVІІІ ст. до цього кола приєдналися Переяслав, Стародуб, Глухів, Батурин, Новгород-Сіверський, Полтава [130, т. 3, с. 925].
Перші документи, у яких згадується це ремесло в Ніжині, відносяться до 1634 р. [123, с. 316, 318]. У Переписних книгах 1666 р. серед ніжинських ремісників значиться і золотар Лук’ян. Історик І.Спаський, досліджуючи ніжинські дукати, стверджував, що названий Філаретом (Гумилевським) "слюсарем" ніжинський житель Василь Воєводський, у якого була куплена у 1698 р. срібна корона для ікони Богоматері у Бурківську церкву [262, с. 483], був саме золотарем [126, с. 55]. Ці факти дають можливість стверджувати, що вже в XVІІ ст. в Ніжині працювали золотарі. 
В "Описі міста Ніжина 1766 р." серед ремісників, що відносяться до міщан, згадується родина золотарів Миколи Трощинського, який виготовляв золоті та срібні петлиці [77, с. 85]. У 1786 р., за даними, що наводить О.Шафонський, у Ніжині працювали 8 "срібреників і золотих справ майстрів" [89, с. 476]. 
У Чернігівському історичному музеї зберігається "значок" (мала корогва) ніжинського золотарського цеху [98], зроблений з мідної бляхи у формі флюгарки. На одному боці корогви, в центрі, накладений срібний медальйон овальної форми, на якому викарбувано церковний престол з дарохранительницею, келихом і Євангелієм. Ліворуч від нього зображено постать святого на повний зріст з хрестом у лівій руці. Довкола його німба напис: "Преподобный отец нашъ Андроникъ златаръ Александрийский". Знизу, під престолом, другий напис: "1786 года месяца июня 6 числа". Ще нижче зображено годинник, на циферблаті якого стрілки показують 9 годин. Тут же латинськими літерами написано: "SMANOT". Праворуч від престолу стоїть чайник, ліворуч від постаті Андроника – колесо, а під ним кофейник. Медальйон обрамлений черепашковим орнаментом. З протилежного боку, на корогві, другий накладний медальйон із срібла, такого ж розміру і форми, як і перший. Вгорі на ньому викарбувана царська корона, а під нею накладена велика літера "Н", що означає "Ніжинський". Внизу під літерою, праворуч – сидяча постать, що показує вказівкою на дошку із зображенням голови, ліворуч – рука з терезами, під ними в’язка ключів і скринька" [197, с. 27–28]. Вздовж вузького боку прапора, який прилягав до древка, є напис, що свідчить про дату виготовлення цехового знаку та представників цеху: "Сооруженъ сей значикъ от управы сребренической Нежинской за управного старшины Федора Стефанова Шнурчевского и товарищей его Петра Карсакевича, Ивана Поливоды, також и гласного Иосифа Конесарева и всею управною братиею коштомъ и стараниемъ ихъ 1786 году июня 6 числа" [98]. У музеї також збереглася печатка з написом: "Печать управы сіребренической нъжинской" з датою "1786" внизу та знаряддя виробництва. Діяльність цеху регламентувалась спеціальним статутом. 
У Ніжині, як і в інших містах Гетьманської держави, ювелірне мистецтво розвивалося у двох основних напрямках: світському і церковному.
Ніжинське золотарство спочатку мало ужитковий, ярмарковий характер. Але поступово у ніжинських майстрів вироблявся свій особливий стиль. Відомими майстрами були ніжинці Іван Золотар (1682), Давид Золотар (1723, 1760), Йосип Конесаров (1786), Петро Корсакевич (1786, 1795), Петро Франціїв (1795). Ці прізвища стоять на ювелірних виробах XVІІ–XVІІІ ст. Відомостей про цих золотарів збереглося мало. Міська книга ніжинської ратуші 1682 р. засвідчує, що Іван Золотар жив у Ніжині на ратушному плацу [258, с. 127]. Давид Золотар у 1723 р. зробив для Носівського Воскресенського храму потир. На ньому зроблений майстром напис: "Давидъ Золотаръ робив сию чашу року 1723 месяца ноеврия дня 1", а також: "сия чаша создася року 1723 месяца ноеврия дня 1 за старанием пречесного оца Іоанна Томашевского пресвитера свято Воскресенского наместника. Сию чашу сорюжила братия стареческая Хороскин Юрко со всею братиею" [95]. 
Давид Золотар був ктитором Воскресенської церкви, про що свідчить срібна оправа на Євангеліє, яку він зробив безкоштовно у 1760 р. для цього храму: "Сооружися сие святое евангелие року 1760 месяць март 21 до храму святого Воскресения стараниемъ отца Иоана Малютка и арахъвиянъ Сидоръ Макаровичъ далъ рублей 10. Сие евангелие робивъ ктитар Давид Золотаръ бесденежъно за которое евангелие надлежало рублей 19.50" [96]. Частина цих речей з підписами майстра збереглася в Державному історичному музеї України в Києві [95–96]. 
Про майстрів ніжинського цеху сріблярів Йосипа Конесарова, Петра Корсакевича та Федора Шнурчевського, як вказувалося вище, довідуємося з напису на цеховому прапорі, датованого 1786 р. [98]. Крім цього, зберігся потир, який був виготовлений Петром Корсакевичем 1795 р., з написом: "Въ граде Нежине сооружена сія чаша рабомъ божіимъ Василиемъ съ женою Агафеевой сочади и родомъ Глушков за опущение греховъ 1795 года февраля 7 дня майстром Петром Корсакевичемъ" [94]. 
У "Реєстрі греків – ніжинських жителів" 1769 р. та у "Ведомости сполно под ведомством Греческого нежинского братства…, сочиненная 1769 года апреля 3 дня" подано декілька прізвищ греків-золотарів, що народилися в Ніжині: Ніколай Стаматєєв, Степан Удришев [24].
Ніжинські золотарі виготовляли та оздоблювали найрізноманітніші вироби: срібний столовий посуд, золоті і срібні предмети церковного вжитку, різні позументи, якими оздоблювали дорогі тканини, ґудзики, побутові прикраси, книги та зброю. Робота виконувалась у переважній більшості на замовлення. На виробах домінував рослинний орнамент. 
Слід зауважити, що ніжинські золотарі не були заможними людьми, а тому не мали змоги виготовляти свої вироби на власний смак, а потім виставляти їх на продаж. Переважно майстри отримували від замовників метал або золоті та срібні вироби, з яких потім робили нову річ чи змінювали форму старої. 
У зв’язку з тим, що на ярмарок приїздили люди з різних регіонів, ювелірні вироби: персні, сережки, нагрудні прикраси (канак), дукачі, брошки оброблялися чи виготовлялися відповідно до замовлення. Ніжинським майстрам замовляли коштовні речі також представники козацької старшини та духовенство. Так, деякі вироби ніжинських майстрів були зафіксовані російськими офіцерами під час перепису майна наказного гетьмана Павла Полуботка і його синів у 1724 р. Серед речей його сина Андрія знаходився дукач "червоный небольшой, что носят на шее" [72, с. 21], а серед майна Якова – "червоный большой, что носят на шее" [72, с. 38]. Крім цього, у ніжинського золотаря відібрали також замовлення Полуботка: "две петлицы золотых, золота дельного слиток, да два червоные" [72, с. 90].
Одним з найбільш поширених видів прикрас на Лівобережній Україні в цей період були дукачі, зразки яких збереглися в колекції Ермітажу. Ці, переважно жіночі, нагрудні прикраси були різного розміру у формі медальйону з вушком, інколи з металевим бантом на ланцюжку. Виготовлялись вони в техніці штампування кожного боку окремо, інколи – виливались. Окремі дукачі інкрустувалися дорогоцінним камінням. Так, в описаному у 1690 р. майні колишнього гетьмана Івана Самойловича зустрічаємо "3 золотые с каменем" дукати [249, с. 86].
Це був новий вид прикрас, який входив у життя в XVІІ ст. і використовувався поруч з намистом, сережками та іншими елементами жіночих прикрас як складова частина одягу.
Дослідник цього різновиду декоративно-ужиткового мистецтва І.Спаський, який був родом з Ніжина, закінчив Ніжинський історико-філологічний інститут і працював у Ермітажі завідувачем відділу нумізматики, у своїй книзі "Дукати і дукачі України" [249] розглядав їх як нумізматичне явище, хоча дукати можна вивчати і як явище мистецтва, бо їх автори до кожного свого виробу підходили творчо як до оригінального, своєрідного його різновиду, бо у кожному дукаті відчутна інтерпретація змісту предмета та помітна обробка в певній формі. Автори дукатів чітко уявляли того, кому ця прикраса адресувалась. Світлини старих часів свідчать, що дукати носили жінки на шиї разом з намистом.
Центром розвитку цього ремесла був Ніжин, хоча подібні вироби виготовлялися і в інших містах гетьманської держави – Батурині, Глухові, Козельці, Чернігові, Новгороді-Сіверському, де працювали майстри, що обслуговували гетьманів, козацьку старшину та церковних служителів. Описи їх майна підтверджують цю думку. Так, серед речей "гречанина" Миколи Торніота, які були описані у 1687 р., знаходимо "мониста жемчюжная... с 7 дукатами золотыми червоними" [189, с. 584]. Серед предметів, описаних у 1704 р., у фастівського полковника Семена Палія було чимало і дукатів, нанизаних на намисто. Вони мають різну форму, величину і нагадують золоті десятки. Перелік речей дає можливість уявити, з чого було зроблено жіноче намисто і як воно доповнювалося окремими дорогоцінними золотими дукатами різної величини [249, с. 55]. У щоденнику Я.Марковича у запису від 24 травня 1725 р. сказано, що під час заручин його брат Семен "подарил невесте дукат золотой в несколько червонных" [65; 66]. У щоденнику М.Ханенка теж декілька разів вказується на наявність дукатів у різних представників козацької старшини та духовенства [67]. Так, серед майна померлого у 1771 р. в Ніжині священика Успенської церкви Іоанна Галанцова знаходився "большой висячий зовомый дукат" [111, с. 148]. Замовниками дукатів були як представники влади (гетьмани, козацька старшина), так і прості козаки, міщани, заможні селяни.
Сам процес виготовлення дукатів не був технічно занадто складним. Дукачі робили з двох кружків, вирізаних з листа. Вони відповідали ширині і висоті банта. Після певної обробки цих кружечків (дифування, відпалювання) виконувалось штампування. Кружок накладався на штамп і покривався свинцевою накладкою, яка під ударами молотка втискувала поверхню мідної пластинки в усі заглиблення штампа. В результаті цього на пластинці відбивалось зображення того, що було вирізане вглиб на штампі. Так само штампувався і бант, який золотили з одного боку. А потім два кружечки після обробки складалися тильними боками і спаювались. Інколи золотарі вставляли всередину ще один кружечок для потовщення дукату. Після золочення і полірування дукач і бант з’єднували.
Характерним елементом ніжинських дукатів був особливий за будовою бант. Описуючи ніжинські вироби, І.Спаський зауважував: "Бант відповідає назві, оскільки він дійсно зображає стрічку, зав’язану бантом у чотири петлі, з двома скромними гілочками, що йдуть від центра; між верхніми петлями – корона типу російської імператорської; бант прикрашено одним-трьома кольоровими гранованими скельцями. Цю форму банта, єдину для Ніжина, де ще 30–40 років тому існувало виробництво таких дукатів, можна назвати ніжинською. Дукачі з такими бантами зустрічались у великій кількості у близьких і далеких від Ніжина селах і містечках. Ніжинський бант з’єднувався прямо з вушком медалі" [249, с. 22].
Саме ця деталь, на яку звернув увагу І.Спаський, дає можливість відрізнити ніжинські дукати від чернігівських, полтавських та інших. Проте ми не можемо обмежувати вироби ніжинських майстрів лише дукатами з бантом. Вони могли бути й іншої форми.
Ніжинські золотарі використовували сюжети, які зустрічались на дукатах, завезених з інших країн. Про це свідчать описи знайдених дукатів у Ніжині та інших містах і селах Чернігівщини. Проте це було часто не пряме запозичення, наслідування. Інколи сюжети мали гібридний характер, тобто на одному дукаті використовувались сюжети різних виробів. У XVІІ ст. ніхто не продавав штампів, їх треба було самим робити. У процесі виготовлення дукатів вносились якісь зміни, з’являлись нові деталі, тобто йшов процес творчого переосмислення.
Так, у Ніжині виготовлялись дукати на сюжет Благовіщення. На лицьовому боці була зображена Матір Божа, яка стоїть на колінах перед столиком-аналоєм, на якому розкрита книга. Поруч зображено ангела з піднятою правою рукою і лілією в лівій. На зворотному боці – сцена поклоніння пастирів. Біля простінка сидить Божа Матір, яка пряде. Одну руку вона простягає до немовляти, яке лежить поруч. Ліворуч сидить Йосип, за ним видно голови вола та осла. Праворуч – четверо пастухів, один з яких присів. Поруч, біля ніг Богоматері, лежить вівця із зав’язаними ногами" [249, с. 81].
Цей опис ніжинського дуката, який подає І.Спаський у своїй книзі, засвідчує, що процес виготовлення прикрас був технічно складним. Сюжетні дукати потребували особливої майстерності і художнього таланту. Дослідник говорить, що це повторення невстановленого західноєвропейського оригіналу XVІІ ст. Проте можна допускати й іншу думку. Майстерність ніжинських золотарів була досить високою, тому цілком імовірно, що і цей сюжет міг народитися в Ніжині.
До дукачів ніжинського походження належать також позолочені, срібні та мідні з бантами дукачі з зображенням Благовіщення та Воскресіння. На лицевому боці – сюжет Благовіщення. "Матір Божа сидить праворуч на стільці, прикрашеному завитком на спинці. Її ліва рука розташована біля грудей, права – на книзі, що лежить на покритому скатертиною низькому столику. Ліворуч – ангел, який тримає праву руку біля грудей, в простягнутій лівій – лілія чи інша рослина з великою квіткою. Вгорі між двома хмарами до Богоматері злітає голуб" [249, с. 82].
На зворотному боці – сюжет Воскресіння. "Христос з процесійним хрестом-корогвою в лівій руці і з благословляючою правою залишає труну-ящик, що стоїть по діагоналі, з глибини вправо. На торцевій стінці під ногою Христа невеликий квадратик (печатка труни). По боках біля Христа два пасма хмар, зліва і справа по воїну, один без зброї, з піднятою перед обличчям рукою, другий спить, притиснувши до себе алебарду" [249, с. 83–84].
Цей опис, як і попередній, підтверджує високу майстерність ніжинських золотарів. Сюжет на дукатах був досить складним і потребував чіткого зображення, яке можна було зробити на певній заготівці. Весь малюнок мав бути в уяві майстра.
Крім біблійних сюжетів, на дукатах зображались також російські царські особи – Анна Іоанівна, Єлизавета Петрівна, Катерина II. На зворотному боці міг залишатися один із раніше описаних сюжетів, хоча і тут спостерігалася певна закономірність. На дукатах із зображенням Катерини II (інколи Єлизавети) на зворотному боці зберігався сюжет Благовіщення. І він сприймався як релігійне освячення діяльності коронованої особи.
Світські вироби з дорогоцінного металу не були передбачені для широкого вжитку, їх замовляли, зазвичай, ті люди, які володіли коштовностями. Це, мабуть, пояснює обмежену кількість майстрів-золотарів порівняно з ремісниками інших цехів. Як вказує О.Шафонський, із 657 ніжинських ремісників було лише 8 золотарів [148, с. 464].
На жаль, не всі майстри ставили своє ім’я на виробі, тому збереглося лише декілька іменних. Це дукати XVІІ–XVІІІ ст. Амвросія із Новгорода-Сіверського, роботи якого 1695 р. збереглися в Ніжині, Стефана Грека (Грекова) із Коропа, Фоки Сніжка із Козельця та інші. Золотив дукачі у 1768 р. і Федір Золотар із Чернігова.
Дукачі зустрічаються переважно на Лівобережній Україні (Чернігівщина, Полтавщина, окремі райони Слобідської України, нині Сумська область). І все ж основним центром виготовлення дукатів довгий час залишався Ніжин.
Таким чином, золотарство і сріблярство в Ніжині було різноманітним і потребувало певної професійної кваліфікації. Очевидно, золотарі спеціалізувались на різних виробах. Одні займалися виготовленням посуду, інші – оправ для книжок чи шат для ікон, треті – прикрас. Хоча подібні речі могли виготовлятися і в інших полкових містах, але у ніжинських виробів, як свідчать вищенаведені приклади, були свої характерні прикмети, свій стиль, притаманний саме ніжинським майстрам.
Крім жіночих прикрас, золотарі Ніжина та інших міст виготовляли також посуд, займались оздобленням зброї тощо. До нашого часу дійшов набір чарок, кухлів, виготовлених ніжинським майстром для архієпископа Лазаря Барановича. В музеї також експонуються інші побутові предмети: соусники, глеки, ложки, кубки, келихи, табакерки, ґудзики. Незважаючи на те, що золоті та срібні речі виготовлялися для досить вузького кола передусім заможних осіб, вироби ніжинських ювелірів увійшли до скарбниці вітчизняної культури як такі, що відзначалися високим мистецьким рівнем. 
У XVІІ–XVІІІ ст. на Лівобережжі, крім світського, широко представлене церковне золотарство та сріблярство у таких їх основних видах: карбовані у високому рельєфі орнаменту царські врата іконостасів, гробниці на мощі, плащаниці, шати для ікон, оправи для Євангелій тощо. Зразків подібних предметів чимало, і вони демонструють високу професійну майстерність їх творців. 
Ніжинський осередок ювелірів репрезентовано в різноманітних зразках оправ для книг [53]. До цієї роботи майстри ставилися з особливою відповідальністю, бо оправи виготовлялися зі срібла, інкурустованого дорогоцінним камінням. На деяких оправах вказувався час їх виготовлення. Так, на одній із них читаємо: "Оправлено при царях Иоанне и Петре Алексеевиче, за гетмана Ивана Самойловича, 1682 года" [148, с. 467]. На іншій сказано: "Лета 7194 (1686) года марта в 20 день построено сие святое Евангелие при державе великих государей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея великия и малыя и белыя России самодержцевъ. И сия Євангелия строил сміреній попъ Христофоръ в церкви соборъ Архистратега Михаила в Нижъни и при великом господине светлейшем Іоакиме Патриярхе Московоском и всея Росії і благочестивого и вельможняго Іоанна Самойловича гетьмана его царського преосвятляго величества запорожского" [92; 197, с. 94]. 
В Києво-Печерському державному історико-культурному заповіднику зберігається Євангеліє з ніжинського Миколаївського собору, на нижній дошці якої вигравірувано дарчий напис: "Сие божественное евангелие украсил коштом своїм раб божий Василий Ничиполєвич Золотаренко до храму святые Христа Церкви нежинской со женою за отпущения грехов своих и родителей во вечную себе память року божого 1658 месяца января дня 30" [91]. Обидві дошки Євангелія оббиті срібною бляхою. Посередині оздобленої дошки вибита арка, вгорі якої знаходиться фронтончик із самоцвітами. Такі ж прикраси знаходяться і всередині її. "В ніші зображено традиційне розп’яття, за колонками – статичні пози Богородиці і Магдалини. Наріжники також відлиті, непропорційно великих розмірів, мають форму літери "Г". На їх полях – складні сюжетні композиції. Тут, крім барельєфів євангелістів з їхніми символами, вперше зображено херувимів та серафимів" [197, с. 76]. Кути наріжників прикрашені ажурними розетками з кольоровим камінням.
Дещо інше оформлення середника спідньої дошки, який має восьмигранну видовжену форму. Навколо середника розміщені овальні й круглі медальйони, в яких вигравірувані постаті святих. Такі ж зображення і в середнику. На кутах дошки знаходяться чотири накладні розетки, які обрамлені мережкою. Корінець оздоблено накладним ланцюжком із шести мережчатих медальйончиків.
У Музеї ікони знаходиться подібна за композицією срібна оправа [93]. За однією моделлю відлиті наріжники, що наштовхує на думку, що і ця оправа зроблена у Ніжині. У цьому ж контексті можна говорити і про оправу, що зберігається у Національному художньому музеї України [387], в якій простежується той самий стиль. 
Ніжинські майстри з оздоблення книжок виконували замовлення не тільки для храмів свого міста, а і для інших населених пунктів. Так, оправу для Євангелія для церкви Благовіщення в Чернігові (1683) замовляв переяславський полковник Леонтій Полуботок, для Спасо-Преображенського собору (1685) – чернігівські полковники Василь Дунін-Борковський та Яків Лизогуб (1688). Серед інших замовників – архієпископ Лазар Баранович (1674), архімандрит Новгород-Сіверський Михайло Лежайський та інші [122]. В "Історії українського мистецтва" подається світлина кольорового окладу Євангелія з Благовіщенської церкви в Лохвиці 1707 р. роботи ніжинських майстрів [129, т. 4, с. 343]. Це розкішно оздоблена оправа з силуетом храму у нижній частині та в центрі – Богоматері з немовлям на руках, обрамлена суцільним вінком, до якого з двох боків приєднуються гіллячки та листочки з однаковим заокругленням, в середину яких вмонтовані по п’ять з кожного боку фігурок святих. У кожному кутку чотирипелюсткові з заокругленням, як у фіалок, квіточки, в яких виділяються фігури святих. Біля силуету храму зображені дві фігури святих: один – з лопатою в руках, другий – з лійкою.
Ніжинські майстри для виготовлення окладів застосовували техніку карбування. В оформленні середників та наріжників, а також клейм із сюжетними композиціями вони використовували рослинні орнаменти, сформовані із рослин місцевої флори. У плетиві використовувалися плоди винограду, листя дуба. Всі рослини плетива перев’язані стрічкою. Простір між сюжетами також заповнений травами та бутонами квітів. Багато оригінальних книжкових оправ зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В.Тарновського. На жаль, авторство переважної більшості з них невідоме.
На деяких окладах зустрічається інша техніка. Так, для оправи Євангелія 1686 р., яка зроблена для ніжинської грецької Михайлівської церкви і зберігається у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, використана емаль. Оригінальність цього оформлення полягає в тому, що тут немає середників та наріжників. У центрі обох дощок зображено хрест, який викладено із самоцвітів. Простір оздоблений суцільним густим рослинним орнаментом, виконаним із різнокольорових шматочків емалі. На бордюрі напис про час виготовлення окладу і осіб, причетних до нього, зокрема священика Христофора [92]. 
Ніжинські золотарі робили також шати для ікон. На одній із них, що знаходилась в іконостасі Троїцької церкви, був напис: "... оклад зделан – Пахомием Витвецким 1750 году" [249, с. 55].
Вражає своєю художньою витонченістю "Печерська ікона Божої Матері" з ніжинського Введенського монастиря. Майстерно, досить тонко, до дрібниць подано одяг Марії та Ісуса. До деталей був розписаний плащ Божої Матері. Незвичний і божественний ореол над головами, зроблений у вигляді променів сонця. Крім цього, вгорі знаходиться символічна велика корона, яка торкається голови Божої Матері [219, с. 31].
У ніжинських храмах було чимало ікон, оздоблених не лише майстерно виконаними шатами, а й дорогоцінним камінням. Прикладом цього може слугувати інкрустована дорогоцінним камінням і перлинами позолочена срібна риза Чудотворної ікони Божої Матері Корсунської у Благовіщенському соборі у Ніжині. На жаль, переважна більшість шат, як і оздоблення Євангелій, не вказують на їх авторство. Проте окремі прізвища золотарів, які входили до ніжинського цеху, дають нам право стверджувати, що ікони місцевих храмів оздоблювали саме ніжинські майстри. 
Особливе місце у розвитку золотарства належить дарохранительницям, які виготовлялися на замовлення окремих людей і дарувались у храми чи окремим духовним особам. Часто це – мініатюрні копії храмів, дзвіниць чи інших пам’ятних місць. До предметів, які дарувалися у храми, слід віднести хрести, панікадила, свічники, потири, блюда, келихи тощо. У фондах Чернігівського історичного музею зберігається декілька майстерно виконаних потирів чеканної роботи, серед яких і потир 1795 р. роботи ніжинського майстра Петра Корсакевича [94]. У 1723 р. на замовлення місцевого намісника два срібних потири виготовив для Воскресенського храму ніжинський майстер Давид Золотар [95]. Митрополит Стефан Яворський подарував ніжинському Благовіщенському монастиреві срібну позолочену гробницю вагою 3 фунти і 27 золотників, на якій з переднього боку було вичеканено зображення Благовіщенської Божої Матері, а з протилежного боку – герб с.Яворського і його ініціали. Крім цього, ним також були подаровані два срібних хрести, на одному з яких на піддонку напис: "Лета 1712 году, месяца Ноемврія в 3-й день построил сей крест сребряный послащенный и со святыми мощами Преосвященный Стефан Яворский, митрополит Рязанский и Муромский в г.Нежине в церковь в соборную Благовещения Пресвятые Богородицы" [270, с. 67]. Подібний напис знаходимо і на другому хресті. Ці два хрести свідчать не лише про подарунок Стефана Яворського, але й про те, що вони були зроблені у Ніжині. І подібних прикладів можна наводити багато, бо кожний храм мав цінні даровані предмети.
До зразків декоративно-ужиткового мистецтва слід віднести і деякі вироби ковалів, які володіли обробкою залізних предметів (поковка дверей, віконниць, парканів та воріт), а також технікою виготовлення мідних виробів (різні види посуду, свічники, канделябри, люстри, панікадила). В ковальському цеху Ніжина у 1666 р. налічувалося 25 майстрів різних спеціальностей, зокрема ковалів, пушкарів, шабельників (зброярів) та ін. [80, с. 248]. У 1766 р. серед ніжинських міщан було 9 родин ковалів [77, с. 42–81]: Матвій Іванович Сулима, Леонтій Михайлович Грудина і його робітник Яков Гнатович Ященко, Павло Євтух, Павло Багрієнко, Григорій Захарович Оценко, Терентій Ілліч Ільченко, Дмитро Андрійович Коновал і його брат Михайло, Трохим Коваль і його робітник Іван Гончаров, Яков Марков з робітником Никифором Мезерненком та учнем Дмитром Куксенком.
У другій половині XVІІ ст. набуває розвитку металеве ливарне виробництво дзвонів, гармат, яке технічно і художньо удосконалювалося в Ніжині, Києві, Стародубі, Почепі, Новгороді-Сіверському, Глухові, Чернігові, Борзні. 7 із 25 членів ковальського цеху були гарматниками, які виконували замовлення Військового скарбу, отримуючи від цього високі прибутки. Так, цеховий майстер Ф.Зяць був найбагатшим із членів цеху. Лиття гармат здійснювалося на замовлення гетьманів та полковників. Творчість українських ливарників розвивалася у національних традиціях, хоча використовувалися і художні прийоми російських майстрів. Цех мав свою печатку, на якій був зображений молоток і напис "Печать Нежинской Кузнецкой управы" [69, с. 32–33].
У 60–70-х рр. XVІІ ст. в Ніжині працював відливальник Олександр, який близько 1667 р. виплавив три невеликі дзвони для ніжинського собору. Пізніше цей вид діяльності набув промислового характеру. Ніжинський мідноливарний завод братів Чернових, відомий з 1791 р., залучив місцевих майстрів для виплавки церковних дзвонів, в тому числі і великої ваги. Так, для Миколаївського собору в Ніжині був відлитий дзвін вагою 400 пудів (1798 р.), для Преображенської церкви – 99 пудів (1791) тощо [272, с. 520]. Подібні дзвони виготовляли не лише для Ніжина, а й для храмів інших населених пунктів. До нашого часу збереглася металева кована огорожа біля церкви Всіх Святих, яка була виконана у класичному стилі. Огорожа збагачена різними елементами: античні деталі, списи, вінки, рельєфи, розетки тощо. Традиції ніжинських ковалів збагачувалися в наступні роки, про що свідчить огорожа біля церкви Іоанна Богослова, виконана у традиціях національного українського бароко, та біля Троїцької церкви.
У XV–XVІ ст. на Лівобережній Україні набуває розвитку ткацтво. Воно сприймалося як один із видів народної художньої творчості. Особливо широкого розмаху ткацтво набуло у XVІІ–XVІІІ ст. Тисячі ткачів працювали у містах і селах. У XVІІІ ст. відомою була Батуринська суконна мануфактура, заснована 1756 р. останнім гетьманом України К.Розумовським [272, с. 49]. Крім Батурина, Глухова і Козельця, ткацтво активно розвивалося і в Ніжині. Місто в цей час стало центром ткацтва.
Цехова книга, яка збереглася в Ніжині і проаналізована А.Єршовим [123], засвідчує, що ткацький цех існував уже в 1634 р. З неї ми довідуємося про імена, деякі прізвища ткачів та їх чисельність. Спочатку у книзі їх було записано 14, а потім ще 7 дописано іншою рукою. Таким чином, у XVІІ ст. їх було вже 21.
Переписні книги 1666 р. фіксують у Ніжині 8 ткачів – 7 чоловіків та 1 жінку [80, с. 245–256]. Серед них Влас Лещенко, Кириско Тимофєєв, ткачиха вдова Стасиха та інші. У Описі Ніжина 1766 р. серед міщан зафіксовано 11 родин ткачів, у яких працювало 18 ремісників та 5 учнів [77, с. 122–182]. Серед них зустрічаємо дані про цілі ремісничі династії, які займалися ткацтвом, зокрема, 80-річний Дмитро Огородник працював разом зі своїми чотирма синами: Осипом, Григорієм, Антоном і Яковом, а Іван Огородников (50 років) – з синами Іваном та Федором, маючи також 4-х учнів. Серед ткачів значиться і Василь Огородник. Мабуть, всі перераховані ткачі належать до гілок єдиної родини. Згідно з "Топографічним описом..." О.Шафонського, у Ніжині у 1786 р. зафіксовано 13 представників ткацької професії [89, с. 476]. Слід зауважити, що народні тканини були майже всі саморобними. Особливості тканини та їх художня специфіка залежали від ткачів, їх інструментів, обдарованості виробників. З кожним роком удосконалювалася технологія виробів. Тканини мали різне призначення, тому ткали її не лише для пошиття одягу, а й для побутово-господарських потреб, хатнього вжитку: це узорні рядна, покривала, доріжки на лави, підлогу, скатертини, прості рушники. Вони збагачували інтер’єр житла. Почалась спеціалізація виготовлення тканин на замовлення і для ринку, а також за їх типом.
Особливо інтенсивно ткацтво розвивалося у другій половині XVІІІ ст. З 1767 р. у Ніжині діяла фабрика бавовняних тканин Б.Іванова, на якій виготовляли як прості тканини для одягу, так і коштовні – поплін і саржу [57; 58]. У 1775 р. у Ніжині існувала також суконна фабрика [51].
В 1769 р. у власному будинку у Ніжині купець першої гільдії Максим Алісов відкрив ткацьку фабрику з виробництва шовкових і бавовняних тканин, на якій ткали шовкові козацькі пояси, дівочі квітчасті хустки, різноколірні тафти [49, арк. 789]. Одночасно на таких фабриках працювало до дев’яти станків. Тут застосовувалася традиційна набивна техніка у два-три кольори з дерев’яних дощок і мідних гравірованих валиків.
Ніжинські хустки зі стилізованими тканими шовком айстрами на матовому зеленому фоні тонкого полотна набули популярності у багатьох місцях. Широко відомими були також хустки, прикрашені букетами чи окремими квітками айстр, півонії, троянд, жоржин, хмелю, чорнобривців та листям м’яти.
Слід згадати і про ніжинські войлочні капелюхи "магерки", з широкими полями і закругленими наголовками (туліями) [251, с. 280], які виготовлялися у передмісті Ніжина з такою ж назвою – Магерки. На жаль, про їх існування сьогодні свідчать лише спогади старожилів з цієї місцевості. В той час вони були елементом одягу поруч із солом’яними брилями.
Одним із поширених видів декоративно-ужиткового мистецтва була ніжинська вишивка. Вирізняють літургійне образотворче шитво (плащаниці, єпитрахилі, "воздухи", покрівці, палиці, ризи тощо), яким займалися монахині Введенського жіночого монастиря в Ніжині, виконуючи замовлення для всієї Чернігівської єпархії, а також повсякденне, яке використовувалося у побуті населення. Для останнього характерне орнаментальне шиття, яким прикрашалися буденний та святковий верхній одяг. Представники козацької старшини прикрашали свій одяг гаптуванням шовком, золотою та срібною ниткою.
У XVІІ ст. вже була відома вишивка як рослинним орнаментом, так і геометричними узорами. Вишивку використовували при оздобленні жіночого та чоловічого одягу: сорочок, кожухів, свиток, спідниць, головних уборів; предметів хатнього вжитку: рушників, скатертин, простирадл тощо. Переважали червоні і білі нитки, а також сині, пізніше – чорні. Характерними видами техніки були хрестик, гладь, качалочка, мережка, штапівка, які інколи поєднувалися в одній вишивці. Таке поєднання кольорів збагачувало вироби.
У кожному з регіонів вишивка мала свої специфічні особливості, орнаментальні мотиви й композиції. У ніжинській вишивці вони простежуються як у композиції, так і у багатстві світлотіньових ефектів традиційної вишивки без канви гладдю, "білим по білому". Саме така вишивка була характерною для цієї місцевості. На деяких таких вишивках для відтінення квадратів використовувалась червона нитка. Але це вже змінювало характер і оригінальність вишивки [201, с. 73].
Поруч із цією своєрідною вишивкою "білим по білому" існувала і традиційна вишивка хрестиком з використанням червоних та чорних ниток. "Робота вишивальниць, – пише етнограф Н.Степовий про типові ніжинські прикраси, – витончена і красива. Узори своєрідні малоросійські, які складаються головним чином із прямих ліній. Рукав біля плеча зазвичай вишивається поперек..., інколи вишиваються розкидані по рукаву малюнки, переважно квітів, ягід тощо" [251, с. 281]. Для чоловічих сорочок використовували неширокі смуги геометричного орнаменту. Багатими були малюнки на рукавах жіночих сорочок. Тут зустрічалися красиві стилізації квіток, особливо часто троянд, які вишивалися червоними та чорними нитками. Інколи рукав жіночої сорочки мав суцільну графічну композицію.
У галузі вишивки після одягу був рушник, який займав у житті ніжинців важливе місце. Його використовували на весіллі, на родинах і хрестинах під час похорон тощо. Вони мали певне символічне спрямування. Рушником прикрашали червоний куток у будинку, де знаходилися ікони. Їх вішали над вікнами та вхідними дверима.
Майже всі рушники мали однакову ширину, хоча різну довжину. В поперек нього вишивали смуги червоно-чорних троянд чи маків, які межують з великими квітками або ж гілками винограду. Цей малюнок мав різну комбінацію.
На ніжинських рушниках зустрічаються і вишиті картини із народного життя: тема кохання, зустрічі, розлуки. Ці сцени супроводжувалися крилатими словами чи текстом пісень.
Грецькі купці Павло Артинов, Юрій Венеціанов, Костянтин і Пантелей Судаклєєви, Димитрій Пантазуль, Миколай Євстафієв, Іван Капітан, Діамандій Ніколаєв, Леонардо Мантов, Феодосій Киряков, Костянтин Іванов, Петро Дем’янович, Іван Кумбурлій привозили із-за кордону різнокольорову заполоч і забезпечували ніжинців нитками для вишивання.
До декоративно-ужиткового мистецтва відноситься також різьблення, яке у XVІІ–XVІІІ ст. набуло широкого вжитку. У Гетьманській державі частіше використовувалося різьблення по дереву, хоча зустрічається також різьблення на камені та кістках, особливо на речах, які в цей час використовувалися як порохівниці.
Тригранно-виїмчасте та профільоване вирізування по дереву у вигляді геометричних узорів та рослинних мотивів використовували для прикрашення меблів: столів, скринь, мисників, полиць, божниць; предметів хатнього вжитку: мисок, блюд, сільничок, ковшиків, коряк для пиття води, а також віконниць, лиштв, двірних прорізів, сволоків, хрестів, свічників, ставників для храмів. 
Проте найяскравіше майстерність ніжинських різьбярів розкрилась під час спорудження іконостасів, що були важливою частиною інтер’єру українського православного храму доби бароко. Саме в іконостасі поєднувались різні види мистецтва: скульптура, іконопис, різьблення по дереву. Образна та композиційна єдність, узгодженість у масштабі пропорцій, ритму, спільність участі в художній організації простору – все це надавало іконостасу багатоплановості розвитку головної ідеї та справляло на людей емоційно насичений вплив.
Висока художня якість іконостасів пояснюється тим, що в той час на Лівобережжі було багато мистецьких осередків з добре налагодженим виробництвом. Одним з таких значних художніх центрів різьбярства в Україні був Ніжин [129, т. 4, с. 51]. У багатьох містах та селах височіли споруди з першокласними зразками різьблення. До них належать, зокрема, іконостаси ніжинських майстрів у Борзні, Березині, Лохвиці, Козельці, Полтаві та інших містах Лівобережної України. Всі вони близькі за художньо-стильовими ознаками. Ніжинські майстри продовжували розвивати художні принципи митців Галичини, бо у Ніжині в XVІІ ст. було багато українців-втікачів із західних земель. Ніжинські митці були також обізнані з європейською культурою. Про це свідчать, зокрема, оздоблення іконостаса Благовіщенського собору у Ніжині [270, с. 58]. 
Конкретні відомості початку XVІІІ ст. свідчать про надзвичайно плідну діяльність ніжинських майстрів-різьбярів на великій території навколо Ніжина. Так, наприклад, іконостас Спаського собору в Чернігові виконали ніжинські майстри-різьбярі с.Волощенко та с.Білопольський [272, с. 771]. Існує також точка зору, що зодчий ніжинець П.Шолудько був автором іконостаса у збудованій ним Вознесенській церкві в Березні [272, кн. 7, с. 373–374; 263, с. 110, 132]. декоративне різьблення іконостаса ніжинського Миколаївського собору виконав Василь Реклінський, якому належить і авторство іконописної частини.
Оформлення іконостасів різьбленням набуло поширення вже наприкінці XVІ – в середині XVІІ ст. Про це свідчать іконостаси в храмах Лівобережжя. В наступні роки іконостаси збільшуються за розміром (яруси виростають переважно вгору, рідше в ширину), змінюється художнє значення передвівтарної огорожі, взаємовідношення між конструкцією та оздобою. В одній церкві міг бути вже не один, а кілька іконостасів. Ці тенденції простежуються в київських та чернігівських храмах, де вони були наслідком поповнення бокових каплиць-вівтарів окремими іконостасами.
Можливість відходити від старої канонізованої схеми – робити не один, головний, а й бокові іконостаси – заохочувала художників до самостійного розв’язання композиції всієї споруди. Послаблення цілісності побудови іконостаса поступово привело до використання його окремих елементів в оформленні споруд, зокрема карнизів, які часто робили великими за розмірами, вигинали й заломлювали не тільки в горизонтальному напрямку за рельєфом усієї стіни, а й у вертикальному. Таких іконостасів було чимало у храмах Лівобережжя, зокрема, у Ніжині, Густині, Полтаві, Ромнах, Чернігові. 
У цей період змінюється й розуміння самого характеру іконостаса як вівтарної стіни. Іконостас певною мірою перетворився на суто декоративну композицію, яка захоплювала розмірами, багатством оформлення й витонченістю виконання за рахунок монументальності. Посилення декоративності іконостаса виявилося, насамперед, у висуненні на перший план різьблення, якому архітектори деякою мірою підпорядковували й живопис. Так поступово відбувався процес стирання меж між конструктивними і декоративними елементами іконостаса, тобто перехід від старого типу іконостаса з чіткою конструктивною схемою і виразним розмежуванням усіх елементів через послідовне збільшення ролі скульптури аж до повного її панування над конструкцією. Перетворення іконостаса на суто декоративну споруду, художній образ якої визначало передусім різьблення, полягало у втраті живописом характеру самостійного елементу складної загальної композиції. Це досягалося усуненням рами й тла ікони, що немовби випинала з різьбленого рослинного орнаменту як його складова частина. Прикладом може служити шестиярусний іконостас Миколаївського собору в Ніжині – один з найдовершеніших взірців іконостасів Гетьманської доби [129, т. 3, с. 388]. 
У другій третині XVІІІ ст. різьблення в іконостасах Лівобережжя стало своєрідним високомистецьким проявом стилю українського бароко. За своїм характером воно було суто декоративним, з абсолютною перевагою рослинних та геометричних мотивів. Стихією декоративного різьблення в цей час залишався рослинний орнамент, в доборі якого майстри виявили велику винахідливість і оригінальність. Усі рослинні мотиви трактувалися реалістично, й завдяки цьому "різьблені стовпи, колони, каркаси, обрамлення схожі не стільки на конструктивні елементи, скільки на букети або снопи на тлі квітучих луків, із яких виринають квіти й листя, що ніби вільно хитаються на своїх стеблах" [129, т. 4, с. 151]. Такому враженню сприяла майстерна техніка їх виконання.
Можна лише з жалем констатувати про те, що загинули або залишилися напівзруйнованими високохудожні іконостаси багатьох храмів Ніжина. Тому робити висновки про мистецький характер іконостасів XVІІ–XVІІІ ст. можна лише за їх перебудованими залишками, описами, зробленими сучасниками та світлинами початку ХХ ст. 
Різний золочений іконостас Миколаївського собору був виконаний вже згадуваним ніжинським майстром Василем Реклінським у 1734 р. Про це свідчить напис на одній з ікон: "списася іконостас сей Василием Реклинским року 1734 м-ца июня 10 дня" [262, кн. 7, с. 373]. І, очевидно, він є наступником попередніх іконостасів, свідчення про які до нас не дійшли. На жаль, іконостас роботи Василя Реклінського теж не зберігся до нашого часу і про його художньо-стильові особливості можна говорити лише, спираючись на світлину початку ХХ ст. та твердження сучасників, окремі описи мистецтвознавців та місцевих мешканців. Деякі дослідники стверджують, що на фотографії не первісний іконостас 30-х рр. XVІІІ ст., а перемальований (хоча це важко стверджувати, спираючись на фото) і лише "Деісус" у центрі апостольського ряду та різьблення датується першою половиною XVІІІ ст. [4].
Іконостас Миколаївського собору займав всю площину нави та двох рамен і по висоті піднімався до арки підбанника. Для нього характерне соковите об’ємне різьблення колон, консолей і просторів між іконами та трилопатеве завершення отвору царських врат, а також форми верхняків зі скошеними верхніми кутами. "Пластичної виразності загальній композиції додають карбовані металеві шати ікон намісного ярусу" [108 а, с. 141].
На думку Г.Логвина, іконостас Миколаївського собору був одним з найкращих на Лівобережній Україні. Його надзвичайно густе й соковите різьблення нагадує орнаменти іконостасів у Сорочинцях (1732) та Гамаліївці (1735). Мистецтвознавець вважає, що ці іконостаси разом із густинськими вийшли з однієї ніжинської майстерні [165, с. 141]. 
Деякі цікаві відомості про іконостас в ніжинському соборі наводить і дослідник П.Мусієнко [183, с. 69–70]. Він теж висловив думку, що іконостас Миколаївського собору був взірцем для багатьох мурованих храмів Лівобережної України. В абрисі малюнка іконостаса за основу була взята композиція подвійної тріумфальної арки, типової для старого іконостаса Кирилівської церкви в Києві. Намісний нижній ряд у плані не прямолінійний, а вигнутий біля дияконських дверей. У другому ярусі ікони "празників" (свят) були укомпоновані у восьмигранне обрамлення, що відповідає українській арці з ламаних ліній. Композиційним центром третього ярусу був Христос на троні "Деісус", оздоблений з двох боків різьбленими колонами, які вгорі з’єднані чотириступінчатими гранчастими склепіннями. Різьба з аканту та листя винограду дещо здрібнена і сприймається загальною масою декорації. Ажурні напівколони були поставлені на консолі, вертикально підкреслені більше у третьому апостольському ряду. Завершувався іконостас різьбленим фронтоном із статуарної скульптури. 
Значну художню цінність мав грандіозний за своїми розмірами і водночас довершений за майстерністю виконання семиярусний іконостас Благовіщенського собору, що являв собою монументально-декоративну стіну. Багатством орнаменту і розміщенням деталей він нагадував і ні в чому не поступався іконостасу Успенського собору Києво-Печерської лаври. 
Після побудови Благовіщенський собор пережив три пожежі 1750, 1757, 1797 рр. Перша і остання були особливо руйнівними. І все ж всередині самого собору уціліли стіни та іконостас. Тому, коли один із найвідоміших архімандритів Благовіщенського собору Віктор Черняєв розпочав у 1803 р. ремонт храму, він враховував наявність цього великого різьбленого іконостасу старовинної майстерно виконаної ще на початку XVІІІ ст. при Стефанові Яворському роботи. 
Як зазначає один із дослідників історії собору А.Хойнацький, іконостас Благовіщенського собору мав троє врат: головні – посередині та двоє – по боках. На хартії одного із ангелів, які розміщувалися в іконостасі, було записано: "Іконостас, який був раніше розписаний якимось ієромонахом Германом, потім обновився і позолотився Андрієм з дітьми його Василем і Андрієм Воскобойниковими; різьба полагоджена Василем Беденком" [270, с. 58]. 
Іконостас був розташований на всю ширину собору в сім ярусів у висоту. Перший ярус складався із тумб, на яких були зображені євангельські події та притчи. Другий ярус складався з місцевих ікон, прикрашених багатими шатами – срібними ризами та срібно-золотими вінцями, переважна більшість з яких надіслана митрополитом Стефаном Яворським.
Далі розміщувався широкий дерев’яний з позолоченою різьбою карниз, який відділяв третій ярус з іконами про земне життя Ісуса Христа. На четвертому ярусі знаходилися зображення апостолів, намальовані на весь зріст. В центрі п’ятого ярусу, присвяченого 12 історіям страстей Христових, зображений Спаситель в архієрейському вбранні на херувимах з дикарієм та трикирієм в руках. З правого боку від нього – Св. Іоанн Предтеча, з лівого боку – Божа Матір. В центрі шостого ярусу – велика ікона Знамення Божої Матері, а по боках – 12 ветхозавітних пророків, а також 6 окремих ангелів. В синьому ярусі іконостасу була закріплена ікона покладення в домовину Спасителя. Завершувався іконостас великим дерев’яним хрестом з зображенням розп’яття Господа і Божою Матер’ю та Іоанном Богословом, що стоять біля нього.
В іконостас була вмонтована і дерев’яна ікона "Успіння", написана у Римі в 1435 р. [270, с. 58]. На жаль, її подальша доля невідома.
Завершувався іконостас великим дерев’яним хрестом з зображенням розп’ятого Господа, Божої Матері та Іоанна Богослова, які стояли поруч. 
Навіть схематичний опис дає можливість уявити масштабність та монументальність іконостаса Благовіщенського собору.
Іконостас Спасо-Преображенської церкви у Ніжині розписували та оздоблювали значковий товариш Ніжинського полку маляр Іван Весненський разом з Семеном Тихоновим, що приїхав з Углича. Виконувалися ці роботи за кошти місцевого грецького купця Павла Артинова. Про це свідчив напис на окремій дерев’яній дошці: "1748 заложена за священнонаместним крестового Федора Савицкого сооружена сия церковь 1757-го августа 3-го дня, а иконостас освящен 1767-го. За священников Даниила и Николая Савицких и критера Петра Сполатьбога писал и золотил иконостас Иван Демианович Весненский, а платил деньги греко Павел Артинов, который сделался слеп" [122, арк. 223]. Проте у 1852 р. всі розписи, крім нижнього ряду цокольних ікон, були переписані Фомою Кононовим. Про це свідчив напис на мідній дошці у вівтарі. На жаль, іконостас не дійшов до нашого часу і про його характер та ікони важко висловлювати якісь судження.
Ніжинські скульптори здебільшого працювали як різьбярі іконостасів, але вони також виготовляли статуї для парків та садиб, які були близькі до іконостасних декоративних творів того часу. Відоме ім’я лише одного ніжинського скульптора – це Кіндрат Орловський, який працював переважно за межами свого міста. Спадщина народних майстрів-скульпторів, в цілому, мало досліджена, хоча їх творчими зусиллями зроблено чимало скульптур для прикрас церков, монастирів, маєтків та садиб. Переважно це були твори декоративної рельєфної пластики, органічно пов’язані з архітектурою будівель.
Ужитково-декоративне мистецтво ніжинців, яке знаходилося у тісному взаємозв’язку з їх побутовим життям, вказувало на різнобічний талант жителів, їх багатогранність художніх проявів. Вироби гончарів, золотарів, різьбярів, ткачів, вишивальниць тощо відзначалися художньо-стильовим багатством, різноманіттям сюжетів і технічною майстерністю. Завдячуючи майстрам, їх умілим рукам, ніжинці робили красивим навколишнє середовище і людей, які проживали в ньому. І до нашого часу розвиваються деякі із їх видів і вражають своєю вишуканістю і мистецькою досконалістю. 


Розділ VІ

Традиційно-побутова культура
Ніжина ХVІІ–ХVІІІ ст.

Міське населення Ніжина утверджувалося в тісному зв’язку з розвитком міста, його заселенням. У своєму звичному понятті як місто Ніжин сформувався у ХVІІ ст., коли він отримав згідно з Магдебурзьким правом свій статус. До цього це було укріплене городище, поселення.
Польський король, надаючи місту Ніжину в 1625 р. Магдебурзьке право, вказував на необхідність його заселення [221 а, 72 с.]. З цього часу місто розросталося, укріплювалося. Крім українців, в ньому з’являються поляки, білоруси, євреї, росіяни, а в кінці століття – греки, волохи та інші національності. Ніжин стає багатонаціональним містом. Проте на розвиток традиційно-побутової культури впливає основна маса населення – українці ("малороси"), хоча євреї і греки притримувалися ще довгий час своїх звичаїв.
Більший вплив на традиційно-побутову культуру мало соціальне розмежування, бо основними жителями Ніжина у ХVІІ–ХVІІІ ст. були козаки, міщани, духовенство, селяни, купці, ремісники. Кожна група-стан в соціально-економічному відношенні відзначалися самостійністю. Розчленування чітко визначилися після Національно-визвольної війни 1648–1654 рр., бо до цього у Ніжині верховенство належало польській шляхті, яка обіймала основні позиції у магістраті, і ніжинському міщанству, яке завойовувало свої права, беручи участь у повстаннях під керівництвом Тараса Трясила (1630–1631 рр.), Івана Балиловця (1631 р.), Павла Бута (1637 р.), Яцька Острянина (1638) і, нарешті, під проводом Богдана Хмельницького (1648–1654 рр.).
У 1646 р. Ніжин став полковим містом. До революції 1648–1654 рр. жителі Ніжина розділялися на міщан і холопство. Шляхта, до якої відносили і козаків, була обмежена у своїй кількості.
У післяреволюційний час основними жителями Ніжина стали міщани, які мали свій магістрат, і козаки, які підпорядковувалися полковій канцелярії. У грецького населення був свій магістрат, а духовенство відносилося до духовної консисторії. У зв’язку з тим, що у Гетьманській державі не було загальноприйнятих законів, які урегульовували відносини між станами, постійно виникали конфлікти, зокрема, в Ніжині між магістратом і полковою канцелярією, міським магістратом і грецьким. Міжусобиці приводили до того, що частина міщан намагалася перейти у стан козаків, а їх більшість шукала захисту не лише у гетьманів, а і в царя, використовуючи при цьому присутність у місті коменданта російських військ. Оточення царя часто використовувало міщан у своїх інтересах.
Основні соціально-економічні проблеми станів ХVІІ–ХVІІІ ст. розкриті в працях відомих дослідників цього історичного часу: В.Антоновича, О.Лазаревського, Д.Багалея, О.Гуржія, В.Дядиченка, П.Клименка, О.Кістянівського, О.Компан, М.Петровського, В.Романовського та інших. З’являються дослідження (Г.Доманова, Г.Шамрай та ін.), що торкаються структури і функцій магістратів окремих міст, їх економіки та відносин полкової і магістратської влади. Проте майже немає подібних праць про традиційно-побутову культуру в містах.
У структурі соціальної ієрархії у місті найвищий щабель займала шляхта та козацька старшина, яка багатіла з кожним роком, володіючи садибами у багатьох селах, близьких до Ніжина. Так, генеральний обозний Йосип Запровський з 1746 р. володів у селі Дорогинка 75 дворами, а генеральний осавул Іван Скоропадський у селі Дрімайлівка з 1762 р. – 52 дворами, ніжинський полковник Іван Тернавіота мав у селі Данино 33 двори, у Володьковій Дівиці – 9, в Синяках – 8, у Кропивному – 3 двори, в Мельниках – 3 двори, крім того, у нього була земля без підданих селян у Веркіївці та на хуторі Титовці. Ніжинські полковники, зокрема, Розумовський володів 196 дворами у Веркіївці та 3 дворами у Заньках, а Лук’ян Журавський мав з 1718 р. 66 дворів у Безуглівці та землі у Володьковій Дівиці, полковник Іван Божич – 52 двори у Переяславці, а бончуковий товариш Василь Журовський – 73 дворами у Липовому Розі, ніжинський суддя Іван Селецький – 8 дворами у Верисочі, ніжинський асаул мав 9 дворів у Переходівці. Землі мали також сотники та інші представники полкової канцелярії [211, с. 21]. У кінці ХVІІ – першої пол. ХVІІІ ст. всі представники генеральної старшини, полковники, сотники перетворилися на великих землевласників.
У Ніжині, як і в інших містах, представниками великого землеволодіння були монастирі та представники канцелярії, міського магістрату та окремі особи козацької старшини. За старшиною йшло духовенство та іноземці, які проживали тут, ще нижче йшли міщани, а потім – селяни. За соціально-економічним становищем міщанство було різнорідним. До його верхівки відносились купці, цехові майстри, магістратська старшина та чиновники, а основні маси складали ремісники, дрібні торгівці та міська біднота.
У ніжинському архіві зберігся "Опис міста Ніжина 1766 року". В ньому зазначено 535 міщанських сімей, що охоплювало 3045 душ населення міста. 57 сімей проживали в цитаделі. Це в основному вдови, відставні солдати, сержанти тощо. Основна маса – це сім’ї ремісників, які мешкали в місті. Серед зазначених сімей невеличка кількість тих, хто займався землеволодінням чи виконував роботу за наймом. Переважна більшість сімей – середні за складом: чоловік, жінка і 3–5 дітей, хоча є й винятки [77].
Серед міщанських сімей, що займалися землеробством, зустрічаються дво- і трискладові. Так, сім’я Микити Тимофійовича Кононця (вдівця) мала такий склад: син його Іван, дочка Єфросиня, невістка його Уляна, діти Івана Опанас, Спиридон, Єфросиня; брати його рідні Михайло Тимофійович Кононець, дружина його Горпина, діти його Данило і Тетяна, а також Петро Тимофійович Кононець, дружина його Євдокія, діти його Федір, Марія, Варвара. Всі вони проживали у будинку, який дістався їм у спадщину від діда, а потім від батька, за який вони платили повинності у магістрат, виконували громадську службу, займалися землеробством. Подібна за своїм складом і сім’я міщанина Остапа Йовхимовича Приплавки. Він жив разом з дружиною Євфимією та дітьми – Йосипом, Матвієм, Іваном, Домницею, а також його рідним братом Яковом, його дружиною Марією та їх дітьми: Омельяном, Тетяною, Огафією, Оленою у батьківському домі, що перейшов до них у спадок. Вони працювали на землі, яку орали шість днів, і три четвертини її засівали хлібом. Таких міщан значилось близько 9%.
У ніжинців було до двох тисяч десятин сінокісної землі, з якої збирали для тварин сіно та випасали на них коней, волів, корів, кіз. Тримали жителі і поросят, розводили птицю. Проте живність була основною ознакою кутків міста, які знаходилися за межами фортеці.
У центрі Ніжина орної землі було дуже мало, в основному це були невеличкі клаптики землі, на якій росли квіти та дерева. Міщани, що займалися землеробством, проживали на кутках. У ніжинців було понад 10 тис. десятин присадибної орної землі. На ній висівали жито, пшеницю, ячмінь, овес, гречку. А на левадах і городах садили овочеві культури: цибулю, огірки, селеру, часник, тютюн, прас, гірчицю, петрушку, моркву, буряки, ріпу, пшеничку, біб.
Більшість міщан займалася ремісничими справами та промислом, про що йшла уже мова раніше. Із 535 сімей ремісничими були 196. Дрібне ремісниче виробництво забезпечувало потреби жителів Ніжина. Для захисту своїх інтересів міщани об’єднувалися в професійні цехи, які після реєстрації та оплати внеску давали право на виробництво і продаж товарів.
Частина міщан займалася торгівлею. Вони були власниками шинків. В основному це були перекупники. Так, Настя Жучиха, вдова волоха, тримала в місті шинок, для якого купляла вино по 2 крб, а продавала чарку по 5 коп. Це саме можна сказати і про Івана Будила, що торгував пінною горілкою, яку купував у місті кухлями, а продавав квартами і чарками. А Іван Максимов продавав вино вдома відрами, квартами і чарками, а купував у Ніжині в торговців із різних міст оптом, а пиво і мед продавав гарцями і склянками, а купував відрами. Міщанин Степан Соляник, Федор Шмаровоз, Лук’ян Дерев’янко торгували сіллю, яку купували возами, а продавали вроздріб пудами і фунтами. Крім вина, горілки, солі, товаром для перекупників були в’ялена риба, мило, хутро, хутряні шуби, крам, дерев’яний та скляний посуд тощо.
Серед міщан зустрічалися і багаті купці. Таким у Ніжині був Павло Артинов, грек, який записався в міщанство, займався торгівлею хутром, яке виписував з Росії. Для цього він мав у місті три крамниці. Крім хутра, він займався і продажем мила, маючи для цього мильний завод, на якому робили масляне і сальне мило. У нього працювали наймані робітники. Його загальний капітал був до двох тисяч. На вільну торгівлю П.Артинов мав грамоту.
Частина міщан працювала за наймом, виконуючи найрізноманітнішу роботу. Серед інших видів діяльності ніжинських міщан було гурманство, каменярство, ткацтво, бондарство тощо.
Таким чином, ніжинське міщанство в переважній своїй більшості працювало, займаючись землеробством, ремеслами, торгівлею. Саме праця і забезпечувала проживання членів сім’ї міщан. Їх побут давав можливість визначити менталітет міщан. Наприклад, про їх скромність можна судити з одноманітності і порівняно малих розмірів будинків, які зводилися на кшталт української хати. залежно від достатку у садибі міщанина могли бути, крім хати, де жила сім’я, й господарські будівлі. У більшості випадків в одній хаті жили всі члени родини та родичі. Робітники могли жити як у сім’ї, так і окремо.
Основою громадської єдності всіх станів і національностей була сім’я зі своїми міжсімейними відносинами, звичаями, традиціями та основними видами діяльності. Відносини членів сім’ї регулювалися відповідними правилами. У козацьких та міщанських сім’ях шанували матір, берегиню сімейного тепла та моральних підвалин, традицій, та батька, повновладного господаря садиби, захисника роду, його подальшого зміцнення, укріплення його соціально-економічного стану, збереження авторитету у громаді. Батьки турбувалися, щоб їх діти були морально виховані, продовжували розвивати традиції роду, збагачували добробут сім’ї і виступали на захист її інтересів.
Сім’ї кожної категорії жителів міста, крім бідноти, об’єднувалися в громади, цехи, а козаки в сотні, які мали свої статути, правила відносин. Майстер, що підтвердив свої професійні здібності, міг мати майстерню, робітників та учнів. І хоча підмайстри та учні не були членами цеху, проте їх доля могла бути в центрі уваги цеху. Вони також могли з’являтися на цехових святах.
В сім’ї міщан-ремісників чи землевласників могли проживати робітники за харчі або за певні гроші. Прикладом цього може служити молода сім’я шевця Якимова Степана та його дружини Марії, у яких було 4 дітей та стара тітка Єфросина. У них працювали у наймах Марко Грибов із Борзни, якому за півроку платили 3 крб, і киянин Тимофій Калиниченко, якому платили по 10 коп. від пари чобіт.
Майже нічим не відрізнялася і сім’я іноземця, що проживав у Ніжині. 40-річний італієць Кашпор Валле приїхав до Ніжина 1762 р., одружився з дочкою іноземця Федора Шушкіна Кароліною, найняв будинок у лейб-гвардії Ізмалівського полку підпоручиком Устава Йосифовича за 6 крб на рік і зайнявся бараметським ремеслом. З ним проживала 16-річна дочка від першої дружини Анна і від нинішньої трирічна Тереза, а також робітник з українців 40-річний Василь Разуменко за 10 крб на рік і робітниця Агрипина Григорівна Коржова за 2 крб, знаходячись на всьому господарському харчуванні.
Козацтво мало свої сімейні традиції. У Ніжині воно формувалося у ХVІІ ст. і виступало як національні збройні сили. 3 ніжинські сотні Ніжинського полку дислокувалися у місті. У 20-х рр. ХVІІІ ст. до першої полкової сотні відносилось 556 козаків, до другої – 412, до третьої – 400.
У ХVІ–ХVІІ ст. козаки поділялися на реєстрових, до яких відносилася заможна, привілейована козацька верхівка, яку польський уряд наймав на військову службу, і нереєстрованих, що складали основну масу козацтва, найбільш безправну, у яких поляки не визнавали ні козацьких прав, ні привілеїв. Під час національно-визвольної війни обидві групи злилися в єдине військо. З 1654 р. вони називалися городовими козаками, а з 1735 р. – виборними. Обидві групи козаків вели осіле життя, мали власні сім’ї. Проте їх суспільні обов’язки були пов’язані з захистом рідної землі, тому вони часто вступали у військові сутички, ходили в походи. Ці козаки ділились на кінних (вони брали участь у військових походах) і піших, які несли сторожову службу, хоча брали участь і у військових діях. Вони мали власну землю, були звільнені від податків, були юридично вільні. Козаки дбали і про добробут сім’ї. Вони турбувалися про отримання наділів. Нереєстровані козаки, які не були задіяні у військових походах, займалися землеробством і ремеслами. Серед цієї категорії козаків були заможніші і збіднілі, які змушені були відправляти дітей на заробітки. Так, у сім’ї Петра Батишенка працював козацький син ніжинської 4-ої сотні Андрій Іванович Супрун за 5 крб на рік.
Найвищого розквіту козацтво як історичне і соціальне явище набуло у ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. в період існування Гетьманщини і Запорізької Січі.
"Козацтво, – зазначав Є.Маланюк, – обіймало всіх "ліпших людей" – чи то був нащадок князівського або боярського роду, чи то був повноправний шляхтич Речі Посполитої, чи відважний міщанин, чи недовчений богослов, чи врешті посполитий селянин. Козацтво – це було максимальне націотворче напруження цілого народу, цілої Батьківщини. Це була тотальна мобілізація всіх її духовних, матеріальних, моральних і соціальних, культурних і політичних ресурсів" [171, с. 118].
Феномен козацтва відігравав основоположну роль у формуванні української козацької держави – Гетьманщини, воно стало її фундатором. У гетьманській державі три основні її стани – козацтво, міщанство і селянство – мали волю і громадянські права.
"Неперебільшено вирішальною є роль козацької культури у становленні форм українського етносу і української нації. Саме козацтво стало тим стрижнем, навколо якого консолідувався український етнос у ХVІ і до середини ХVІІ ст. Пізніше ж, з середини ХVІІ і до кінця ХVІІІ ст., козацтво перетворилося на своєрідний хребет української нації. Саме тому майже кожен українець мріяв стати козаком – вільною людиною, а в пізньосередньовічній Європі Україна була відома насамперед як "країна козаків" [263, с. 211].
Протягом десятиліть у козацькому середовищі зароджувалися і потім утверджувалися певні етичні та естетичні норми, ознаки життя і поведінки козаків.
Українське козацтво зберігало традиційну слов’янську повагу до жінки: жінки-матері, жінки-дружини. Суворо карали тих козаків, які кривдили дівчину. Не були поширеними і зради дружині, як це зустрічалося у західноєвропейському лицарстві. Жінка теж була вірною дружиною, другом, господинею і матір’ю дітей. В час, коли чоловік був у поході, вона його заміняла в усьому. А коли наближався ворог, жінки могли згуртуватися, взяти зброю в руки і обороняти оселю. Свідченням цього є ніжинська легенда про те, як жінки одягли козацький одяг і вийшли на вали ніжинської фортеці і своєю мужністю не допустили 1708 р. шведські війська у місто.
У зв’язку з тим, що чоловіки-козаки довгий час знаходилися в походах, увесь тягар виконання сімейних обов’язків лягав на плечі жінки. Не завжди вона могла витримати це, зривалася, починала тягнутися до чарки, занепадало домашнє господарство. Про це яскраво говорить дума "Про козацьке життя", народні пісні. Такий стан був типовим для будь-якого міста, у тому числі і Ніжина.
І все ж у переважної більшості козацьких сімей взаємини складалися на традиціях, які формувалися протягом довгого часу. У таких сім’ях виховання дітей будувалося на прикладах взаємин батька і матері, поваги до них, високих моральних проявів, на основі вірності козаків своїй батьківщині, клятві козацькому товариству та на самопожертві у боротьбі за волю. Тут основну роль відігравав батько, який формував основні риси лицарства у сина. Ці риси прищеплювали також у полкових та сотенних школах, де готували хлопців до служби у війську. У дітей виховували мужність і відвагу у боротьбі з ворогами, повагу до коня, шаблі.
Родинні зв’язки під час військових походів та дій підкріплювалися обрядами побратимства, товариськості. Козаки-побратими були вірними у будь-яких обставинах, і часто їх побратимство скріплювалося часто кров’ю.
Однією з ознак життя козаків було бенкетування. Козацькі хроніки, народні пісні та думи закарбували і цю своєрідну рису козацтва. Бенкет сприймався як нагорода за важку військову справу. "Ой, п’є, козак, п’є / В нього гроші є", – співали ніжинці під час святкового зібрання. Характерною особливістю була колективна взаємодопомога (толока), яку використовували при будівництві хати, храму, підготовці до весілля чи іншого якогось спільного святкування, обробітку землі та збирання врожаю. Саме в такій роботі проявлялися здібності кожного учасника, його ставлення до праці. Толока завжди закінчувалася пригощанням. Виставлявся господар, але часто зносили різні страви й учасники цього дійства. На толоку козаки йшли з охотою, бо знали, що і їм доведеться звертатись до людей за подібною допомогою.
Формування особливих естетичних і етичних норм козаків залежало і від самої особистості, від його прагнень, родинних традицій, колективу, в якому він опинився, віри. Православна віра, яка укріпилася у козаків під час Національно-визвольної війни, підкріпляла їх впевненість у боротьбі проти поляків, татар і турків як бусурманської нечистої сили.
Французький військовий інженер Гійом Левассер де Боплан, за планом якого була перебудована ніжинська фортеця, писав про козаків: "Вони дотепні, кмітливі, винахідливі і щедрі, не прагнуть до великого багатства, але надзвичайно кохаються у своїй свободі, без якої не уявляють життя: саме через це вони такі схильні до бунтів та повстань проти місцевих вельмож, як тільки відчують утиски. Тому рідко минає 7–8 років без того, щоб вони не бунтували і не піднімалися проти них. Поза тим усім це люди віроломні, зрадливі, підступні, яким довірятись можна лише добре розваживши. Вони надзвичайно міцні статурою, легко переносять спеку і холод, голод і спрагу, невтомні на війні, мужні, сміливі, а швидше, нерозважливі, бо не дорожать власним життям. Де найбільше вони проявляють спритності та доблесті, так це б’ючись у таборі під прикриттям возів… Якби вони були такі ж доблесні верхи, як і на землі, то, гадаю, були б непереможними. Вони високі на зріст, жваві, енергійні, люблять ходити в гарному одязі, яким особливо хизуються, коли пограбують його у своїх сусідів, бо в інших випадках вдягаються досить скромно" [63].
Г.А.Боплан, звичайно, передав лише окремі риси запорізьких козаків, які в цілому характерні і для всього козацтва, в тому числі і ніжинського, хоча ця характеристика і неповна.
Козацькі літописи, щоденникові записи іноземних мандрівників та послів, спогади військових дають уявлення як про козаків, так і про їх зовнішній вигляд, одяг, їжу, побут і звичаї. Зразки іконописного та портретного малярства ХVІ–ХVІІ ст. розкривають зовнішній вигляд козака, волосся на голові якого підрізалось під "макітру". За прикладом запорожців могли брити голови, залишаючи довгого чуба, який звався оселедцем. Пізніше з’явилися зачіски "під польку", "до закаблука", "у кружок". Змолоду вже запускали вуса, бороди не носили, як виняток це робили чоловіки похилого віку.
Органічною ознакою козака був його одяг, який набув специфічних рис. У Ніжині 12 кравців (1766 р.) забезпечували пошиттям одягу жителів міста. Полотно виготовляли з льону, конопель та овечої вовни частково в місті, а також привозили на ярмарки, торгували ним і в крамницях. залежно від грубості ниток полотно поділялося на грубу рядовину, середню "десятку" і найтонше – "двадцятку". Рядовину використовували для пошиття верхнього одягу чоловіків, з "десятки" шили сорочки, а з "двадцятки" – жіночий святковий одяг. У зв’язку з тим, що козак значний час проводив на війні, перебуваючи на коні, то й одяг його враховував цю ситуацію. Козаки носили широкі шаровари, які були зручними для верхової їзди. Шили їх із сукна, шовку, плису синього, червоного, зеленого кольорів, улюбленого козаками. В середині штанів вшивалася чотирикутна вставка, яка називалася матнею. Вгорі шаровари збиралися на шнурок. З боків вставлялися прорізні кишені. На шаровари використовували до десяти метрів тканини. Носили шаровари навипуск і не заправляли їх у чоботи.
Верхнім одягом були також сорочка з прорізом на грудях (поділялися на повсякденні і святкові), у якій усі шви прикрашалися вишивкою чи мережкою. До комірця пришивалися стрічки, що зав’язувалися бантиком. Комірець, а також нагрудну частину, прорізану навпіл, вишивали червоними, чорними, синіми, білими нитками хрестиком чи гладдю, рослинним або геометричним орнаментом. Сорочку одягали на голе тіло і заправляли у шаровари або носили зверху, підперізуючи ремінцем. У Ніжині 25 майстрів за описом 1766 р. шили лише сорочки.
Зверху на сорочку та шаровари одягали жупан, що служив верхнім одягом. По довжині він досягав нижче колін, у поясі стягнутий, ззаду вставляли фалди, які розширювали жупан, спереду він застібався на ґудзики або гаплики. У ньому прикрашали комір, його робили навіть з іншої тканини, прорізи для кишень та вилоги на рукавах. Для жупанів обирали спеціальну тканину білого, синього, червоного, пурпурового, жовтогарячого, густозеленого кольору. Золото- і сріблоткані жупани носили представники вищої козацької старшини.
Важливою атрибутикою зовнішнього одягу були довгі шовкові червоні, зелені пояси, які закручували на талії жупану. Їх могли прикрашати гаптованими золотими, срібними нитками або квітками. Вони не лише служили за прикрасу, а й місцем, коли до пояса прикріплювали ланцюжками шаблю, порохівницю, сумку, приладдя для куріння. За поясом тримали пістолі, а полковники – булаву.
На голові у козака була шапка у формі циліндра або зрізаного конуса. Замість дна вшивався трикутної форми сукняний або шовковий червоного кольору верх, який звисав зліва. Шапка мала ефектний вигляд. Саме ці елементи одягу створювали етнічний образ козака.
влітку міщани носили на голові солом’яні брилі. У Ніжині виготовляли також брилі-магерки з повстяної тканини, а для зими – шапки-магерки з овечини білого чи чорного кольору. У ніжинських козаків та міщан деякий одяг був спільним. Це, зокрема, свитки, які одягали рядові козаки. Свитка мала приталення, на боках розширення, спереду запахувалася пола за полу. Шили свитки з овечої вовни, прикрашалися шнурками, вишивкою. Носили також кобеняки, широкий довгий суконний чоловічий одяг із відлогою, який захищав від дощу.
Українським одягом були кожухи. Їх шили бламарники з овечої шкіри, на якій зберігалася вовна. Кожухи теж прикрашалися. Їх використовували взимку як теплий верхній одяг. Взуттям для чоловіків були хромові або юхтові чоботи, у селян – лапті, личаки. Серед міщан-ремісників було 29 тих, хто шив чоботи та черевики (1766).
Для жінок характерним одягом як для козачок, так і для міщанок була сорочка із тонкого або цупкішого полотна залежно від призначення чи пори року. Воно оздоблювалося вишивкою, особливо різноманітна вона була на широких рукавах. Традиційна дво- чи однопола плахта у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. замінена була на спідницю, яку шили з різноколірної тканини, а спереду на неї накладали з кольорової тканини чи білий вишитий фартух. Поверх сорочки одягали безрукавні корсетки. Поверх неї носили свитку або кожушок. Головним убором слугували очіпок та хустка. Особливо красивими були святкові хустки: великі, шерстяні, квітчасті. На ноги одягали чоботи з сап’яну на високих підборах або черевички.
Доповнювали жіночий костюм прикраси, зокрема, намисто, дукати і дукачі, якими славилися ніжинські золотарі.
Характерною особливістю ніжинців була хлібосольність. Звичайно, у повсякденному житті виготовлення страв для сім’ї відзначалося як достатком, так і майстерністю господині. Особливої різниці у приготуванні їжі у сім’ях козаків і міщан не було. Їжа поділялася на дві групи: повсякденну і святкову. До повсякденної відносились  страви: із зерна, овочів та також молока, рідше м’яса. У святкових стравах переважали м’ясо та птиця, хоча не обходилося і без борошна, круп, овочів, фруктів. У свята ніжинці дозволяли собі мати на столі продукти, що привозили купці: рибу білу, осетрину, севрюгу, стерлядь, свіжу і в’ялену, ікру – зернисту і паїсну.
Головним предметом їжі був хліб, який увійшов у життя ніжинців з давнини. З хлібом їли майже всі страви, як рідкі, так і овочеві, каші. Випікали хліб із борошна, яке мололи у млинах. У Ніжині на р.Остер у 1625 р. було два млини. Польський король Сигізмунд ІІІ у своїй грамоті звернув увагу ніжинських міщан на необхідність ремонту на греблі цих двох млинів [130]. О.Шафонський засвідчує, що у 1786 р. їх на Острі було уже 4. Звичайно, зерно мололи і на інших млинах, що знаходилися за межами міста. 
Ніжинці не лише пекли хліб вдома, а й купляли його на міських базарах, які проходили по понеділках і п’ятницях. Базарний хліб мав різну форму і смакові якості. Хліб випікали з житнього і пшеничного борошна. Архівна пам’ятка "Опис міста Ніжина 1766 року" засвідчує, що серед міщан було 17 тих, хто випікав пшеничний хліб, а також 3 – бублики.
Хліб був не лише їжею, а й символом добробуту, гостинності.  До хліба ставились як до святині. Традиції вимагали доїдати шматок хліба. Якщо він падав на землю, його піднімали, очищали від пилюки, цілували і з’їдали.
Хлібом і сіллю благословляли на весіллі молодих, зустрічали дорогих гостей. Без хліба не обходилось жодне свято чи важлива родинна подія.
Крім хліба, ніжинці пекли коржі, перепічки, пампушки, пиріжки з різною начинкою, залежно від пори року: взимку з капустою, картоплею, вареною квасолею, пшоняною кашею, сиром, маком, влітку – вишнями, малиною, яблуками, калиною тощо.
На сніданок господині пекли млинці, які їли з підсмаженим салом чи сметаною або ж запивали молоком. Готували також вареники, які були ознаками святкового обіду.
Найпоширенішою стравою в сім’ї козаків та міщан, а також селян був український борщ, який варився з картоплі, червоного буряка, капусти. Він міг бути пісним, заправлений товченим старим салом або ж з м’ясом, в’яленою рибою. Смак борщу залежав від майстерності господині, яка вміла його заправляти за своїм особливим рецептом. Інколи господиня клала все, що треба, а борщ не вдавався. А іншого разу казали: "Борщ, як вино, хоч випий".
Серед їжі було різноманіття каш з різних круп. Варили також локшину, галушки, юшку з квасолею та грибами, капусняк з кислої капусти.
Коли з’явилася картопля, то її швидко зуміли використати для повсякденної їжі. Її варили в лушпинні або пекли в печі. Використовували й товчену, яку їли з засмаженим салом, кислою капустою, огірками та помідорами, що зберігали в бочках на зиму. Особливою славою відзначилися ніжинські огірочки, які були не лише необхідною стравою для домашнього вживання, а й вигідним товаром, бо його потребували навіть королівські та царські особи. Сорт огірка Ніжинський місцевий веде своє існування ще з ХVІІІ ст., коли він став об’єктом торгівлі. До заготівлі огірків причетний князь О.Меншиков, який це здійснював за вказівкою Пера І. Катерина ІІ, відвідавши Ніжин і посмакувавши ніжинських огірків, видала указ про доставку до царського двору лише огірків із Ніжина. Огірки як товар доставлялися купцями у різні країни світу.
Ніжинці заготовляли свинину на рік. Сало засолювали і зберігали в скринях або діжечках. Робили ковбаси, ковбик, кров’янку. Для зберігання їх заливали топленим салом.
Переглянуті джерела про ХVІІ–ХVІІІ ст. дали можливість виявити такі страви, які побутували в житті ніжинців: борщ червоний, борщ пісний з карасями обсмаженими чи в’яленими, куліш, галушки, юшка. За ними йшли холодець, каша гречана, пшенична, ячмінна, путря (пшоняна каша з маслом), картопля (тушкована, смажена, варена, печена), її їли з квашеною або пелюстковою капустою, капустяним квасом, огірками солоними, помідорами, смаженим салом, вареники з сиром, фруктовою начинкою, тушкованою капустою, картоплею, риба смажена, товченики рибні або м’ясні, січовики м’ясні, ковбаси, ковбик, кров’янки.
Виготовляли також різні напої. Польський король у 1625 р. дозволив міщанам Ніжина варити пиво, робити солод, викурювати горілку. Так з того часу цим і займалися ніжинські міщани. Проте частіше використовували напої, які привозили до Ніжина з різних міст. За даними 1766 р., у Ніжині було 16 продавців таких напоїв.
У передмістях Ніжина у багатьох жителів були фруктові і плодоягідні сади, в яких вирощували яблука, груші, сливи, вишні, а також кущі смородини, малини, калини, глоду, з яких виготовляли різні наливки і варення [84]. Вони славилися далеко за межами Ніжина.
Вулицями Ніжина у ХVІІ–ХVІІІ ст. проходили не лише малоросійські козаки та міщани, селяни, а й грецькі купці та ремісники, євреї, волохи тощо. у 1782 р. у місті було: греків 765 (чол. 408, жінок 357), волохів, болгар, персів 89.
Вони виділялися своєю зовнішністю та одягом, який шили їх кравці. Так, греків обслуговував Павло Харитонов, який приїхав у Ніжин 1761 р. з міста Свиштова. У "Відомості" грецького ніжинського братства за 1769 р. він значиться як такий, що "ремесло имеет кравецкое и делает на греков плате греческое" [136, с. 284]. Жіночий одяг шили переважно з шовку. Жінки любили використовувати прикраси: золоті хрестики, браслети та інші предмети, які оздоблювалися діамантами та дорогоцінним камінням. Представники грецького братства намагалися зберігати свої традиції як в одязі, так і приготуванні їжі.
М.Сторожевський, вивчаючи побут греків, відзначав, як у одній сім’ї він бачив залишки старовинного домашнього збіжжя та дві-три страви з грецькими приправами, маслинами, медом і перцем, грецькі плоскі ковбаси у вигляді підкови з різними прянощами. А в затишній кімнаті з високою кахельною пічкою сидів у обтягнутому шкірою кріслі у мормонці і багатому персидському халаті господар. У деяких грецьких будинках ще довго зберігались як заповітна старовина скрині, завалені старовинним одягом предків, їх парчеві і шовкові кольорові, підбиті дорогими хутрами, жупани, халати та інші складові грецького національного костюма. 
Греки були емоційним народом, а тому могли вступати в лайку, когось образити і навіть побити. І на це 1687 р. звернув увагу у своєму універсалі Іван Мазепа. Дослідник грецького братства К.Харлампович відзначав, що "чим більше пільг набували греки, то більша самовпевненість їх охоплювала і тим частішими ставали сутички окремих греків з людьми посполитими… Коли я читав цей універсал, то пригадав численні архівні справи з подальшої пори", у яких були зазначені сутички греків. Вчений пояснює це гарячим, запальним темпераментом греків, підігрітим вином. "Бо греки й інших напували у своїх шинках і винарнях, та й самі добре пили. Але мало вагу і упривілейоване становище їх на Україні, що викликало у них пиху. "Такое маючи право", як писав Мазепа в іншому універсалі (1696), греки чинили "кривды и досады не тільки "мещанам и поспольству", але ображали уряд міський і військовий, навіть самого полковника" [267, с. 69].
З часом греки зрозуміли, що в їхніх інтересах підтримувати добрі стосунки з усіма жителями Ніжина. Тому надалі вони більш-менш нормалізувалися, хоча окремі прояви побічної поведінки спостерігалися і пізніше, на що вказував І.Плохинський, підкреслюючи: "Насилля різного роду в грецькій громаді були звичайними… Обласкані і облагодіяні в Малоросії греки часто за добро платили злом" [199 б, с. 203].
Велике значення у повсякденному житті греків мали кав’ярні. Як свідчить реєстр грецьких купців, 4 чоловіки спеціально займалися продажем "кофе вареного". Тарнавіт Риза Іванович тримав кавярний дім, де греки збиралися проводити час у розмовах про комерцію та інші справи, а Ян Константинов продавав каву і різні солодкі напої [267, с. 274–275].
Для греків кав’ярня була не лише місцем, де можна було посмакувати кавою, а й провести вільний час, граючи в карти, в розмовах на різні теми. До цього часу на вулиці Стефана Яворського недалеко від Благовіщенського собору збереглася грецька кав’ярня. М.Плохинський підкреслював: "Рухливому греку, який звик цікавитися майже всіма питаннями громадського життя, кав’ярня давала багату поживу для розуму, вона давала довідки з комерційних питань, що його цікавили, тут же він дізнавався і про попит на товар і його ціну, а також про кредитоспроможність своїх покупців і, нарешті, влаштовував свої торгові операції. Греку кав’ заміняла наш клуб, нашу будь-яку довідкову контору" [199 б, с. 203].
Один із спостерігачів життя греків пізнішого часу підкреслював, що в кав’ярню стікалися новини із різних кінців Росії, із Мореї, Трієста тощо. Коли він зайшов до приміщення, то побачив кілька греків, що "в шапках з поважним задумливим виглядом сиділи і курили люльки у глибокому мовчанні, поки не прийшли росіяни і не підживили розмовами компанію та грою картами у мар’яж, улюбленою грою ніжинських греків" [267, с. 208].
Греки турбувалися про навчання своїх дітей, про їх залучення до справи, якою займалися батьки. Відомо, що греки віддавали на навчання дітей до Москви, де вони вступали в Комерційне училище, та до С.-Петербурга, де при артилерійському та інженерному корпусі було відкрито училище для грецьких юнаків. Книги грецького магістрату засвідчують конкретні факти про направлення дітей на навчання. "С таковых греческих фамилий, определяющиеся в учрежденный в С.-Петербурге греческий корпус греческие дети выпускаются оттоль в обер-офицерские благородные чины", – читаємо в одній із них [267, с. 253]. Деяких дітей віддавали в науку в комерційних справах. Так, грек Стаматій Економов віддав свого сина Олексія купцеві Цимбирею "к приобучению купеческой комерции или на какую другую партикулярную службу" [267, с. 252]. Деякі греки навчалися в Чернігівській семінарії.
У греків було розвинене відчуття допомоги слабшим, зокрема, тоді, коли особливо цього потребували діти. Так, 4 брати Стаматєєви, які народилися у Ніжині, рано залишилися без батька, і за допомогою громади всі вони отримали ремісничу професію: Микола став золотарем, Іван займався благомарництвом, Дмитро – кравецькою справою, а Афанасій служив біля купців. Данило, Петро і Григорій Голюнки, які народилися теж у Ніжині, почали торгувати сінокісними косами. І це дуже важливо, що грецька громада турбувалася про молоде покоління.
Греки приділяли значну увагу і літнім та хворим членам братства. У Статуті братства було передбачено декілька розділів, які торкалися безпосередньо хворих та бідних греків. Отець Христофор разом з громадою просили митрополита Варлаама Ясинського у 1696 р. дозволити збудувати "шпиталь ради пристанища и пропитания убогих и недужных" [60, с. 14]. І такий дозвіл греки отримали. Академік К.Харлампович у своїй праці про грецьке братство на конкретних фактах розкрив їх різнобічну доброчинність, вказавши на шпитальне утримання старих, допомогу збіднілим, видачу посагу бідним дівчатам тощо" [267, с. 262–268].
Богадільні організовували у Ніжині не лише грецьке братство, а й духовенство при православних храмах. У ХVІІ–ХVІІІ ст. їх відкривали разом з парафіяльними школами. 
У другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. у Ніжині не було зіткнень на національній основі.
Однією із характерних особливостей ніжинців була людяність. Польський шляхтич із Кракова Карло Хоєцький, полонений російськими військами, був відправлений через Україну до Сибіру, і у своїх "Записках" 1768–1776 рр. він писав: "Ніжин – місто упорядковане і багатолюдне. Мешканці, виявилося, були дуже людяні; і не тільки господарі виділених нам помешкань поводилися з нами ласкаво і чемно, але й інші мешканці, коли ми виїздили, переганяли нас на санях, кидаючи нам хліб житній і пшеничний та гроші. Ми були глибоко зворушені людяністю цього народу" [32, с. 12].
Ніжинці були веселим, життєрадісним населенням. Саме їх життя, що було пов’язане з ярмарками і щотижневими базарами, ремісничою справою, проводами і зустрічами козацьких сотень у походи, заняттям фуражністю, землеробською справою сприяли влаштуванню різних заходів, традиційних свят, звичаїв.
На ярмарках і базарах ніжинці не лише купували продукти чи речі, а й заповнювали своє життя зустрічами, пересудами, новинами тощо, а то й відвідували театральні балагани чи виступи кобзарів та бандуристів. У вихідні та святкові дні грали цехові музики.
У Ніжині музичний цех офіційно затверджений статутом у 1729 р., хоча він існував з 1652 р., про що свідчать універсали гетьманів та полковників. Ніжинський музичний цех у 1782 р. нараховував 13 музикантів. До цехів входили скрипалі, цимбалісти, дудники, кобзарі, литавристи, довбиші, сурмачі, трубачі. З окремих музикантів створювалися оркестри та ансамблі "троїсті музики". Музичні оркестри виконували різноманітні інструментальні п’єси, а також танцювальні мелодії різних жанрів: гопак, метелиця, горлиця, зуб, санжарівка, третяк, гайдук, козачок, журавель тощо.
Говорячи про музичну культуру ніжинців, слід пам’ятати, що місто розділялося на верхню, замкову частину, де культура мала свої особливості, і околиці, кутки, які були більше схожі на сільські поселення. І саме тут музична культура увібрала в себе елементи культур сільської місцевості.
Ніжинці – народ співучий. І пісню можна було чути як на різних святах, так і у вихідні чи святкові дні на кутках Овдіївки, Магерок, Мигалівки тощо. Народна пісня допомагала жителям цих майже сільських кутків розкрити душу, їх емоційний настрій, почуття. Дослідники фольклору вказують не лише на використання ніжинцями традиційних мелодій, а й створених пісень у їх середовищі. Так, пісню "Та не буде лучче, та не буде краще" склали козаки в час проведення Чорної ради в Ніжині.
В місті відзначалося також і церковне хорове мистецтво. В багатьох храмах у святкові релігійні дні звучали духовні пісні у "чернігівській" та "київській" манерах виконання, які відзначалися особливою мелодійністю і звучністю чоловічих, жіночих та дитячих голосів. Не випадково, що чимало ніжинських співаків брали участь у придворному хорі, зокрема, Леонтій Балановський, Карпо Васильєв та ін.
Важливе місце у побутовому житті ніжинців займали свята та честь місцевої церкви. Крім застольних зібрань, парубки й дівчата у цей день веселилися, влаштовували гуляння, танці, виконання традиційних пісень, дорослі проводили час за бесідами, пригощанням.
Все сімейне життя супроводжувалося сімейними традиційними подіями: народження дитини, її охрещення і постриження, а потім весілля і так аж до поховання. Все це супроводжувалося цілим циклом пісень і похідних театралізованих дійств. Всі ці традиційні події мали виховний характер. Шанувались не лише батько і матір, а й хрещені, які ставали хрещенику другими батьками, а на хрещеника покладалися обов’язки догляду за ними до самої їх смерті.
Весільне благословення дітей надавало їм сили, впевненості в житті, цілеспрямованості у досягненні життєвих планів.
У жителів Ніжина існувала ціла низка різних прислів’їв і приказок, життєвих напутніх слів, які використовувалися в процесі виховання дитини, як малої, так і дорослої.
Відзначали ніжинці і релігійні свята [104]. Особливо весело і захоплююче, з різними театралізованими дійствами проходило Різдво Христове. Молодіжними святами були свято Андрія Первозванного, коли хлопці і дівчата визначали свою життєву долю, ворожили, бешкетували, розігрували калиту, та Івана Купала. У Купальську ніч молодь розкладала вогнище, танцювали і співали навколо нього, робили вінки і пускали їх на воду, збирали цілющі трави. Козацьким святом була Покрова. В цей день у Ніжині відкривався Покровський ярмарок.
Звичайно, ніжинці святкували й інші релігійні та народні свята. Кожне з них відзначалося по-своєму. Одні із них проходили величаво, з глибокою шаною до Бога, інші з повагою і надією на отримання високого врожаю, зміцнення здоров’я, відвороту нечистої сили тощо.
Кожне свято супроводжувалося підготовкою відповідної їжі: інколи були лише гречані млинці на олії, смажена риба, вареники з капустою, узвар, а іншого разу – смачна випічка, ковбаси, кров’янка, холодець та інші м’ясні страви.
Традиційно-побутова культура така ж багата, як і саме життя ніжинців. Вона є невичерпним джерелом їх духовності. Ця культура увібрала в себе як ознаки міста Ніжина, так і всього українського народу. А тому вона відбила основні якості ментальності не лише ніжинців як особливої групи населення, а й українця, грека, єврея, волоха тощо в цілому.
Аналіз традиційно-побутового культурного життя ніжинців дав можливість визначити характерні риси населення міста, показати багатство і багатогранність їх життєвих функцій, розкрити, яким саме був ніжинець у ХVІІ–ХVІІІ ст.

Післямова

Два століття відділяють нас від описаного нами періоду розвитку культури у Ніжині. Що зберегли ніжинці і що навічно пішло з життя з різних причин: зміни суспільного ладу, війн, ставлення держави до церкви, освіти, культури та й взагалі до людини? Особливо показовим у цьому відношенні було ХХ ст. З одного боку, всебічно розвивалися освіта і художня культура, житлове і громадське будівництво, з іншого боку, спостерігалося негативне ставлення до культових споруд, бо вони символізували собою християнсько-релігійні традиції, проти яких виступало атеїстичне суспільство ХХ ст. А з цим була пов’язана і втрата великої кількості значних у мистецькому відношенні храмів Ніжина: повністю знищений комплекс будівель одного із найстаріших на Північному Лівобережжі Ветхоріздвяного Георгіївського монастиря, відбулася перебудова церкви Іоанна Предтечі на Будинок культури, були зруйновані повністю Успенська церква та її дзвіниця, каплиця і дзвіниця Миколаївського собору, дзвіниця грецьких храмів, костьол св. Петра і Павла та інші культові споруди. Із громадських будівель найбільше постраждали під час Великої Вітчизняної війни комплекси міського та грецького магістратів, а також каскад торгових лавок, збудованих у XVІІІ ст., архітектором А.Карташевським. Зникли і всі будівлі, крім Богоявленської церкви, що знаходилися у замку, та дерев’яні храми, бо дерево може утримуватися лише 200–300 років, далі воно трухне, розсипається.
І все ж у Ніжині, незважаючи ні на що, збереглася велика кількість храмів XVІІ–XVІІІ ст.: Миколаївський собор (1655–1658), Благовіщенський собор (1702–1716), Богоявленська церква (1721), Введенський собор (177), церква Іоанна Богослова (1751), Михайлівська (1719–1929), Всіхсвятська (1760–1780), Троїцька (1727–1733), Покровська (1757–1765), Миколаївська (1773), Хресто-Воздвиженська (1766–1775), Спасо-Преображенська (1748–1757), Василівська (1788), а також церкви ХІХ ст.
На жаль, майже у всіх храмах у силу того, що ці приміщення у ХХ ст. використовували не за призначенням (склади, спортивні зали, майстерні для ремонту машин, тракторів тощо), були назавжди втрачені іконостаси, а також розписи стін, ікони. У ХХ ст. діючою була лише Василівська церква, яку у 70–80-х рр. ХХ ст. гарно розписали маляри бригади з Броварів під керівництвом Котика.
У зв’язку зі зміною соціально-політичної влади в Україні в кінці ХХ ст. і утвердження незалежної української держави більшість храмів знову було передано православним громадам. В останні роки ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. почалась їх реставрація.
У 1980–1990-х рр. за проектом архітектора М.Говденка були відновлені бригадою реставраторів на чолі з Григорієм Семеновичем Сипливцем первісні форми бань та фасадний декор Миколаївського собору, найважливішої і найдавнішої святині міста. Очищена від сміття і внутрішня частина храму. У 1991 р. благочинний отець Олексій (Покиньборода), який доклав величезних зусиль для відновлення храму, здійснив першу літургію. Ще не було іконостасу і замість нього – відроджена тюлем вівтарна частина, з’явилися перші ікони, повернуті членами парафії, зазвучав молитовний спів хору під керівництвом викладача інституту Наталії Даньшиної, і життя в соборі поступово почало відроджуватися. У 1994 р. з’явився тимчасовий іконостас. А наступного року чернігівські майстри почали робити новий канонічний іконостас у 4 яруси, оздобили його різьбленням, вкрили золотою фарбою. Він не повторює знаменитий 5-ярусний іконостас Миколаївського собору XVІІІ ст., хоча за структурою і наповненням ікон теж заслуговує на увагу. Над Вратами розташувалися ікони Тайна вечеря, Трійця старозавітна, Вознесіння Хрестове і Цар слави, з боків якого знаходяться Богородиця та Іван Хреститель. Побічне розташування ікон традиційне для іконостасів канонічного типу. Ікони малював місцевий художник Валерій Олексійович Ісаєнко. Він же розписував і купол та західний приділок собору.
Величезну роботу з відновлення собору здійснив благочинний отець Олексій, мудра людина, у якої серце було зігріте добром, який всі роки своєї роботи в храмах Бога при радянській владі сіяв добре слово віри, любові. Саме він сприяв ремонту Василівської і відновленню Вознесенської, Хресто-воздвиженської церков та Миколаївського собору. Йому допомагали його сини священики Миколай та Олексій.
Святинею собору є ікона святителя Миколая з часточками його мощей, яка була передана з Риклінського монастиря і має чудотворні властивості.
Нині турбується про Миколаївський собор отець Володимир (Хавалець), який при спілкуванні виклав плани подальшої роботи над реставрацією як зовнішньої, так і внутрішньої частини собору, до якого потягнулися православні віруючі як влітку, так і взимку, бо він нині обігрівається.
Благочинний отець Олексій Покиньборода багато зробив для відродження духовності не лише в місті, а й у Ніжинському районі. Він також причетний і до відкриття Введенського монастиря. Велика роль в цьому ігумені Антонії (Терещенко), яка з 1998 р. почала разом зі своїми помічницями відновлювати монастир. 11 травня 1998 р. відбувся молебень, який засвідчив, що храм оновився, що він почав жити своїм новим життям, хоча попереду була ще велика і об’ємна робота, бо все було у надзвичайному запустінні.
Але початок було зроблено. 21 червня 1998 р. отець Олексій організував хресний хід парафіян Свято-Миколаївського собору, Василівської, Вознесенської і Хресто-Воздвиженської церков до жіночого монастиря. Було багато гостей. Отець Олексій звернувся до всіх присутніх допомогти монастирю. І віруючі відгукнулися. Допомагали, хто чим міг. Була розчищена територія монастиря, приведено у належний стан приміщення.
21 липня 1998 р. у Введенському монастирі відбулася перша літургія на честь ікони Божої Матері Казанської, яку очолив священик отець Іоанн Загорянський. Супроводжував службу власний хор. Нині у соборі служать два священики і співають два хори – чернечий і світський.
У монастирі шанують пророка Божого Іллю, на честь якого на території знаходився теплий храм, який не зберігся. Головне храмове свято – Введення Пресвятої Богородиці.
Поступово монастир почав відбудовуватися завдяки коштам благодійників та парафіян і паломників. Нині уже відбудований храм, зведений чернігівськими майстрами п’ятиярусний іконостас, ікони для якого розписували художники Чернігівського Єлецького монастиря, а на території посаджені дерева, квіти, відремонтована дзвіниця. 21 листопада 2000 р. монашки перейшли жити у збудований двоповерховий корпус.
Серед ікон, які особливо шанують в монастирі, – Толзька ікона Божої Матері ХVІ ст., в якій передана особлива скорбота про страждання Сина Божого. Цьому сприяють і вдало підібрані фарби. Поєднання срібного фону з темно-зеленим, червоно-коричневого і перламутро-зеленого тонів дає можливість глибоко передати душевний стан Матері. Толзька чудотворна ікона дуже нагадує Володимирську і Феодорівську: немовля припало щічкою до обличчя Богоматері, а іншою рукою охопив Її шию, передаючи ніжне спілкування дитини з матір’ю. Толзька ікона у дзеркальному відображенні повністю співпадає з Феодорівською іконою Божої Матері. Список Толзької ікони Божої Матері ХVІ ст. був переданий у Ніжин 2000 р. із Толзького жіночого монастиря Ярославської області.
Наприкінці 1962 р. при священику Олексію Покиньбороді Хресто-Воздвиженський храм був закритий, з дзвіниці були скинуті 12 дзвонів, найбільший із яких мав вагу близько тонни. 
У 1963–1989 рр. Хресто-Воздвиженська церква, як і всі інші храми, не діяла, тут знаходився міжрайонний кінопрокат. Всередині церкви були облаштовані цехи з ремонту кіноплівок. В середині 1989 р. в період перебудови віруючі парафії М.Пащенко, М.Шмаровоз, С.Колесник, О.Шевчук добилися прийому у першого президента СРСР М.Горбачова, який завершився тим, що ніжинцям дозволили повернути храм громаді. В архіві збереглася постанова Виконавчого комітету Ніжинської міської ради про реєстрацію релігійної общини Російської православної церкви, в якій сказано: "Просити виконком обласної Ради народних депутатів підняти клопотання перед Радою в справах релігії при Раді Міністрів УРСР і Радою в справах релігії при раді Міністрів СРСР про реєстрацію третьої релігійної общини Російської православної церкви в м.Ніжині і передачі їй приміщення колишньої Воздвиженської церкви". Це рішення виконавчого комітету підписав голова А.П.Романенко. Почалося відродження храму. На горищі були знайдені ікони, хоругви. Багато ікон повернули прихожани, які вони переховували дома. 27 вересня 1990 р. особлива дата в історії храму. Саме в цей день відбулася перша літургія в оновленому храмі. В церкві служили священики Володимир Вальо (1990–1994), Володимир Лисенко (1994–1998). Особливо велика роль у відбудові храму належить священику Євгену Гузю, який служить у храмі з березня 1999 р. В Хресто-Воздвиженській церкві служить також священик Олександр Покиньборода.
В храмі протягом всіх років йшли відновлювально-реставраційні роботи. Збудовано два кіоти та 4-ярусний іконостас канонічного типу прямокутної форми.
Головна святиня храму – список з чудотворної ікони Божої Матері "Новодворської", яку в 1997 р. передав один із жителів міста. В 2000 р. ікону помістили в кіот і з архієрейського благословення кожної неділі перед нею служиться акафіст Покрову Пресвятої Богородиці. 
Реставрація Богоявленської церкви бригадою реставраторів під керівництвом Г.С.Сипливця та священика Валерія Кривчука, який стояв біля основ відродження храму, відноситься до початку 2002 р. Перша літургія відбулася на Покрову цього ж року. До першої служби була приведена в належний стан загальна частина храму, в якому з 60-х рр. ХХ ст. знаходився торговельний склад з морозильними камерами.
Поступово почалося відродження зовнішнього вигляду храму, яке продовжується до нинішнього часу. У 2004–2005 рр. була відновлена раніше втрачена верхня частина, розібрана в 60-х рр., – дзвіниця та купол. Нині реставратори працюють над відродженням купола. Залишається також оштукатурити зовнішні стіни.
Внутрішня частина храму майже повністю реставрована. За проектом Г.С.Сипливця були відновлені і укріплені колонами хори, на які можна піднятися з побічних сходів, що ведуть на дзвіницю. Дзвони були замовлені у Воронежі.
Вівтарна частина від загальної зали відділена різьбленим 3-ярусним іконостасом, який виконав ніжинський майстер Григорій Олександрович Копиця. Іконостас має форму прямокутника. Кожний ряд ікон відзначається своєю формою: перший ряд – видовжені прямокутні об’єми, другий ряд – видовжений прямокутник у центральній частині і два квадрати з північного і південного боку. Завершальний ряд третій, у ньому піднята аркова центральна частина і у розмірах квадратів другого ряду по 2 аркові об’єми з двох боків від центрального зображення. Іконостас збагачений тонким, але виразним різьбленням колонок, а також у нижній частині проміжків між іконами. Царські врата повністю різьблені і мають 6 просторів, у яких вставлені овальні і колоподібні ікони. Написання ікон буде вдалим лише тоді, коли їх пише віруюча людина, коли відбувається поєднання віри митця з самим процесом написання Божественного зображення. Саме тоді ікони, на яких зображені Святий отець і Богоматір, учні Христа, притягують до себе світлою правдою і величністю, стають частиною сприйняття Божого світу.
Складовою частиною іконостасу є однотипні кіоти. В одному ж стилі з іконостасом зроблені і підставки для ікон з двох боків від царських врат та в центрі храму.
Розписи іконостасу здійснив Валерій Олексійович Ісаєнко. У першому ряду розміщені чотири намісні ікони: з північного боку – Богоматір з богонемовлям і архангел Гавриїл, з південного – ікона Господа Бога і архистрат Михайло. Над центральними вратами іде ряд ікон, присвячених двунадесятим святам, в центрі Таємна вечеря, з півночі – Різдво Божої Матері та її Введення в храм, з півдня – Різдво Хрестителя та Стрітення. Третій ряд – в центрі Трійця ветхозавітна, з боків – зображення апостолів. Завершується іконостас Розп’яттям Хреста.
Іконостас розширений побічними настінними зображеннями Хрещення (південь) і Різдво Христове (північ), а також згаданими вище кіотами, в яких розміщені церковні святині Божої Матері "Скоропослушниці" (з півдня) та Мученика Іоанна Воїна (з півночі). За свідченням отця Валерія, це ікони XVІІІ ст.
Головний престол храму присвячений Хрещенню господнього Богоявлення.
Наполегливість та ініціативність настоятеля церкви отця Валерія, його устремління в пошуках коштів дає надію, що Богоявленська (замкова) церква буде відновлена у тому вигляді, який вона мала у XVІІІ ст. Нині здійснюється надбудова купола храму. 
У 1963 р. Свято-Воздвиженський храм був закритий, про що отцю Олексію Покиньбороді сповістили місцеві чиновники. Була відправлена остання літургія на свято Вознесіння, і після цього 25 років у храмі знаходився склад. І тільки у 1988 р. було організовано церковну общину на чолі з Іваном Кириловичем Кошовим. Саме він очолив роботу з відбудови храму. А в 1989 р. священиком церкви було призначено отця Михайла Бігара, який займався і відбудовою святині, а з 1994 р. тут служить отець Іоанн Загорянський.
Реставраційною роботою храму опікувався Г.С.Сипливець. У 1996 р. було проведено реконструкцію головного купола церкви та купола дзвіниці згідно з архівною фотографією.
У 1999 р. провели ремонт всередині церкви. Оштукатурили стіни і зробили художній розпис головного купола художники Валерій Ісаєнко та Володимир Ждан.
У 2002 р. завершено капітальний ремонт зовнішнього фасаду церкви.
В 2008 р. настоятелем церкви був призначений протоієрей Микола Покиньборода, який продовжує збагачувати храм.
Головною святинею храму є ікона Святого Миколая.
На рубежі 1980–1990-х рр. були проведені реставраційні роботи грецьких храмів Ніжина – Всіхсвятської та Михайлівської під керівництвом головного архітектора проекту Л.Є.Чекурди з ініціативи викладачів та студентів Ніжинського педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя та інтелігенції міста.
У 1992 р. в Ніжині була зареєстрована громада української православної церкви, до якої відійшли Всіхсвятська, Михайлівська, Святопреображенська, Покровська і Миколаївська церкви. Всі вони були в руїнах або ж використовувались, як і інші храми, під майстерні, склади. У Всіхсвятській та Миколаївській церквах були обладнані спортивні зали. Саме це сприяло збереженню приміщення всередині.
Центром української православної церкви була оголошена Всіхсвятська церква, яку очолив отець Сергій (Чечин). Йому допомагав отець Олександр (Морозов).
4 грудня 1994 р. в храмі відбулася перша після 30-річної перерви літургія. А 18 квітня 1995 р. рішенням Чернігівської обласної ради Всіхсвятську церкву передали в постійне користування громаді.
Серед прихожан храму чимало інтелігенції та молоді, а також членів родин та нащадків греків. З храмом підтримують тісні зв’язки члени товариства греків імені Братів Зосимів.
При храмі створено професійний хор "Воскресіння", яким керує заслужений працівник культури України Сергій Голуб.
Особливий інтерес становить різьблений іконостас Всіхсвятської церкви, зроблений за проектом та ескізом художника, члена Української спілки художників Олександра Івановича Кошеля, який розписував також і ікони для нього. Оригінальність іконостасу полягає в тому, що він дещо відступає від традиційного, канонічного типу, хоча і втілює його основні принципи. Це не глуха стіна, а поєднання вмонтованих ікон в різьблений простір. Центральна частина від царських врат піднімається у вигляді хреста, обвитого гілками винограду. Простір між гілками просвічується, що надає іконостасові свободу. Поєднання білого і оранжевого кольорів збагачує іконостас, дає можливість виділити ікони, написані в іншій кольоровій гамі художником Олександром Кошелем. Це суміш рис романтизму, бароко і модерну. Це вдала еклектика.
Різьбленням іконостасу займалися ніжинські майстри, які продовжували далі розвивати традиції місцевих різьбярів-попередників. Це викладачі та студенти Ніжинського училища культури ім. М.Заньковецької Сергій Олексійович Мурашов, Олександр Іванович Панченко, Дмитро Володимирович Домме, а також місцеві майстри Микола Миколайович Варуха, Володимир Іванович Крига та столяр Володимир Віталійович Дороженко. Ця ж бригада виготовила за кресленням О.І.Кошеля іконостаси для Конотопа та Чернігова (церква Михайла і Федора). Їм допомагав різьбяр Олександр Чавикін.
При Всіхсвятській церкві діє єпархіальне духовне училище. Традиційними стали вечори духовної музики, виставки художніх творів з духовної тематики.
Завершуються відновлювальні роботи на сусідній Михайлівській церкві, яка теж невдовзі стане окрасою грецького архітектурного ансамблю міста.
Поновлені куполи і на Спасо-Преображенській церкві, хоча центральна частина залишається ще не реставрованою. На території храму встановлено пам’ятний знак на честь відправи в 1861 р. панахиди, коли тіло Т.Шевченка перевозили з С.-Петербурга до Києва–Канева.
Із храмів Київського патріархату відновлені Покровська і Миколаївська церкви. Покровська церква, яка використовувалася раніше під майстерню, була занедбана. Біля куполів росли дерева та кущі, коріння яких пронизували стіни храму. У церкві, яка стояла в руїнах, ніхто зі священиків не зважувався зайнятися її відбудовою. І лише з приходом у 1995 р. отця Михайла (Якубіва) почалося нове життя храму. Він зумів організувати парафіян, втілити їх надію на позитивний результат. Почали заробляти гроші у лісництві: садили посадки, а на отримані гроші виписували дерево, яке йшло на реставрацію храму. З’явилися і благодійники.
Спочатку зробили ремонт у Миколаївській зимовій церкві і почали в ній службу, паралельно ремонтуючи Покровську церкву. Восени 2001 р. відбулася її загальнонародна освята. Приведено у належний стан подвір’я, посаджений сад, гордість отця Михайла.
Основна увага приділялась реставрації Покровської церкви, в якій була відбудована як внутрішня, так і зовнішня її частини, оштукатурені стіни. Отець Михайло, який знається на різьбярстві, зробив проект іконостасу, який здійснили працівники фірми "Кур’єр". Для іконостасу відібрали чисті дошки, виготовили різьблення, покрили лаком без позолоти. Іконостас за своєю формою ажурний, пропускає багато світла, хоча і зберігає канонічний вигляд. Канони не порушені, проте іконостас відповідає новому часові. Саме у сучасному вигляді зроблено і панікадило, на якому стоять уже не свічки, а електричні світильники у вигляді свічок.
Іконостасні ікони розписував художник з Ніжина Валерій Ісаєнко (нижню частину), а всі інші ряди – чернігівські майстри.
У храмі збереглася ікона Вишгородської Божої Матері, яка була ще з XVІІІ ст. у Покровській церкві. Крім неї, у прихожан користується особливою повагою Миколаївська ікона, намальована на дні бочки. Її подарували у давні часи козаки, які шанували Святу Покрову. Які б страшні події не чатували на неї (ліквідація храму, пограбування тощо), вона поверталася до храму.
Восени 2011 р. розпочався новий етап реставрації Покровської церкви, планується здійснити розпис храму. Служба здійснюється у теплій Миколаївській церкві.
Хочеться сподіватися, що завдяки протоієрею отцю Михайлу, енергійному, добре підготовленому, зацікавленому у здійсненні доброї справи, Покровська церква буде приведена до належного стану і порадує прихожан своєю святістю і величністю.
Можна радіти з усіма цінителями народженого знову церковного мистецтва та парафіянами, які можуть полюбуватися ніжинськими древніми святинями і помолитися Богові, відвідавши один із 11 діючих нині храмів. Наявність понад 20 храмів, а також інших архітектурних об’єктів XVІІ–XVІІІ ст. дає право ніжинцям добиватися того, щоб Старе місто було оголошено архітектурно-культурним заповідником і цим визнано історичне значення Ніжина як одного із древніх міст України, у якому культура набула всебічного розвитку, продовжуючи і збагачуючи традиції далекого минулого.

Додатки

Додаток А
Ніжинські полковники

	Степан Остряниця	 	1963 р.

Прокіп Шумейко 		1648–1649 рр.
Лук’ян Сухиня 			1650–1651 рр.
Іван Золотаренко		1653–1655 рр.
Василь Золотаренко 		1655–1656 рр.
1659–1663 рр.
	Григорій Гуляницький		1656–1659 рр.
	Матвій Гвинтовка		1663–1667 рр.
	Артем Мартинов		1667–1668 рр.

Євстафій Золотаренко		1669 р.
	Пилип Уманець		1669–1674 рр.
	Марко Борсук			1676–1677 рр.
	Яков Жураковський		1678–1685 рр.
	Ярема Непрак			1687 р.
	Степан Забіла			1687–1693 рр.
	Іван Обидовський		1696–1701 рр.
Лук’ян Жураковський		1701–1708 рр. наказний
1708–1718 рр.
	Петро Толстой			1719–1727 рр.
	Іван Хрущов			1727–1742 рр.
	Іван Божич			1742–1746 рр.
	Семен Кочубей			1746–1751 рр.
	Петро Розумовський		1753–1771 рр.
	Андрій Жураковський		1779–1782 рр.


Додаток Б

Хронологія подій
культурного життя у Ніжині 
ХVІІ–ХVІІІ ст.

1617 р., травень. Королівський секретар Флоріан Олешко польським королем був призначений управителем Ніжинського городища. Починається колонізація міста поляками.
1619 р. Збудована дерев’яна церква Іоанна Богослова і дерев’яна школа для навчання малолітніх, дітей утримує дяк.
1620 р. Збудована дерев’яна церква Різдва Богородиці, про що засвідчив священик Іоанн Хоминський на Богослужебній книзі "Трифолой".
1620 р. Збудована дерев’яна церква св. Петра і Павла.
1624 р. Місто виходить на правий берег р.Остер. Обидві частини з’єднували 3 мости. Королівський ревізор Ієронім Цєханович визначає межі міста.
1625 р., 26 березня. Польський король Сигізмунд ІІІ надав Ніжину Магдебурзьке право. Разом з ним місто тримало герб з зображенням Георгія Побідоносця, який списом вражає дракона. Утворене Ніжинське капітанство. Першим капітаном у місті був призначений ніжинський староста Щасний Василь, який був одночасно і ніжинським війтом.
1628–1630 рр. На чолі Ніжинського капітанства стояв Адам Вишневський. Йде заселення міста і його укріплення.
1630-ті рр. Вводиться інститут старост, які виконували оборонні функції. Старостами Ніжина були Мартин Казановський і Микола Потоцький.
1633 р. Польський король Владислав ІV розділяє Чернігово-Сіверщину на воєводства. В складі воєводства виокремлюється Новгород-Сіверський та Чернігівський повіти. До останнього входить Ніжин.
1620-ті–1668 рр. У Ніжині проживає Роман Онисович Ракушка-Романовський (1622–1703), майбутній відомий військовий діяч, ніжинський наказний полковник, дипломат, генеральний підскарбій в уряді І.Брюховецького, священик, автор "Літопису Самовидця", який близько 40 років прожив у місті і впливав на розвиток культури в ньому.
1630–1631 рр. Повстання ніжинських козаків під проводом гетьмана Тараса Федоровича Трясила.
1630-ті рр. У місті діяли цехи ковальський, гончарний, швейний, ткацький, взуттєвий, різницький, а також музичний.
1631 р., березень. Захист Ніжина на чолі з полковником Іваном Балиловцем і старшиною Семеном Хорошим від двох полків польських жовнірів, що врятувало місто від розорення і сприяло подальшому процвітанню.
1633 р. Польський король Владислав ІV підтвердив привілеї, надані Ніжину Сигізмундом ІІІ.
1634 р. засновано ковальський і ткацький цехи.
1636 р., не пізніше. Збудована дерев’яна Покрови Богородиці церква, про що свідчить Євангеліє 1636 р., подароване міщанкою Марією Єфремовою.
1636 р. Збудовано дерев’яну церкву Костянтина і його матері Олени і дерев’яну школу при ній для навчання малолітніх дітей та шпиталь.
1637 р. Участь ніжинців у повстанні під проводом Павла Бута (Павлюка). Розправа над козаками польського гетьмана Миколи Потоцького.
1638 р. Участь ніжинських козаків у повстанні Яцька Острянина (Остряниці).
1645 р., 15 березня. Ніжин отримав привілей проводити 3 ярмарки: Покровську, Всеїдну та у святу неділю.
1648 р., червень.	Участь ніжинців у Народно-визвольній війні проти польської шляхти.
1648–1668 рр. У Ніжині проживав преосвященний Мефодій–Максим Филимонович (?–1689), церковний і політичний діяч, протопоп Ніжинський, причетний до будівництва Миколаївського собору, з 1661 р. єпископ Мстиславський і Оршанський, намісник Київської митрополії.
1648–1782 рр. Ніжин – найбільше полкове місто у Гетьманській державі.
1649 р., 26 серпня. Універсал Б.Хмельницького про надання пільг ніжинським купцям.
1650-ті рр. На основних гілках-радіусах Ніжина формуються ремісничі околиці та передмістя: Нове місто, Магерки, Мигалівка, Ковалівка, Бабичівка, Воробйовка, Ветхе, Біліківка, Будзулівка, Галатівка, Євлашівка, Круча, Козарівка, Лихохудівка, Сидорівка, Шеперівка.
1650 р., 1 серпня. Універсал Богдана Хмельницького про захист ніжинських міщан від утисків з боку козаків і старшин.
1650–1680-ті рр. У Ніжині близько 30 років прожив митрополит Філліпісійський та Драми Софроній (Македонський), брав активну участь у політичному житті України часу Руїни, у Чорній раді, допомагав отцю Христофору у створенні Братства греків.
1651 р., 26 червня. Козаки Ніжинського і чернігівського полків під проводом полковника Мартина Небаби зазнали поразки від литовсько-польського війська Януша Радзивілла.
1651 р., осінь. У Ніжині після Білоцерківського мирного договору між Богданом Хмельницьким і Яном ІІ Казимиром були розквартировані на зиму польські війська під керівництвом коронного обозного Самуїла Калиновського.
1651 р., грудень. У Ніжині народився Іоанн Максимович (в миру Васильківський Іван Максимович) (1651–1715), видатний церковний діяч, письменник.
1652 р., травень. На вимогу коронного гетьмана Миколи Калиновського поляки залишили Ніжин, і з цього часу місто перейшло під владу козацької адміністрації.
1652 р. Богдан Хмельницький видає універсал, який захищає ніжинський магістрат, міщан та їхнє майно.
1653 р. Ніжинський полковник Іван Золотаренко надає універсал Ветхоріздвяному Георгіївському (Красноострівському) монастирю про дозвіл будувати млин на р.Сейм у Нових Млинах.
1654 р., 23 січня. Козаки Ніжина складають присягу на вірність московському цареві Олексію Михайловичу.
1654–1655 рр. Ніжинський полк на чолі з наказним гетьманом І.Золотаренком бере участь у звільненні Білорусі від польських військ.
1655–1658 рр. Будівництво мурованого Миколаївського собору на кошти ніжинських полковників Івана та Василя Золотаренків, козаків та міщан. При ньому була стара дерев’яна школа.
1655 р., 26 листопада. Загинув під час осади міста Бихова наказний гетьман І.Золотаренко, похований 28 грудня 1655 р. в Корсуні.
1656 р., 9 січня. Богдан Хмельницький видає універсал, який нагадує всім, що Ніжин перебуває під гетьманським захистом.
1657 р., 16 червня. Універсал Богдана Хмельницького про дозвіл грецьким купцям оселитися у Ніжині, що надавав їм привілеї безперешкодно вести торгівлю. З цього часу активізується торгівля у місті на 3-х ярмарках: Троїцький, Покровський, Всеїдний.
1657 р., вересень. Ніжин включений до міст, в яких будуть  російські війська на чолі з царським воєводою.
1658 р., січень. Вимога уряду Росії про розміщення в Ніжині, Чернігові, Переяславі царських воєвод, які мали збудувати в цих містах фортеці.
1666 р. Згідно з переписом у Ніжині проживало 693 сім’ї ремісників та тих, що обробляли землю.
1659 р., 5 квітня. До Ніжина прибув хорватський католицький священик, проповідник, публіцист, вчений-енциклопедист, ідеолог єднання слов’ян Юрій Крижанич (1617–1687), який проживав у будинку ніжинського протопопа Максима Филимоновича. Протягом 5 місяців перебування в місті написав два твори "Бесіда до черкасів" і "Усмотреніє про царську величність".
1659 р., 10 вересня. Польський король Ян Казимир підтвердив магдебурзьке право, надане Ніжину Сигізмундом ІІІ.
1660 р. Вдова стародубського полковника Ганна Бреславська заснувала у Ніжині в районі Овдіївки Введенський жіночий монастир. Збудована дерев’яна церква св.Іллі.
1660 р. Російський цар підтвердив права Ніжина на самоуправління.
1661–1677 рр. У Ніжині проживав Семен Адамович, ніжинський протопоп, помічник єпископа Мефодія у державних справах, був зв’язковим між ним і царем, відстоював інтереси ніжинських міщан, прихильник союзу з Росією.
1663 р., 17–18 грудня. У Ніжині за містом на Московській дорозі відбулася "Чорна рада", на якій було обрано гетьманом України Івана Брюховецького. Головні претенденти на гетьманську булаву наказний гетьман переяславський полковник Яким Сомко та ніжинський полковник Василь Золотаренко були страчені. Іван Брюховецький приймав присягу у Миколаївському соборі в Ніжині.
1665 р. Жителі Ніжина відмовилися від перепису, який планував гетьман Іван Брюховецький з метою домінованого оподаткування.
1665 р., осінь. Воєводою Ніжина було призначено І.Ржевського.
1665 р. Ніжинський замок був обнесений земляним валом, над ним здіймались 11 дерев’яних башт, на 10-ти з яких були влаштовані гармати. Зовні місто оперезано високим земляним валом, укріплене частоколом з 4 міськими воротами – Київськими, Чернігівськими, Московськими, Крупичпільськими.
1668 р., зима–літо. У ході антимосковського повстання на Лівобережній Україні ніжинські міщани і козаки намагалися захопити Ніжинський замок, де перебував зі стрільцями воєвода І.Ржевський.
1668 р., літо. Боярин Г.Ромадановський наказав спалити місто Ніжин за участь жителів у антимосковському повстанні.
1670 р. В родині культурно-освітніх і військових діячів Максимовичів (Васильківських) народився Іван Петрович Максимович (1670–1732), український лексикограф, книгознавець, перекладач.
1671 р. З Македонії в Ніжин прибула родина греків Тернавіотів. Стерій Тернавіот та його син Петро згодом обіймали посаду ніжинського війта (Стерій – у 1714–1718 рр., Петро – у 1727–1750 рр.).
1675 р., 23 листопада. Гетьман І.Самойлович видав універсал грекам і волохам "на Украине мешкаючи", в якому заборонив різним урядам, особливо ніжинському магістрату, чинити їм кривди.
1677 р. До Ніжина прибув з Македонії грецький священик Христофор Димитрієв.
1680–1687 рр. Грецький священик Христофор Димитрієв збудував у Ніжині дерев’яний храм на честь архістратигів Божих Михайла та Гавриїла з дозволу Костантинопольського патріарха Іоака та Чернігівського архієпископа і блюстителя Київської Митрополії Лазаря Барановича.
1680 р. Константинопольський патріарх Іоака у своїй грамоті постановив, щоб грецька церква, "названа в ім’я великих святих, була в усі часи вільною, непідвласною, не закабаленою ніколи і не зазнавала турботи ні від якої особи".
1684 р., 10 травня. Л.Баранович дав дозвіл двом посланцям Христофора збирати кошти на будівництво храму.
1685 р. На шляху до Москви в Ніжині деякий час проживали відомі просвітителі брати Софроній та Іоаникій Ліхуди, засновники Московської Слов’яно-Греко-Латинської академії.
1687 р. У Ніжині було створено Грецьке церковне братство. Статут братства склали Христофор Димитрієв та Панайотій Родосець.
1689 р., близько. У Ніжині почав навчати грецьких дітей грамоти архімандрит Діонісій з міста Яніни. Він подарував грецькій громаді свою бібліотеку (понад 70 книг і рукописів рідкісних видань).
1694 р. Зведений в районі Магерки дерев’яний храм Воздвиження Хреста Господнього зі школою і богадільнею.
1696 р. Збудовано муровану грецьку Всіхсвятську церкву. Завершено оздоблення двох храмів: Михайлівської і Всіхсвятської церков. Митрополит Варлаам Ясинський дозволив грекам мати в Ніжині "духовний церковний братський союз" і визначив його права. Так завершилося офіційне утвердження грецького братства від його виникнення у 80-х рр. ХVІІ ст. і до юридичного оформлення у 1696 р.
1696 р., 19 квітня. Універсал гетьмана України Івана Мазепи ніжинським грекам про їх захист і незалежність від місцевої влади "для збереження окраси та цільності усього міста Ніжина".
1696 р. При грецькій церкві архістратигів Михайла та Гавриїла відкрито школу і шпиталь Грецького братства.
1696 р. У місті збудовано дерев’яну Троїцьку церкву.
1698 р., травень. Ніжинським полковником був обраний небіж І.Мазепи І.Обидовський (1676 – 31 січня 1701). 
1702–1716 рр. На кошти митрополита Стефана Яворського за проектом архітектора Г.Устинова споруджено Благовіщенський собор.
1708 р. У Ніжині народився письменник і перекладач Андрій Степанович Зертис-Каменський (1708–1771), архієпископ Московський Амвросій.
1708 р. Населення Ніжина разом з російським військовим гарнізоном не впустили до міста об’єднані війська шведського короля Карла ХІІ і гетьмана Івана Мазепи. Існує легенда про подвиг жінок Ніжина ("Козацькі шапки").
1709 р., жовтень. Ніжинські грецькі купці прибули в Глухів до гетьмана Івана Скоропадського і від імені братства подали грамоту митрополита В.Ясинського про своє право утримувати в місті 2 церкви: дерев’яну Св. Михайла і кам’яну Всіх Святих і мати своє церковне братство. Гетьман підтвердив усі ці права.
1711 р. Універсал гетьмана Івана Скоропадського про заснування в Ніжині пошти, яка перебувала у віданні магістрату і війта.
1714–1729 рр. З дозволу гетьмана І.Скоропадського на місці дерев’яної грецької церкви архістратигів Михайла та Гавриїла була збудована при священному Миколі Бошняку однойменна кам’яна, яку 28 травня 1731 р. освятив митрополит Київський та Галицький Рафаїл Заборовський.
1717 р., 20 листопада. У Ніжині народився відомий український та білоруський церковний і культурний діяч, митрополит Георгій Кониський (1717–1795).
1720 р. Стефан Яворський настоятелем Благовіщенського собору призначив Єпіфанія Тихорського, відомого церковного освітянського діяча, який повинен був здійснити намір митрополита і відкрити в монастирі "школу освічених монахів", проте монастирські інтриги не дозволили це зробити. Наступного року він відкриває у м.Бєлгороді слов’яно-латинську школу, яку перевели до Харкова.
1721 р. Митрополит Стефан Яворський передав Благовіщенському собору свою власну бібліотеку у кількості 609 книг з метою організації у монастирі "школи освічених монахів".
1721 р. У Благовіщенському соборі був похований святитель митрополит Михайло Грецький, який проживав у Ніжині.
1721 р. Відбудовано кам’яну церкву Богоявлення Господнього (Замкову церкву).
1722 р., 24 лютого. Універсал гетьмана Ів.Скоропадського аптекарю Дмитру Гурчину про дозвіл на заснування аптеки в м.Ніжині.
1722 р. Згідно з розпорядженням Стефана Яворського продовжуються розписи Благовіщенського собору в Ніжині: "первое, церковь всю малеванием украсити как почали в алтаре". Розписи здійснював ієромонах Герман.
1725–1731 рр. Київський митрополит Рафаїл Заборовський намалював для Благовіщенського собору чудотворну ікону Божої Матері Корсунської.
1727 р. Згідно з планом було реконструйовано Ніжинську фортецю, яка являла собою земляні укріплення з 7-ма бастіонами.
1727–1733 рр. На місці дерев’яної церкви збудований кам’яний храм Святої Трійці у стилі бароко. При ній була дерев’яна стара школа.
1729 р. На місці дерев’яної збудовано грецьку парафіяльну Михайлівську церкву.
1730 р. Затверджений новий герб Ніжина, розроблений художником Андрієм Барановим за ескізами графа Ф.Санті, на щиті якого, розділеного на 2 частини, вгорі було зображено потиск двох рук, а внизу – обвитий жезл зміями, що є символом бога Меркурія – покровителя торгівлі.
1734 р. У Ніжині проїздом до Києва перебував відомий російський вчений і письменник М.В.Ломоносов.
1734 р., 11 червня. Художник Василь Реклінський завершив розпис іконостасу Миколаївського собору в Ніжині. "Исписался іконостас сей Василием Реклинским року 1734 м-ца июня 11 дня".
1737 р. У Ніжині народився і провів дитячі роки відомий історик, археолог, мовознавець Микола Миколайович Бантиш-Каменський (1737–1814), автор праці "История Малой России от водворения словян в сей стране до уничтожения гетьманства".
1738 р., 13 червня. Жителям міста Юрію і Павлу Артиним дозволено будівництво шкіряного заводу.
1740 р. збудовано дерев’яну церкву Кузьми та Дем’яна і дерев’яну школу для навчання малолітніх.
1740 р. Німецький лікар Йоганн Штурм відкрив у Ніжині аптеку у спеціально збудованому приміщенні.
1742 р., 11 грудня. Цариця Єлизавета Петрівна своєю грамотою підтверджує за Ніжином Магдебурзьке право.
1742 р. Через Ніжин було прокладено поштовий тракт Глухів–Київ.
1743 р. збудована зальна Миколаївська церква.
1746 р. збудовано Петропавлівський костьол.
1746 р. проживало 1800 греків.
1748–1757 рр. З ініціативи і під безпосереднім керівництвом священика Федора Савицького збудована з цегли церква Преображення Господнього на місці колишньої дерев’яної з двома престолами – Преображення і на правому боці – Введення до храму Пресвятої Богородиці. При ній – школа для навчання малолітніх. 
1749 р. Реконструйована фортеця в Ніжині згідно з планом, підписаного інженером-полковником Д.де Боскетом, на якому були зображені ніжинський замок, церкви, крамниці, гарнізонні кузні.
1750 р. збудовані братські келії Благовіщенського монастиря та господарські будівлі.
1751 р. народився монах-іконописець Віссаріон. Ікони: "Успіння", "Мученик Ареф".
1751 р. на кошти ніжинського грека Івана Тернавіота споруджена кам’яна двоярусна церква Іоанна Богослова на місці дерев’яної, освячена 1752 р. 
1750-ті рр.	діють 8 цехів: ковальський, ткацький, гончарний, швейний, взуттєвий, золотарський, музичний, в яких працювало 657 майстрів. Ніжин стає центром художніх ремесел та народно-ужиткового мистецтва.
1757–1765 рр. Збудовано кам’яну церкву Покрови Пресвятої Богородиці.
1760–1805 рр. Розпочалась реконструкція кам’яної грецької Всіхсвятської церкви. На завершальному етапі в будівництві храму брав участь чернігівський архітектор Л.Карташевський.
1761 р. Ніжинський майстер Опанас Семенович Шолудько у містечку Березна Менського повіту на Чернігівщині збудував дерев’яну п’ятибанну Вознесенську церкву, зруйновану у 1929 р.
1760–1761 рр. Завершено будівництво кам’яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці на місці дерев’яної церкви на кошти жителів міста та ніжинського купця М.Алісова.
1762 р. У Ніжині відкрито приватний пансіон для дітей дворян, священиків і військової старшини.
1767 р. Освячено іконостас Спасо-Преображенської церкви, для якого писав ікони і золотив іконостас Іван Деміонович Веснинський, гроші платив грек Павло Артенов.
1767 р. засновано фабрику бавовняних тканин Б.Іванова.
1767 р. Збудовано кам’яну Вознесенську церкву і школу при ній.
1768 р. Ніжин відвідав видатний український філософ і письменник Григорій Савич Сковорода.
1769 р. засновано фабрику шовкових і бавовняних тканин М.Алісова. Ніжин стає містом ткацтва. На фабриках виготовляють цінні тканини: плин, саржу, шовк та килими.
1771 р. – Виник міський магістрат.
1773 р. У Ніжині народився та провів дитячі роки Юрій Федорович Лисянський (1773–1837), відомий мореплавець, учений, засновник російської школи океанографії.
1766–1775 р. На кошти ніжинського полковника П.Розумовського в районі Магерок збудовано кам’яну церкву Воздвиження Чесного Хреста на місці дерев’яної св.Петра і Павла. У 1860 р. добудовано за проектом повітового землеміра Г.Фаловича теплу церкву з двоярусною дзвіницею.
1775–1778 рр. На місці дерев’яного храму зведено кам’яний Введенський собор одноіменного жіночого монастиря в районі Овдіївки.
1777 р. Відставний штабс-лікар Ізюмського гусарського полку, ніжинський грек Михайло Лігда відкрив аптеку.
1770-ті рр.	Збудовано приміщення поштової станції. 
1779 р., 8 лютого. Дозволено будівництво купцем Максимом Анисовим шовкової та бавовнянопаперової фабрики.
1780-ті рр. оселяються відомі грецькі купці і меценати брати Анастасій і Микола Зосими.
1782 р. Ніжин у зв’язку з утворенням Чернігівського намісництва втратив статус полкового міста і був перетворений на повітове.
1782 р. За ревізією у Ніжині проживало 11704 жителі.
1782 р. У місті нараховувалося 373 магазини і крамниці, де продавали шовк, балканські вина, російське хутро, німецьке сукно, китайський фарфор, перли тощо. Утворюється декілька торгових майданів.
1782 р. Наказом імператриці Катерини ІІ було внесено зміни до герба Ніжина, запропоновані статським радником, геральдмейстером М.Волковим, які передбачали зображення у верхній його частині на червоному тлі "две руки одна другую держащие", а на нижньому синьому – крилатий жезл бога торгівлі Меркурія.
1782 р. Відкрито двокласне народне училище, яке з 1812 р. діяло як повітове.
1783 р. Ніжинський козацький полк царським урядом у зв’язку з ліквідацією Гетьманщини перетворено на карабінерський полк російської армії з шестирічною службою.
1785 р. згідно з наказом Катерини ІІ запроваджено міську Думу – виборний адміністративний орган, а для греків – Ніжинський грецький магістрат.
1786 р. У місті проживало 11704 жителів, з них 657 ремісників.
1786 р. згідно з описом О.Шафонського у Ніжині було 2434 будівлі, з них 7 парафіяльних шкіл.
1786 р. У Ніжині побував відомий російський письменник Дмитро Фонвізін.
1788 р. збудовано однобанну кам’яну Пантелеймоно-Василівську церкву на місці двох храмів – Василівського (дерев’яного) і Пантелеймонівського (мурованого), при ній стара дерев’яна школа.
1789 р. відкрито повітове парафіяльне училище.
1791 р. засновано мідноливарний завод братів Чернових, де відливали також дзвони для храмів. Припинив діяльність у 1866 р. 
1796 р. Згідно з адміністративною реформою Павла І Ніжин увійшов до складу Малоросійської губернії.

Список використаних джерел та література

Джерела 

1. Писемні джерела 
1.1. Архівні матеріали 

1.1.1. Архів Ніжинського краєзнавчого музею
Фонд Є.Спаської 
1. Спр. 16. Щоденник Є.Спаської. – 235 арк.
2. Сытый Ю. Отчет об охранных археологических работах 1989 и 1990 гг. в г.Нежине Черниговской области / Ю. Сытый. – Чернигов, 1990–1991. (машинопис). – 4 с.
3. Толочко П. П. Наукова записка про час виникнення міста Ніжина / П. П. Толочко. – 2 с. 

1.1.2. Архів пам’яткоохоронної документації Управління охорони та реставрації містобудування та архітектури Міністерства регіональної політики та будівництва України 
Фонд фотофіксації пам’яток
4. № 2341. Фото іконостасу Миколаївського собору в Ніжині 20-х років ХХ ст. 

1.1.3. Відділ Державного архіву Чернігівської області в м.Ніжині
Фонд 339. Ніжинський городовий магістрат
Опис 1 
5. Спр. 11. Відомість про церкву Ніжинську соборну. – 1832 рік. – 15 арк.
6. Спр. 154. Опис м.Ніжина, його вулиць, будинків, перепис населення по будинках, складений 15 лютого 1766 р. у міському магістраті. – 1766 р. – 120 арк.
Фонд 343. Ніжинський повітовий предводитель дворянства. 1769–1914 рр.
Опис 1
7. Оп. 1, спр.19, арк. 238.
8. Спр. 68, арк. 96.
Фонд 679. Чернігівська духовна консисторія. 1759–1893 рр.
Опис 1 
9. Спр. 233. Церковні відомості церкви Іоанна Богослова. – 1868–1891 рр. – 93 арк.
Опис 2
10. Спр. 4437. Донесення і рапорти священиків про побудову Введенського собору. – 1778 (1775). – 7 арк.
Опис 14 
11. Спр. 22. Допити мандрівних дяків. – б.д. – 15 арк.
Опис 19 
12. Спр. 1. Архів Ніжинського Благовіщенського монастиря. – 56 арк.
13. Спр. 137. Парафіяльний літопис Михайлівської церкви. – 1815 р. – 14 арк.

1.1.5. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського
Фонд І. Літературні матеріали 
14. Спр. 54484–54662. Материали для історії міських поселень Малоросії. Жалувані грамоти царів, універсали гетьманів, полковників, Генеральної Військової канцелярії, містам, цехам, монастирям на маєтності, вольності, організацію цехів, доношення, рапорти магістратів в Генеральну Військову канцелярію про стан торгівлі, о вільні військові степи, сіножаті. Привілеї польських королів містам (фундувальні листи, урядові листи), відомості сотенних канцелярій про ярмарки, торги та інше. – 636 арк. – 1620–1757 рр. 
15. Спр. 59072–59080. Про пропозицію Рум’янцева-Задунайського Малоросійській колегії внести виправлення у відомість про кількість населення в Малій Росії. – 1780 р. – 17 арк. 
Фонд VІІІ. Колекція Університету св. Владимира
16. Спр. 269. Збірник актів, що стосуються прав і переваг м.Ніжина і грецького товариства. – 1710–1854 рр. – 77 арк.
17. Спр. 650. Ордер П.Рум’янцева-Задунайського ніжинському магістрату. – 60–70-ті роки ХVІІІ ст. – 3 арк.
18. Спр. 655. Ордер П.Рум’янцева-Задунайського ніжинському магістрату. – 60–70-ті роки ХVІІІ ст. – 7 арк.
19. Спр. 1113. Рапорт лубенського полковника І.Кулябки П.Рум’янцеву-Задунайському про навчання грамоті і військовим вправам дітей козаків. – 8 липня 1767 р. – 28 арк.
20. Спр. 1465. Указ військової генеральної канцелярії полковникам про закінчення будівництва нових і ремонт старих фортець. – 1735 р. – 2 арк.
21. Спр. 2408. Універсал Івана Мазепи, даний "честному отцю Христофору и всьому церковному братству..." – 18 грудня 1687 р. – 4 арк.
Фонд Х. Збірка К.В.Харламповича 
22. Спр. 6789. Харлампович К. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині. – Ч. 5. Торгівля. – 123 арк.
23. Спр. 6790. Харлампович К. Нарис з історії грецької колонії в Ніжині. – Ч. 6. Просвітня діяльність ніжинської грецької громади. Соціальна допомога. – 147 арк.
24. Спр. 18313. Харлампович К. До історії національних меншостей на Вкраїні. – 23 арк. 
Фонд ХІІ. Збірка В.Л.Модзалевського
Опис 1
25. Спр. 1479. Опис Переяслава та Ніжина з повітами. – 1666 р. – 543 арк.
26. Спр. 3135. Справа про пожертвування ніжинськими греками на будівництво Михайлівської та Всіхсвятської церков. – 1686–1691 рр. – 9 арк. 
26 а. Спр. 3480. Грамота Л.Барановича.
27. Спр. 13697. Опис Чернігівського намісництва 1779–1781 рр. – 1781 р. – 551 арк.
28. Спр. 20678. Межа м.Ніжина. – 1639–1760 рр. – 34 арк.
Фонд ХХІІІ. Збірка М.М.Бережкова
29. Спр. 66. Бережков М. О городских укреплениях в г.Нежине в 17 веке и 18-м. (рукопис). – 5 арк.
30. Спр. 147. Бережков М. Георгій Кониський. – 11 арк.
31. Спр. 264. Бережков М. Про Ніжинський грецький магістрат. – 12 арк.
32. Спр. 318. Бережков М. До історії ніжинських греків. – 24 арк.
33. Спр. 319. Бережков М. До історії бібліотек м.Ніжина. – 14 арк.
34. Спр. 320. Бережков М. Матеріали з історії Ніжина. – 34 арк.
35. Спр. 323. Бережков М. Список архімандритів Ніжинського Благовіщенського монастиря. – 2 арк. 
36. Спр. 516. Повідомлення єпископа Антонія Бережкова про настоятеля Ніжинського Благовіщенського монастиря. – 2 арк.
Фонд 61. Збірка О.Ф.Кістяківського
37. Спр. 875. Справи ніжинського магістрату громадянські і кримінальні. – 1651–1657 рр. – 121 арк.
38. Спр. 1559. Уривок з протоколів Ніжинського магістрату 1659 і 1674 рр. – 16 арк.
39. Спр. 1612. Протоколи Ніжинського магістрату. – др. пол. ХVІІІ ст. – 10 арк.
Фонд 71. Збірка Є.О.Ківлицького
40. Спр. 158. Опис Березанської Воскресенської церкви ХVІІ–ХVІII ст. і контракт на будівництво церкви. – 1759. – 11 арк.

1.1.6. Науково-дослідний відділ рукописів Російської державної бібліотеки
Фонд 159. Колекція М.А.Маркевича та І.Я.Лукашевича
41. Спр. 2588. Копії справжніх універсалів гетьманських та полковницьких для захисту музичному цеху Ніжинских, списана року 1729. – 7 арк.
1.1.7. Російський державний архів давніх актів
Фонд 124. Малоросійські справи
Опис 1
42. Спр. 29. Суплика (прошение) с просьбой архитектурных и каменных дел мастера Григория Иванова сына Устинова отпустить его в Нежин, где он подрядился построить протопопу Павлу Васильевому сыну каменную церковь. – 17 грудня 1705 р. – 5 арк.

1.1.9. Центральний державний історичний архів України, м.Київ
Фонд 51. Генеральна військова канцелярія
Опис 3
43. Спр. 7076. Справа про дозвіл жителям м.Ніжина Юрію та Павлу Артиним на будівництво шкіряного заводу в місті для виготовлення юхти та звільнення від загальнонародних повинностей. – 13 червня 1738 р. – 13 арк.
44. Спр. 14669. Донесення Ніжинської полкової канцелярії про пожежі в м.Ніжині і наступну відбудову міста. – 8 жовтня 1757 р. – 5 арк.
45. Спр. 19344. Ревізія Ніжинського полку. – 1747–1748 рр. – 849 арк.
46. Спр. 19371. Ревізія Ніжинського полку. – Червень – вересень 1737 р. – 796 арк.
Фонд 54. Друга Малоросійська колегія 
Опис 3
47. Спр. 256. Донесення архітектора А.Квасова про виконану роботу протягом 1763–1765 рр. – 22 квітня 1765 р. – 3 арк. 
Фонд 57. Генеральний опис Малоросії (1765–1769 рр.)
Опис 1
48. Спр. 39. Місто Ніжин. – 1765–1769 рр. – 873 арк. 
49. Спр. 341. Місто Ніжин. – 1765–1769 рр. – 264 арк. 
Фонд 59. Київська губернська канцелярія
Опис 1
50. Спр. 767. Указ Комерц-колегії про дозвіл власникам шкіряної фабрики в м.Ніжині, грекам Артиним Ю. і П. вивозити частину шкір для продажу за кордон. – 28 липня 1741 р. – 3 арк.
51. Спр. 7790. Справа про ніжинську суконну фабрику. – 1775 р. – 32 арк. 
Фонд 108. Чернігівська полкова канцелярія 
Опис 2
52. Спр. 829. Відомість в полкову Чернігівську канцелярію від сотні Синівської, яких козаків діти знаходяться при церквах, школах, дячках і якою чисельністю, іменами, при яких отаманах, до якої церкви в школі, в дячка призначені и чого навчаються писати чи читати. – 3 августа 1765 году. – 123 арк. 
Фонд 145. Ніжинський Благовіщенський (Назарет Богородицький) Красно-Островський чоловічий монастир
Опис 1
53. Спр. 127-в. Опис церковного і монастирського майна Благовіщенського і приписного Ветхоріздвяного. – 1771 р. – 17 арк.
Фонд 204. Чернігівське намісницьке правління
Опис 1
54. Спр. 819, арк. 247.
Фонд 269. Канцелярія гетьмана К.Розумовського
Опис 1
55. Спр. 1880. Лист К.П.Розумовського в "Канцелярию строений" та Сенат. – 15 березня 1757 р. – 5 арк.
Фонд 763. Канцелярія малоросійського генерал-губернатора П.Рум’янцева-Задунайського
Опис 1
56. Спр. 24. Рапорт Чернігівського полковника Петра Милорадовича про отримання ордера гр. П.А.Рум’янцева про навчання козацьких дітей, окрім грамоти в церковних школах, військовій справі. – 25 травня 1765 р. – 7 арк.
57. Спр. 158. Справа про видачу дозволу купцю Іванову, який прибув з Туреччини і поселився в Ніжині, на відкриття ткацької фарики в м.Ніжині. – 11 травня 1767 – 5 липня 1768 рр. – 9 арк. 
58. Спр. 593. Справа про будівництво в Ніжині купцем Максимом Алісовим шовкової та бавовняної фабрики. – 8 лютого 1779 р. – 12 арк.
Фонд 786. Ніжинський городовий магістрат
58 а. Оп. 1, спр. 2. Привілеї польського короля Яна Казиміра, жалувані грамоти царів, універсали гетьманів на підтвердження Магдебурзького права.
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2. Речові джерела
2.1. Музей ікони Національного Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника
91. № 12. Євангеліє з Миколаївського собору м.Ніжина. – 1658 р. 
92. № 2202. Євангеліє з Михайлівської церкви у м.Ніжині. – 1686 р. 
93. № 3298. Срібна оправа на Євангеліє. – др. пол. XVІІ ст. 

2.2 Національний музей історії України
94. № 5703. Потир, виготовлений ніжинським майстром Петром Корсакевичем. – 1795 р.
95. № 5710. Потир з Воскресенського храму с.Носівка Чернігівської обл., виготовлений ніжинським майстром Давидом Золотарем. – 1723 р.
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2.3. Національний художній музей України
97. № 262. Срібна оправа на Євангеліє. – др. пол. XVІІ ст.

2.4. Чернігівський обласний історичний музей 
ім. В. В. Тарновського
98. № 2714. Прапор цеху золотарів м. Ніжина. – 1786 р. 
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