
Виставка однієї книги

Відображення   

зниклих років ... 
(із книжкових колекцій бібліотеки 

Ніжинської гімназії вищих наук 

князя Безбородька) 



Коли тримаєш книгу більш ніж столітньої

давності, завжди задаєшся питанням –

хто причетний до її появи на світ? В неї

вкладено частку душі, почуттів, думок та

праці багатьох людей – автора, видавця,

власника книги та взагалі всіх тих, з ким

надалі її спіткала доля на життєвому

шляху.

Швидкоплинний час залишив нам чимало

книжкових цінностей в стінах бібліотеки.

Основу наших колекцій складають перші

надходження з часів заснування книгозбірні

(1820), які потрапили до нас різними

шляхами. Адже найважливіше в нашій

роботі – не тільки збирати і зберігати, але

і ділитися з іншими своїми багатствами,

щоб долучити їх до дива, ім'я якому –

книга.



Kircher Athanasius (1602-1680). Athanasii Kircheri e Soc. Jesu China monumentis qua sacris 

qua profanis, nec non variis naturae et artis spectaculis illustrata : qua Sacris qua Profanis, nec 

non variis naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata. –

Amstelodami : Apud Joannem Fanssonium a Waesberge et Elizeum Weyerstraet, 1667. – [13], 2

– 237, [11] p. : il. 



Книга, якій більше 350 років 

відома під назвою “China 

monumentis”

(«Китайські монументи») 

або, точніше, - China

monumentis, qua sacris qua

profanis, nec non variis naturae

& artis spectaculis, aliarumque

rerum memorabilium

argumentis illustrata

(«Пам'ятники Китаю, як 

священні, так і мирські, і до 

них різні видовища, як 

природи, так і мистецтва, і 

про інші достопам'ятні речі 

роз'яснює міркування»). 



Книга містить шість розділів: 
Частина перша пояснює значення і 

значення китайсько-сирійського 

пам'ятника восьмого століття.  

Частина друга розповідає про різні 

подорожі, здійснені в Китаї, включаючи 

подорож Марко Поло. 

Частина третя претензії паралелі між 

західним, індійським, китайським та 

японським ідолопоклонством. 

Частина четверта дає опис і ілюстрації 

флори і фауни Китаю.

Частина п'ята розповідає про 

архітектуру та механічне мистецтво 

китайців. 

Частина шоста стосується китайської 

мови та її взаємозв'язку з 

ієрогліфічними персонажами. 



China monumentis
була першим найважливішим 

посланням для формування 

західного світогляду 

та знань про Китай. 

Дійсно, вона стала однією з 

найвпливовіших і найпопулярніших 

книг XVII століття і навіть 

сьогодні вважається "важливим 

джерелом інформації про початок 

західної синології та синофілізму в 

Європі".



Книга Кірхера вийшла в світ в 1667 році латинською мовою. Голландські 

видавці оцінили комерційні перспективи ілюстрованого видання про східну 

країну, і в кінці того ж року було друге видання книги. У 1669 і 1673 роках 

були опубліковані часткові англійські переклади Джона Огілві. Англійська 

версія пробудила великий інтерес до Китаю і надихнула інших на численні 

англійські публікації про далекосхідні подорожі і відкриття. В 1670 році її 

перевели на французький. Цікава сходинка мов: латинський оригінал, 

голландський переклад, англійський і ось - французький. І все це видано в 

Амстердамі, тим же видавцем Яном Янсоном ван Весбергом!  

Загальновизнано, що («Китайські монументи»)  як ніяке інше дослідження 

цієї країни, вплинуло на сприйняття європейцями Китаю на багато років…



Печатки на книзі:

«Bibliotheque de 

Sorbonne»; 

Ніжинський

історико-філологічний 

інститут 

князя Безбородька;

Ніжинський

держпедінститут. 

Бібліотека



На форзаці книги дарчий напис

(рукою І.С. Орлая): «Сію книгу 

подарилъ Гимназіи Генералъ-Штабc-

Докторъ первой Арміи Статскій

Советникъ Матвей Андреевичъ

Баталинъ. 1822.IX.9»

Іван Семенович Орлай –

вчений-енциклопедист, 

медик, педагог, 

історик, літератор.

1821–1826 рр. – директор 

Гімназії вищих наук

князя Безбородька

(1771–1829)



З напису на книзі відомо, що «Китайські

монументи» були куплені Матвієм

Баталіним у Парижі 1 травня 1814 року.

Зауважимо, що книги Кірхера були в

бібліотеках багатьох освічених європейців

ХVII століття.

Матвій Андрійович Баталін (1769–1855) –

військовий лікар, генерал-штабс-лікар,

доктор медицини, дійсний статський

радник, член Віленського медичного

товариства. Учасник Вітчизняної війни 1812

р.; штабс-лікар на посаді корпусного лікаря

при Головній квартирі 1-ї Західної армії.

Іван Семенович Орлай (1771–1829) –

вчений-енциклопедист, доктор медицини і

хірургії, доктор філософії, магістр словесних

наук, історик, педагог, директор Ніжинської

гімназії вищих наук князя Безбородько

(1821–1826). Так як і М.А. Баталін,

І.С. Орлай як лікар брав участь у

Вітчизняній війні 1812 р. і був членом

Віленського медичного товариства.

Ймовірно їхні шляхи перетиналися і

М. А. Баталін передав книгу І.С. Орлаю.



Кирхер (Athanasius Kircher, 1602—1680) — немецкий ученый, 

иезуит, занимавшийся физикой, естественными науками, 

лингвистикой, древностями, теологией, математикой. Он 

преподавал философию и восточные языки в Вюрцбурге; 

перешел во время тридцатилетней войны в Авиньон к иезуитам, 

потом в Рим, где преподавал математику. 

Один из ученейших людей своего времени, он написал много 

трактатов по самым разнообразным предметам, где рядом с 

точными сведениями сообщаются басни без малейшего 

критического к ним отношения. Трудно теперь понять, как 

легковерие и наивность в вопросах научных могли 

совмещаться с положительным умом. Из его сочинений по 

физике и математике назовем: "Ars magna lucis et umbrae" (1646), 

"Musurgia universalis" (о звуке и музыке, 1650), "Organum 

mathematicum". В Риме, в Collegio Ro m ano, до сих пор 

сохраняется составленная К. коллекция предметов естественной 

истории, древностей, физических и математических 

инструментов, описанная Буоннани (1709) и Латтара (1773), 

в книге "Museo Kircheriano". Из филологических и антикварских 

его печатных работ известны: "Prodromus copticus" (1636) и 

"Oedipus Aegyptiacus" (1652), «China monumentis illustrata" (1667) 

и др. См. J. Brischar, "A. K." (Вюрцбург, 1878)

Ф. П. 

Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и 

И.А.Ефрона 

Портрет Афанасія Кірхера. 

Гравюра з книги А. Кірхера 

«China monumentis, qua sacris 

qua profanis, nec non variis 

naturae andartis spectaculis, 

aliarumque rerum 

memorabiliumargumentis 

illustrata» (1667 р.)



Кірхер знав вісімнадцять мов, чим дуже 

пишався, хоча знання великої кількості мов для 

нього було не тільки предметом гордості, а й 

інструментом для створення праць і винаходів. 

Так, наприклад, знання китайської допомогло 

скласти «Енциклопедію Китайської Імперії». 

Монументальна праця про Китай включала в 

себе всі відомості про Імперії, які вдалося 

зібрати, карти Китаю і неабияку частку міфів і 

помилок, наприклад про «крилатих черепах з 

Хенань» – неправильна інтерпретація 

зеленовласих черепах, тобто, по суті, черепах 

покритих водоростями, як «Зеленокрилі».



У складанні цієї праці сприяли місіонери-єзуїти: 

Йоганн Грубер з Лінца і Генріх Рот, чиї пізнання 

Кірхер вихваляв у вступі. На час, коли Кірхер 

взявся за опис Китаю, єзуїтська місія в цій країні, 

заснована Маттео Річчі, досягла розквіту. До 

1661 року за управлінням Адама Шалля 

знаходилося 38 місіонерських станцій і була 151 

церква. Крім Грубера і Рота, Кірхер листувався і 

отримував відомості від інших осіб, включаючи 

китайця-єзуїта Андреаса Сіна, а також індійця 

Йосипа, який супроводжував Генріха Рота в 

Китаї і прибув з ним в Європу. Кірхер писав, що 

Йосипу, коли вони спілкувалися, було 85 років, і не 

дивлячись на це, він був фізично дуже сильний і 

«пристрасний». У числі джерел праці Кірхера 

були записки Маттео Річчі [en] у виданні Нікола 

Тріга [en] (1577-1628), опис Китаю Альваро 

Семеду і «Флора Китаю» Міхала Бойм, 

«Китайський атлас» Мартіно Мартіні [en], а 

також записки про Тонкина і Японії Джованні 

Філіппо де Маріні, видані в Римі в 1665 році .



Однак мандрівники, як це часто буває, часом 

розповідали про свої враження не надто 

точно, прикрашали і вигадували. Тому серед 

гравюр зустрічаються дивні і фантастичні -

на них зображені тварини і рослини, яких 

насправді не існувало.



Щоб зрозуміти, що художник ніколи не бачив деяких з тих істот, яких 

зобразив в енциклопедії, досить подивитися на зображення кажана, 

більше схоже на портрет летючої кішки. 



Дивовижні тварини Китаю з книги “China monumentis”

Або мавпи, яка читає



Кірхер не приховував компілятивного 

характеру своєї праці, але він був зацікавлений 

в тому, щоб донести праці єзуїтів-синологів до 

широкої публіки. Примітно, що багато 

кореспондентів батька-єзуїта, що знаходилися 

на Сході, прагнули надіслати йому свої праці в 

Рим для опублікування. Таке побажання 

висловлював французький єзуїт Еме Шезо, 

який перебував в Персії. В результаті 

«Енциклопедія Китаю» Кірхера аж до початку 

XVIII століття вважалася надійним 

джерелом відомостей про цю країну. Разом з 

тим Кірхера мало цікавила китайська 

цивілізація як така, його найбільше цікавило 

питання про поширення християнства на 

Сході в давнину, занепаду в подальшому і 

сучасного йому успіху проповіді єзуїтів.



У Кірхера було мислення мага. Він 

бачив світ інакше, ніж всі інші, і 

це допомагало йому розширювати 

свої знання сумнівним, з сучасної 

точки зору, шляхом. Переконаність 

Кірхера в тому, що «все є у 

всьому», неминуче вела до пошуку 

зв'язків і майже хворобливої  

потреби в систематизації. Його 

творчість, як енциклопедія, 

охоплює всі галузі науки. Він 

написав монументальні праці з 

математики, медицини, геології, 

географії, геодезії, археології, 

астрономії, теології, алхімії та ін.

34 книги Кірхера були видані 

тільки при житті автора.



А. Кірхер ерудит, який здобув 

європейську популярність, в сферу 

інтересів якого входили всі відомі на 

той час науки, увійшов в 

історію науки як засновник 

європейської єгиптології, автор 

близько 40 наукових праць з різних 

дисциплін, основоположник 

інфекційної теорії захворювань. 

Напівзабутий майже на 300 років, 

сьогодні він розглядається як 

представник холістичного погляду на 

природу і предтеча 

постмодерністської свідомості.





Сам Кірхер в Китаї не був. На основі розповідей 

мандрівників він склав карту Китаю, записав китайський 

алфавіт, описав жителів, побут, костюми.

Дуже цікаві ілюстрації до книги: це гравюри, кожна з 

яких - витвір мистецтва.





Китай - християнська країна. 

Малюнок, що випереджає 

книгу. 

Нагорі написано ім'я Христа в 

оточенні сонму ангелів. 



Китайський 

імператор і 

християнський 

священик удвох 

тримають 

карту Китаю.



Карта Китаю із “Китайських монументів”



Верховний правитель 

Сіно-Тартарської 

Імперії 

(Imprerii Sino-Tartarici 

Supremus Monarcha).





Одяг 

китайців 

різних 

соціальних 

верств. 

Гравюра з 

«Китайських 

монументів»















Реальні і вигадані 

представники флори і фауни 

Китаю з «Китайських 

монументів» 





















«Більша частина людських знань в усіх 

галузях існує лише на папері, в книжках - цій 

паперовій пам'яті людства. Тому лише 

зібрання книжок, бібліотека є єдиною надією 

й незнищенною пам'яттю людського роду»

А. Шопенгауер
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Дякуємо за увагу!
Віртуальну виставку підготували: 

завідувач відділу обслуговування

та зберігання фондів Г. С. Осіпова

та завідувач сектору 

абонементів Л. П.Косовських


