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Представлено особливий тип джерел XVI-XVIII століть, які можуть 
свідчити про рівень астрономічних знань в середовищі осіб, які 
використовували рукописи чи стародруки релігійного характеру. Йдеться 
про покрайні записи та календарні таблиці в Апостолах, Євангеліях, 
Псалтирях тощо.
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Людину віддавна вражало зоряне небо, 
його недосяжність, заворожуюча краса. Дав-
нім філософам та поетам воно видавалося 
далеким, незбагненним і досконалим і тому 
вони вмонтовували свої враження у своє сві-
тобачення, в різний час – по різному. Розмір-
ковуючи про церкву, її основу – мучеників, 
теологи XVII ст. порівнювали їх з небесними 
зорями, стверджуючи, що як зорі прикраша-
ють небо, так мученики Христові прикра-
шають церкву. Таке порівняння зір з муче-
никами читаємо у приписках на сторінках 
Торжественника Мінейного 1567 р.: «««"ко жє 
видимо с[о]лнцє си#ющє тако и с[вя]ти[й],  
"ко н[е]бо украшєнно звhздами так ц[е]
рков б[о]жі# м[у]ч[ениками]»1. Однак були 
й більш практичні застосування астрономіч-
ним спостереженням та знанням. Цим аспек-
том давно цікавилися астрономи і етнологи 
та історики. Дослідження проводилися з ви-
користанням  різних джерел. 

Ми ж спробуємо, за допомогою до-
кументальних свідчень, зазирнути у світ 
уявлень про небесні тіла серед освічених 
нижчих шарів суспільства, простежити, на-
скільки глибоко володіли астрономічними 

знаннями священики, дяки чи члени їх сімей 
на теренах України в часи середньовіччя та 
модерного часу і, якщо володіли, то як часто 
цими знаннями користувалися. На повноту 
дослідження ми не претендуємо оскільки ви-
користано досить специфічні джерела. 

ПОКРАЙНІ ЗАПИСИ
Найперше це будуть різночасові записи 

на давніх книгах: на рукописних кодексах та 
стародруках – це так звані «покрайні записи» 
(тут потрібно зробити застереження стосов-
но того, що мали на увазі у досліджуваний 
період, коли говорили про книги: справа в 
тому, що у досліджуваний період під словом 
«книги» розуміли не весь той масив друкова-
ної продукції, який має на увазі сучасна лю-
дина, а саме церковні книги2). Іншим типом 
джерел нам послужать специфічні додатки у 
вигляді таблиць та схем в кінці окремих дав-
ніх кодексів.

Спочатку розглянемо особливості по-
крайніх записів на рукописних кодексах та 
стародруках як джерел інформації, яку вони 
містять. Їх  дослідники ще називають маргі-
наліями – це записи, які наносили перепису-
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вачі, продавці чи користувачі книги на віль-
них від основного тексту ділянках аркушів 
рукописних та стародрукованих кодексів (не-
записаних чи незадрукованих) – на берегах/
краях (маргіналіях) аркушів або під останнім 
рядком розділу, що закінчувався, зайнявши 
лише частину сторінки. Такі записи містять 
багато різноманітної інформації, в тому числі 
й відгуки на спостереження природних явищ 
і, серед інших, – про астрономічні явища. 
Такі записи не дадуть нам повної інформації 
про уявлення наших предків, але, безпереч-
но, додадуть щось до загальної картини. 

Далеко не всі збережені давні кодекси 
містять покрайні записи. І не тільки тому, що 
ніхто не зміг чи не захотів зробити якийсь 
запис, але й тому, що більшість із них дефек-
тна, з втраченими аркушами на початку та в 
кінці книги (саме на цих сторінках найчас-
тіше й писали), а в окремих випадках і з ви-
мазаними або заклеєними маргіналіями  (за-
писи заклеювали  чи замазували чорнилом у 
випадку крадіжки і/чи перепродажу книги з 
тим, щоб вписати імена нових власників чи 
доброчинців, які дарували книгу в храм і 
за це вимагали служб за своє здоров’я та за 
душі померлих предків та свої по смерті).

Покрайніми записами дослідники ці-
кавилися давно. Одним з перших, хто звер-
нув увагу на їхню інформативність, був Іван 
Франко. Пізніше це розглядали й інші до-
слідники: Ярослав Ісаєвич, Олена Апанович, 
Яким Запаско, Юрій Ясіновський, Ольга Ко-
лосовська, Людмила Гнатенко, Марія Коль-
бух, Маргарита Шамрай та ін.3 

Під час опрацювання не однієї тисячі 
кириличних рукописних кодексів та набагато 
більше кириличних стародруків, в автора на-
копичився матеріал, який і буде використано 
для нашого дослідження. Нас цікавить книга 
церковна. Відповідно, слід мати на увазі, що 
згідно тодішніх реалій доступ до церковних 
книг звичайні миряни переважно не мали. 
Книгами користувалися переважно лише 

посвячені – священики, дяки, в окремих 
випадках дидаскали, – а також нащадки чи 
інші письменні близькі родичі священиків, 
представники церковної ієрархії, які контро-
лювали парафії. Тому маємо усвідомити, що 
нанесення записів на книги людьми цілком 
сторонніми було неможливим. Після того, як 
книгу було куплено і передано (як тоді каза-
ли «покладено») у храм, до неї мало доступ 
обмежене коло осіб, яких ми можемо назвати 
«користувачами». Відповідно саме вони, за-
звичай, робили записи на книгах. І саме ці 
записи неможливо оминути, бо це великий 
пласт інформації, який дає нам унікальний 
матеріал зі середовища, яке залишило після 
собе дуже мало відомостей. Переписувач на-
носив записи при завершенні копіювання ко-
дексу чи при його продажі, наступні власни-
ки чи користувачі також наносили на аркуші 
записи, що містили, на думку писаря, дуже 
важливу, різнопланову інформацію. 

Намагання залишити запис саме на 
книзі було зумовлено низкою причин. І се-
ред них першою, і чи не найвагомішою, на 
нашу думку, є та, що книга, як і усі церков-
ні речі, уявлялася дуже сталою річчю, а на 
ній, на відміну від інших церковних пред-
метів, було легко нанести пам’ятний запис, 
і тому їх наносили саме на церковні книги з 
різних приводів. А приводів, судячи з тих же 
записів, було багато, і вони надзвичайно різ-
номанітні. Перелічувати більшість причин, 
які спонукали людину від часів середньовіч-
чя до модерного часу створювати ці записи 
ми не будемо, та серед них найчастіше були 
такі, що стосувалися як процесу виготовлен-
ня книги, так і подальшої її долі, різних за-
стережень та прохань до осіб, які будуть нею 
користуватися; робилися записи й багато 
чисельними користувачами, а також при да-
руванні (так зв. «покладанні») книги у храм, 
при позичанні книги, на поля книг вносилися 
і зобов’язання громади щодо утримання свя-
щеників, дарування ґрунтів, різних угідь та 



672

ін4. Зокрема збереглися й ремарки як стосов-
но самого тексту, так і ставлення читача до 
змісту чи якості роботи переписувача, а та-
кож помітки про події, які схвилювали уяву 
людини, у розпорядженні якої у той момент 
вона знаходилася. Адже більшість з них – це 
церковні книги і, відповідно, як було вказано 
вище, записи на них наносили, здебільшого, 
священики чи дяки церкви, у яку вони були 
покладені. Із змісту покрайніх записів можна 
зрозуміти, що вони часто робилися досить 
спонтанно і, не дивлячись на традиційно 
встановлені шаблони (послідовність і набір 
інформації, що мав містити вкладний запис), 
відходили від встановлених зразків, або ж 
вносили інформацію про найбільш вража-
ючу подію: комету, повінь чи посуху, затем-
нення Сонця чи Місяця. Покрайні записи є 
цікавими і для аналізу рівня свідомості в тих 
прошарках суспільства, від яких залишило-
ся дуже мало документальних свідчень, і які 
можуть додати окремі аспекти у дослідження 
в царині історії уявлень. У нашому випадку – 
сприймання незвичних астрономічних явищ, 
намагання їхню появу пов’язати з подіями, 
які на той час відбувалися чи відбулися не-
вдовзі.

Покрайні записи є тими «голосами зни-
зу», які на сьогоднішній день викликають 
все більше зацікавлення. Специфікою інфор-
мації, що одержуємо з покрайніх записів, є 
те, що вона дуже фрагментарна і несистема-
тична. Нотатки відзначаються великою мі-
рою суб’єктивізму, однак саме це дозволяє 
нам наблизитися до розуміння людини се-
редньовіччя, ранньомодерного та модерного 
часу. Саме це, на нашу думку, є надзвичайно 
цінним, оскільки дає можливість зрозуміти 
відношення/ставлення окремого індивіда з 
нижчих прошарків суспільства до ситуацій, 
які складаються навколо нього, зрозуміти 
його намагання вплинути на обставини та 
виявити шляхи, якими він намагався укласти 
все так, як (на його думку) потрібно йому. Й 

саме ця думка, проявлена у записах, викли-
кає великий інтерес сучасних дослідників. 
Загалом, покрайні записи стосуються дуже 
багатьох питань та ситуацій, які турбували 
людину XVI – XVIII ст. Аналізуючи покрай-
ні нотатки з позиції намагання почути «го-
лоси знизу», зрозуміти, хоч частково, можли-
во однобоко, хід думки/спосіб мислення, чи 
уявлення людини ранньомодерного чи мо-
дерного часу, питання, які хвилювали наших 
предків чи ментальні установки, що панува-
ли в середовищі, з якого ми маємо фрагмен-
тарні і розрізнені, неоднорідні, матеріали, ми 
все ж одержуємо додаткові відомості про світ 
людини того часу. Одним з аспектів цього 
дослідження є проблема уявлень і знань про 
планети, світила, комети, – бачення тодіш-
ніх людей та їхні спроби встановити зв’язок 
між аномальними, на їхню думку, астроно-
мічними явищами з місцевими проблемами, 
а також (ще один аспект) їхнє враження від 
явищ, які вони спостерігали і описували на  
берегах  книг. 

Людина того часу намагалася пояснити, 
порівнюючи з попередніми подіями чи подія-
ми, що відбулися за аналогічних астрономіч-
них явищ. Тож не дивно, що події історичні 
чи гідрометеорологічні, які відбувалися в 
період видимих для загалу астрономічних 
явищ, прив’язувалися до них. Так, на Апо-
столі 1565 р. читаємо запис 1609 р.: «року 
б[о]жія АХF (1609)5 К[о]рол[ь] Полскій 
оучинївь / Примир" ис царемь турецкимь 
Виступивь / царь турецкій Искам"нца М[і]
с[я]ца сентеврі# ГІ (13) дн# коли слнце мh-
нилос++=//»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»"»6 . Про «переміни» Сонця маємо не 
одну згадку. Так, на Уставі Єрусалимському 
кінця XVI ст. знаходимо запис скорописом 
1666 р.: «Року бжго AXK½ (1666) як ся с[о]
нце мhнило / мсца июнія дня ÊÂго (22) в д[е]
нь п’ятковий / за тои м[і]с[я]ць вєлика посу-
ха была ажъ по пєтрh // в н[е]д[і]лю дождь 
ударил»7 .

У  XVIII ст. подібні згадки зустрічає-
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мо частіше, зокрема, на Тріоді цвітній XVI 
ст. читаємо: «Року Б[о]ж[о]го AJ½ (1706) 
м[і]с[я]ца мая дня A (1): сонъцє ся мhнило 
с полудну въ сєрєду пєрєд возънєсєнієм на 
^даніє Празъника»8. Також, для прикладу, 
подібний запис на Євангелії учительному, пі-
вуставом: «[…] Дня ÊE (25) августа AJ×Ã 
(1793) Коли ся слонцє мhнило с полуднє пєр-
шои години»9.

Маємо ще записи, у яких конкретно 
згадано затемнення Сонця, як от на Мінеї 
святковій XVI ст.: «Anno Domini 1751 Słunko 
Było sie zacmiło w subote pred zesłaniem Ducha 
Swientego»10 [року Божого 1751 сонечко було 
затемнилося в суботу перед зісланням Духа 
Святого (тут мається на увазі рухоме свято 
зіслання Святого Духа, яке святкують в неді-
лю на 49-й день по Великодню)].

Надзвичайно цікавими є спроби опи-
сати саме явище так, щоб читач міг собі 
його уявити. Зокрема на Тріоді пісній XVI 
ст. маємо запис: «Roku panskiego 1730 prez 
wszystko niebo od schodu do schodu płemenem 
czerwlienim jak gosciniec tak sie pokazało/ 
Dzieiałosie godzin З (7)/ Potym poszło od 
zachodu oduha wzołszy do siwerza także 
znowu było do samego dnia. A to działosie 
miesąca februariusza dnia 5 ano 1730. Srody na 
czwartek chto pamęta powy wszytko»11 [Року 
Божого 1730 через все небо від сходу до схо-
ду полум’ям червоним над гостинцем так ся 
показало. Діялося годин 7 потім пішло від за-
ходу дугою, від півночі також знову було до 
самого дня. А діялося це місяця лютого дня 
5 1730. Зі середи на четвер, хто пам’ятає, то 
розповість все]. Там же, на  арк. 171 зв., цією 
ж рукою додано нову інформацію: AJË½ 
(1736) рок бож[ого] [d]ziejało sie wtore [...] 
nie sonca marty [dn]ie szesnasciego wtorek: 
mienieł się miesionc»12 [1736 Року Божого ді-
ялося повторно […] не Сонце березня дня 
шістнадцятого вівторок: мінився Місяць].

Трохи пізніше, у 1748 р. на Уставі Єру-
салимському кінця XVI ст. маємо ще один 

приклад мальовничого опису затемнення 
Сонця: «С[о]лнце мhнилос''»»»" в року AJMÈ 
(1748) мсца Іюлї » Дн Ä² (14) о годинh B² (12) 
в са/ме полудне и тма примрнена на н[е]бh 
била ^ полунощно  страни виденіе / нhби 
подкова конска черно стало так же оберну-
лос"  и ^ полудне потом доко/ла черно крем 
нhби шнурком жолто весрдку нhби фhлято-
во "къ тарел о/берталос" прдко докола такъ 
мhнилос" "къ двh години, на третой ви"/
снилос"  чисто»13. 

В окремих випадках при змалюванні 
опису незвичного поводження Сонця дода-
ється й інформація про аналогічні явища з 
Місяцем. На тому ж Уставі Єрусалимсько-
му, на арк. 111, як додаток/рефлексія до по-
переднього запису на протилежній стороні 
розвороту, читаємо: «Мhс»»»"цъ также втим 
року мhнис" в двh Недели попремhненію 
Слонца / самого подпелн" дн" ÊF (29) са-
мой полунощи о годинh B² (12)»14. 

Велике враження справляла й поява 
комет. Їх, зазвичай, вважали передвісника-
ми недобрих новин, лихоліть, неурожаїв та 
воєн. У записах переважно не вказували на 
такий зв’язок, хоча інформацію про війни по-
давали поряд з відомостями про комети. Так, 
1768 року на Євангелії ХVI cт. читаємо про 
те, що: «[...] Напротивъ корол# Понатовъс-
кого зачали воєвати пановє польскыи и вой-
ну точили,  люди до сєбє на  силу побєрали 
[...], пановє утікали по заграницh по инших 
сторонах такъ жє и людє дє кто моглъ. Ком-
єты на нєбh ставали в рожныхъ знакахъ р.б. 
AJKF (1769).»15 

Підсумовуючи, можемо сказати, що 
покрайні записи виявляють враження людей 
від баченого, їхні уявлення і забобони, але не 
астрономічні знання. 

КАЛЕНДАРНІ ТАБЛИЦІ  
Існує інший один тип джерел, які мо-

жуть дати інформацію про астрономічні 
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знання серед священиків, оскільки, як було 
вказано вище, саме вони мали доступ до цер-
ковних книг і саме на них розраховані табли-
ці та схеми, що  містяться в окремих давніх 
книгах. Досліджуючи кириличну рукописну 
та стародруковану книгу в Україні, її виго-
товлення, поширення, побутування, ставлен-
ня до книги, аналізуючи збережені примір-
ники, їхній склад, у деяких давніх рукописах 
та стародруках натрапляємо на окремі додат-
ки, серед яких схеми і таблиці астрономіч-
ного характеру, якими мали б користуватися 
священики, які, як було вже сказано, й кори-
стувалися церковними книгами. Це вагоме 
джерело до історії знань та уявлень з астро-
номії, яке міститься далеко не у всіх кодек-
сах. Астрономічні таблиці містяться в кни-
гах, зазвичай, під титулами: «крузи солнцу», 
«крузи лунніи», «златое число», «О ключи  
пасхальном», «краткое собрание о господній 
пасце. Когда римляне равно с нами и когда 
же не равно», а також «Пасхалия зрячая». 
Такі таблиці та статті розміщувалися після 
основного тексту особливо часто їх розміщу-
вали у Псалтирях – одній з книг Біблії, рідше 
в Уставах, Полууставах, Часословах, Молит-
вословах, Служебниках або ж виписували 
окремо. 

Псалтирі широко використовувалися 
православними християнами як універсаль-
ні, поліфункціональні книги. Їх вживали при 
Богослужінні, їх читали над померлими, їх 
використовували й при навчанні грамоти (як 
книги для читання), їх читали вдома і по них 
навіть ворожили. Завдяки такій популярнос-
ті ці книги досить швидко «зачитувалися» – 
книги забруднювалися, особливо на кутах, 
від частого вжитку папір ставав ламким, ар-
куші починали кришитися, початкові та кін-
цеві аркуші від необережного поводження 
спочатку відокремлювалися від блоку, а по-
тім і губилися. Зовсім знищені примірники 
церковних книг або зберігалися у шухлядах 
церковних шаф, або могли використовувати-

ся як підклейки при поновленні інших книг 
чи як сировину для саморобного картону, 
їх часто спалювали перед Великоднем, або 
ж їхні аркуші використовували як жупели 
під час Великодньої стрілянини16. Виходячи 
із вказаного, стає зрозумілим, чому спис-
ків Псалтирів (яких переписували багато, 
оскільки вони активно використовувались 
при різних потребах)  збереглося не лише 
дуже мало, але й збережені примірники, за-
звичай, у поганому стані, з втраченими кін-
цевими аркушами, на яких і розміщувалися 
різноманітні додатки (таблиці, схеми), до-
сить повний перелік яких ми подали  вище. 
Тут же, зазвичай, була й «рука Дамаскина», 
яка слугувала для визначення днів, на які 
припадає Великдень у тому чи іншому році. 
«Рука Дамаскина» – умовне зображення руки 
зі схематичними позначеннями на ній для об-
числення дня настання православної Пасхи 
за допомогою вказаних додатків-таблиць. 
Для визначення дня Пасхи всі розрахунки 
робляться на пальцях лівої руки. Справа в 
тому, що день Великодня у кожному конкрет-
ному році, за традицією, залежить від кіль-
кох обставин, а саме: цей день має бути після 
дня весняного рівнодення; цей день має бути 
після єврейської Пасхи і цей день має бути 
у неділю. День весняного рівнодення вичис-
ляється за сонячним календарем, що має пе-
ріод у 28 років, і у книгах подаються додат-
ки «Круг солнцу». Для того, аби вирахувати 
день православної Пасхи, спочатку вирахо-
вують єврейську Пасху, яка вичислюється за 
сонячно-місячним календарем з періодом у 
19 років, і це проводять також за долонею, а 
також за таблицями «Круг Луни». Коли ви-
рахувано день єврейської Пасхи, після якої 
й має йти православна, яка має випасти на 
неділю, шукають цей день. Він можливий 
лише між 22 березня та 25 квітня за старим 
стилем. Це 35 днів, які позначаються кири-
личними буквами, і які проектують на до-
лоню, використовуючи всі сім характерних 
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точок на п’яти пальцях. Прикладом може по-
служити запис 1699 р. про купівлю книги, де 
дату прив’язано до круга Місяця та Сонця: 
«[...] Сия книга Єvглиє напрєстолноє куплєн-
ноє куплена [...]. на той час круг лунh ¾ (6) 
индиктион Албо fємилион f (9). Слонцу 
кругъ ¾ (6) лhтєра Пасхалная: с: рок AÕ×F 
(1699) [...]»17.

Як приклад розміщення таблиць у різ-
них рукописних книгах у вигляді додатків, 
можна назвати рукописний Служебник з ос-
танньої третини XV ст., який зберігається у 
відділі рукописів Львівської національної 

наукової бібліотеки імені Василя Стефаника 
НАН України, і в якому на аркушах 87 – 88зв. 
вміщена «рука Іоанна Дамаскина» з табли-
цями зрячої пасхалії і визначенням ключо-
вих букв18. У тому ж сховищі зберігається 
й Устав церковний Єрусалимський з другої 
третини XVI ст., в якому на арк. 390 зв. – 398 
є ключ зрячої пасхалії з таблицею в кінці та 
Таблиця «седмичисельника», а також «ключ» 
і «круг солнцу»19 (іл. 1).  Пасхалії з таблиця-
ми, вказівки на «Лунноє тєчєниє» та «Наука 
хотящим відати лунноє тєчєнїє» знаходимо й 
у ще одному списку Уставу церковного Єру-

Рис. 1.  Сторінка рукописного Уста-
ву Єрусалимського XVI ст. (ЛННБ, 
Ф. 3 – МВ № 33, арк. 398)
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Рис. 2. Сторінка з рукописного збірника з таблицею астрономічного характеру (ЛННБ, Ф. 77 – АСП № 441, 
арк.15)

лимського з останньої чверті XVI ст. на ар-
кушах 155зв. – 168 ; а також у копії Уставу 
церковного Єрусалимського, переписаного 
1594 р. в містечку Куликів, у якому на   ар-
кушах 216 – 223 зв. також вміщено «Начало 
пасхалїи зрящей» . 

Унікальний рукописний збірник під 
титулом «Пасхалія» зберігається у відділі 
рукописів Львівської національної наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника АН України, по-
дарований доктором В. Щуратом. Це руко-
пис малого формату – у восьму частину ар-

куша, який у каталозі названо: «Пасхалія» . 
Переписаний він у кінці XVI ст., містить всі 
необхідні таблиці та статті для визначення 
дня Пасхи у різні роки і починається словами 
«Сіа пасхаль по літом писана. ËE (35) азбуч-
ным ключємъ. Истиньно нє изыйдуть до 
пришєствїа хва» (арк. 1 – 15); далі йдуть різ-
номанітні таблиці: для визначення основних 
букв за кругом Сонця і Місяця (іл. 2), «вру-
целіт» (арк. 16 – 17), «Сє соуть З (7) поясов 
небесних» (іл. 3), таблиці пасхальної азбуки 
(арк. 17 зв.), таблиця «круг солнцу» (іл. 4), 
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Азбучна таблиця та «вруцеліто» з пояснен-
нями (арк. 18 зв. – 19), правила читання Пас-
халій (арк. 19 зв. – 20) та «рука Дамаскина» 
в різних варіантах (іл. 5), «круг солнцу, круг 
луні» (на арк. 20 зв.).  За цими та подібними 
їм таблицями вираховували дні святкування 
Великодня (Пасхи). 

Опрацьовуючи книги, бачимо, що лише 
частина збережених таблиць досить потерта, 
що вказує на досить часте використання цих 
аркушів. І тут можна зробити припущення, 
що їх використовували не лище священики, 
але навчалися вираховувати та практично ви-
раховували учні, яким більшість із названих 
вище книг служили за навчальні посібники.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можемо стверджувати, 

що серед ширшого кола парафіян, вираз-
ником думок яких у даному разі виступали 
особи, що мали доступ до церковних книг, 
аномальні або рідкісні астрономічні явища 
сприймалися як передвісники/попередники 
якихось нещасть. При записах інформації 
про ті чи інші події, писар, зазвичай, вказував 
і на аномальні, на його думку, явища, пов’я-
зані з затемненнями світил, появою комет та 
ін., які в той час відбувалися. Не вказуючи, 
що це взаємопов’язані події, але ставлячи 
їх поряд, він ніби підкреслював, що зв’язок 
можливий. Згадки щодо комет та затемнень 
світил, які залишили священики чи дяки на 

Рис. 3. Сторінка з рукописного збірника із завершен-
ням таблиці «ключа» пасхального і таблиці з «пояса-
ми небесними» (ЛННБ, Ф. 77 – АСП № 441, арк. 17)

Рис. 4. Сторінка з рукописного збірника із зведеною 
таблицею «круг сонцю» та «круг луны» (ЛННБ, Ф. 77 
– АСП № 441, арк. 18)
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Рис. 5. Сторінка з рукописного збірника з прикладами обрахунків за «рукою Дамаскина» (ЛННБ, Ф. 77 – АСП 
№ 441, арк. 17зв.)

сторінках давніх книг, засвідчують нам до-
сить однобоке, утилітарне, знайомство з ру-
хом небесних світил.

Що ж стосується поширення астроно-
мічних знань серед найбільшого прошарку 
духовенства, – парафіяльного, – то можемо 
говорити про те, що наявність додатків, які 
при переписуванні (чи друкуванні) додавали-
ся до найбільш вживаних священиками книг, 
ступінь їх «зачитаності» (тобто потертя, за-
бруднення) свідчить про те, що мінімальні 
знання з руху Сонця та Місяця були поши-

рені серед духовенства на рівні, необхідному 
для визначення початку Великоднього циклу 
на той чи інший рік; його вираховували за 
допомогою таблиць та схем. Тут, щоправда, 
виникає сумнів, чи більшість священиків 
(особливо до середини XVII  ст.) могли само-
стійно, за допомогою «руки Дамаскина» та 
таблиць, визначити дату Великодня, а чи про-
сто довідувалися її в інших священиків. Цей 
сумнів ґрунтується на тому, що біля однієї з 
таблиць, на рукописному Уставі Єрусалим-
ському 1594 р., рукою переписувача вписано 
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Рис. 6. Сторінка з рукописного Уставу Єрусалимського 1594 р. з порадою не боятися і самим проводити роз-
рахунки за «ключем  пасхальним» (ЛННБ, Ф. 77 – АСП № 48, арк. 215зв.)

заклик не боятися «ключа», а користуватися 
ним24, (іл. 6). Це свідчить про певну нерішу-
чість  («боязнь») у використанні цих додат-
ків священиками. Ще одним аргументом на 
користь цього є те, що в окремих кодексах 
аркуші, на яких розміщені вищевказані та-
блиці, залишилися чистими, майже незай-
маними, що говорить про нечасте звертання 
до цих аркушів. Проте маємо й досить таки 

знищені аркуші зі схемами «руки Дамаски-
на» та відповідними таблицями. Отож були 
священики (чи учні), які активно ці таблиці 
використовували. 

Загалом можемо константувати міні-
мальні знання з руху небесних світил серед 
священослужителів та загальнне зацікавлен-
ня аномальними астрономічними проявами. 
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