
ПЕРЕДМОВА
Ідея цієї книги була певною мірою не-

сподіваною для мене. 
Може здаватися, що в історії наук в Укра-

їні, а власне однієї з найцікавіших – астрономії 
– та не такої переслідуваної за радянських ча-
сів, як, наприклад, історія, мало би бути відомо 
багато. Натомість немає жодної книги, яка при-
свячена розвитку астрономії на наших землях.

Ситуація виглядає кращою, якщо звер-
нутися до історії наукових установ – астроно-
мічних обсерваторій України; про деякі з них 
вийшли окремі видання. Відповідні дослід-
ження проводяться нині в Астрономічних об-
сер ваторіях при Львівському (заснована 1771 
року),1 Миколаївському (1821 р.),2 Харківсько-
му (1824 р.),3 Київському (1840 р.)4 та Одесь-
кому (1871 р.)5 університетах, Головній астро-
номічній обсерваторії НАН України (1944 
р.),6 Кримській астрофізичній обсерваторії 
(1945 р.),7 в Ла бо раторії космічних досліджень 
Ужгородсь кого університету (1957 р.),8 Раді-
оастрономічному інституті НАНУ в Харкові  
(1985 р.)9, а також у кількох групах, що працю-
ють в інших наукових установах.

А що ж було з астрономією в Україні до 
кінця XVIII – першої половини XIX століть, 
тобто до часу, коли з’явилися обсерваторії при 
університетах? Коли поставив це питання для 
себе влітку 2013 року, то виглядало, що тут 
практично інформаційний «вакуум». Спершу 
подумалося: можливо й справді, через війни та 
інші негаразди такими «матеріями» не цікави-
лися у нас. А якщо згадати неодноразові ни-
щення унікальних українських книгозбірень, 
вивезення найцікавіших історичних реліквій 
протягом останніх кількох століть до Росії (та 
й не лише туди), заборони на дослідження  «на-
ціональних» особливостей науки в XX століт-
ті, то видалося, що «вакуум» цей об’єктивний. 

Проте потрапили до рук кілька публіка-
цій, де про астрономічні уявлення на наших 
теренах до XVIII століття мовилося «систе-
матично», тобто розглядалися свідоцтва про 
астрономічні зацікавлення в Україні впродовж 
тривалого часу.10 Хоча ці розвідки є досить ко-
роткими підрозділами видань, присвячених 

іншим темам, проте вони зацікавили повідо-
мленнями про давні археологічні знахідки, про 
згадки астрономічних явищ у наших літописах 
тощо. Саме тоді ж приятелі звернули увагу 
на фільм Сергія Марченка «Відгомін забуто-
го неба» (1998 р.),11 де йдеться про неолітич-
ні пам’ятки України та їх можливе астроно-
мічне використання. Цей фільм утішив мене. 
(Так напевно тішиться малюк, який помітив 
у захаращеній батьківській шафі цікавий для 
себе предмет.) Після нього розпочав шукати 
за епізодичними згадками про астрономію у 
нас в давні часи. І якщо спершу думалося, що 
внаслідок несприятливих історичних обставин 
можливо й справді в Україні «не до того» було, 
то виявилося, що таки «було до того». Ще й як 
«до того»! Лише цілісного дослідження немає, 
а відповідні наукові джерела розпорошені у 
виданнях різних галузей. Та багато чого рука 
дослідника ще не торкалася. 

Виявилося, що інтерес до спостережень 
неба та фіксації закономірностей руху небес-
них тіл був впродовж усього часу, коли на тери-
торії України мешкали люди. Найдавніші мате-
ріальні свідоцтва про це мають десятки тисяч 
років. Перші письмові згадки про наявність і 
передачу глибоких астрономічних знань на на-
ших землях сягають VI століття. В княжі часи 
цінувалися знавці небесних явищ; відповідні 
знання використовувалися при побудові хра-
мів та в господарській діяльності. Українські 
гетьмани та митрополити або самі оволодіва-
ли астрономічними знаннями, або сприяли цій 
науці. В наших школах, академіях, колегіумах 
викладалася астрономія. Перші спостереження 
за допомогою телескопа проводилися в Україні 
ще в XVII столітті, задовго до відкриття пер-
ших обсерваторій. 

Отак і виник задум цього збірника: зі-
брати разом студії фахових науковців –  архе-
ологів, етнологів, мово- та мистецтвознавців, 
істориків, книгознавців, астрономів, – аби у 
відносно короткий час приготувати книгу, яка 
привідкриє джерела до історії – та тисячоліт-
ньої тяглості – астрономії в Україні. 

Збірник умовно поділено на чотири роз-
діли: Археоастрономія, Уявлення, Знання та 
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Джерела. У першому йдеться про найдавніші 
свідоцтва спостережень неба. У другому – про 
сприйняття та відображення небесних об’єк-
тів у давньому мистецтві та народній творчос-
ті; це непрямі свідоцтва того, що інтерес до 
астрономічних явищ був поширений у різних 
прошарках суспільства. Третій розділ присвя-
чено дослідженням розвитку та поширення 
астрономічних знань в Україні чи вихідцями з 
наших теренів. В останньому розділі описано 
відповідні письмові та друковані джерела. 

Дякую тим, хто сприяв у пошуку й оп-
рацюванні архівних, музейних, стародрукова-
них та ілюстративних матеріалів. Дякую усім 
авторам, що погодилися та приготували статті, 
протягом такого важкого, для нас усіх, року. 
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