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УВОДЗІНЫ 

 

Вывучаючы любы гістарычны перыяд, важна ведаць, як яго прадстаўнікі 

ўспрымалі Сусвет, якое месца адводзілі сабе ў ім. Касмалагічныя ўяўленні 

з’яўляюцца аднымі з самых старажытных у структуры светаўспрымання 

чалавека. Касмалогія непасрэдна звязана як з рэлігіяй, так і з навукай, якія 

прадстаўлялі розныя падыходы да праблемы пазнання навакольнага свету. 

Астранамічныя веды з’яўляюцца ці не самымі старажытнымі сярод іншых. 

Патрэба чалавека зразумець Сусвет, растлумачыць нябесныя з’явы выклікала 

бесперапыннае развіццё астраноміі, якое не спынілася і зараз. Змены ў 

светаўспрыманні ўплывалі на развіццё грамадства, што таксама робіць 

неабходным даследаванне гісторыі прыродазнаўчых ведаў. Таму ў дадзеным 

даследаванні асноўная ўвага надаецца ўзаемасувязі развіцця астранамічных 

ведаў з культурнымі, рэлігійнымі і ідэйнымі працэсамі, якія адбываліся на 

тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага ў вывучаемы перыяд. 

Перыяд XIV–XVII стст. з’яўляецца адметным для развіцця культуры і 

навукі ў ВКЛ. Склалася ўнікальная ў межах Еўропы сітуацыя, калі працэс 

станаўлення навуковай астраноміі разгортваўся ва ўмовах існавання, 

ўзаемадзеяння і канфрантацыі розных палітычных, рэлігійных і 

сацыякультурных накірункаў. У XIV ст. ў паўночна-заходніх рэгіёнах Княства 

яшчэ працягвала існаваць язычніцтва, якое ў канцы стагоддзя было выціснута 

каталіцкім хростам. З тых часоў каталіцтва пачало распаўсюджвацца далей, і 

ўзнікла супрацьстаянне з праваслаўем. У межы перыяду ўваходзяць працэсы 

Рэфармацыі і Контррэфармацыі, зараджэнне і распаўсюджванне ўніяцтва, якое 

ўвайшло ў супрацьстаянне з праваслаўем. Культура, навука і адукацыя 

з’яўляліся важнымі сродкамі ў гэтай міжканфесійнай барацьбе. У гэты ж 

перыяд распаўсюджвалася культура і ідэалогія Адраджэння і Барока, 

павялічылася інтэнсіфікацыя міжнародных кантактаў, у тым ліку культурных.   

Варта адзначыць, што кожны з адзначаных рэлігійных і культурных 

накірункаў меў уласны светапогляд і канцэпцыю светабудовы, сваё стаўленне 

да астраноміі. Перыяд XIV–XVII стст. – гэта час, калі розныя астранамічныя 

накірункі існавалі паралельна, мелі фактычна роўнае значэнне і 

распаўсюджванне ў краіне, уплывалі адзін на аднаго, змагаліся паміж сабой. Не 

было зразумела, які накірунак стане вядучым, як і ў якой форме будзе 

развівацца астраномія. У выніку навуковая астраномія, якая адпавядала 

заходнееўрапейскай традыцыі, замацавалася і перамагла ў ВКЛ.  

У наступны гістарычны перыяд падобная сітуацыя шматвектарнасці і 

варыятыўнасці знікае. Навуковая астраномія стала адзіным накірункам у краіне, 

які атрымаў далейшае развіццё. Астатнія накірункі і формы існавання 

астранамічных ведаў атрымалі маргінальны статус, закансерваваліся і 
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захаваліся ў традыцыйным сялянскім асяроддзі, страцілі свой ўплыў на 

развіццё грамадства і паступова знікалі.  

У дысертацыйным даследаванні ўжываюцца паняцці “астранамічныя 

веды”, “астранамічныя ўяўленні” і “касмалагічныя ўяўленні”. Нягледзячы на 

блізкасць адзначаных тэрмінаў, яны маюць пэўныя адрозненні. Пад 

касмалагічнымі ўяўленнямі разумеюцца ўяўленні і погляды людзей на 

светабудову (як бачылі Сусвет). Астранамічныя веды – веды пра рэальныя 

аб’екты і з’явы зорнага неба (пра якія аб’екты і з’явы ведалі). Пад 

астранамічнымі ўяўленнямі аўтар разумее побытавыя веды, легенды, паданні, 

забабоны і г.д., якія склаліся вакол нябесных цел і астранамічных з’яў (як 

успрымалі вядомыя з’явы і аб’екты).  

  Актуальнасць тэмы дысертацыі абумоўлена тым, што на сённяшні 

момант вывучэнне гісторыі прыродазнаўчых ведаў і гісторыі навукі ў Вялікім 

Княстве Літоўскім з’яўляецца важнай маладаследаванай тэмай. Дагэтуль не 

было створана агульнай карціны развіцця астранамічнай думкі ў ВКЛ (і 

Беларусі, у прыватнасці). Акрамя таго, сярэднявечныя ўяўленні працягваюць 

існаваць у наш час. Астралагічныя прагнозы ў календарах і сродках масавай 

інфармацыі дагэтуль з’яўляюцца важнай часткай штодзённасці сучаснага 

грамадства. Сярэднявечныя забабоны пра астранамічныя з’явы і сёння 

характэрныя для свядомасці чалавека, што асабліва яскрава праяўляецца ў час 

назірання за сонечнымі зацьменнямі і каметамі. Падобная з’ява таксама 

патрабуе свайго асэнсавання і пошукаў гістарычных вытокаў. Аўтар не 

падзяляе веру ў астралогію і выступае за навуковы падыход да вывучэння 

астранамічных з’яў.  

Тэма даследавання выглядае актуальнай і ў сувязі з падзеямі сучаснасці. 

У 2012 г. Рэспубліка Беларусь увайшла ў лік касмічных дзяржаў, развівае як 

уласныя касмічныя праграмы (першая нацыянальная касмічная праграма 2009 – 

2012 гг., другая нацыянальная касмічная праграма 2014–2017 гг., дзяржаўная 

комплексная мэтавая навукова-тэхнічная праграма “Інфармацыйныя і 

касмічныя тэхналогіі” 2011–2015 гг.), так і ўдзельнічае ў касмічных праграмах у 

межах Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі (“Космос–БР” 1999–2003 гг., 

“Космос–СГ” 2004–2007 гг., “Космос–НТ” 2008–2011 гг., “Нанотехнология–

СГ” 2009–2012 гг., “Стандартизация–СГ” 2011–2014 гг., “Мониторинг–СГ” 

2013–2017 гг.). У 2009 г. у Беларускім дзяржаўным універсітэце створаны 

Цэнтр аэракасмічнай адукацыі, вядуцца распрацоўкі ўласнага спадарожніка. 

Дадзеныя абставіны робяць неабходнымі даследаванне і асэнсаванне гісторыі 

развіцця астранамічнай навукі ў Беларусі, што стварае тэарэтычны падмурак 

абгрунтавання беларускага засваення космасу.   

Работа ахоплівае храналагічны перыяд з XІV па XVІІ стст. Розныя 

астранамічныя і касмалагічныя ідэі ў гэты час існавалі адначасова і адчувалі 
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ўзаемны ўплыў. Храналагічныя межы культурных працэсаў, часам, даволі 

складана вызначыць канкрэтнымі датамі. Выбар перыяду абумоўлены тым, што 

ў гэты час адбываўся пераход ад традыцыйных (паганскіх) астранамічных 

уяўленняў да навуковых. XIV ст. – гэта час, калі паганства дасягнула вяршынь 

свайго развіцця ў ВКЛ; у тым ліку канчаткова склаўся комплекс дахрысціянскіх 

астранамічных ведаў і ўяўленняў. У 1387 г. адбываецца каталіцкі хрост у ВКЛ, 

які канчаткова выціснуў паганства на культурную перыферыю, што ў выніку 

азначала змены ў светапоглядзе насельніцтва. XVІІ ст. з’яўляецца часам, калі ў 

ВКЛ сфармавалася навуковая астраномія. У 1630-40-я гады вывучэнне і 

выкладанне астраноміі ў ВКЛ набывае сістэматычны характар, ствараюцца 

ўласныя навуковыя астранамічныя творы, пашыраецца знаёмства з 

заходнееўрапейскай навуковай літаратурай, праводзяцца тэлескапічныя 

назіранні. Развіццё навуковай астраноміі было падарвана захопам Вільні 

расійскімі войскамі 8 жніўня 1655 г. Ваенныя дзеянні спынілі працу галоўнага 

навуковага і адукацыйнага цэнтра краіны – Віленскай езуіцкай акадэміі (перад 

гэтым яна дасягнула свайго росквіту), якая адрадзiлася толькi пасля 1674 г. У 

1675 г. аднавілася выкладанне матэматычных прадметаў, аднак узровень 

навуковай дзейнасці і выкладання паступова зніжаўся. Наступны этап развіцця 

і росквіту астранамічный навукі ў ВКЛ пачаўся з заснавання ў 1753 г. 

астранамічнай абсерваторыі пры Віленскай езуіцкай акадэміі.  

Даследаванне закранае тэрытарыяльныя межы сучасных Рэспублікі 

Беларусь і Літвы. У якасці дадатковай і параўнальнай інфармацыі 

выкарыстоўваецца матэрыял з тэрыторыі Расіі (Смаленшчына) і Украіны 

(Валынь, Кіеўшчына), якія ў разглядаемы перыяд знаходзіліся ў складзе 

Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. 

У працы разглядаюцца астранамічныя веды і ўяўленні (асабліва 

дахрысціянскія) як славян, так і балтаў. Гэта абумоўлена тым, што народы, якія 

разам жылі ў Вялікім Княстве Літоўскім, маюць падобныя міфалагічныя 

ўяўленні, вытокі якіх знаходзяцца ў часах індаеўрапейскай супольнасці. Землі 

Беларусі з’яўляюцца балта-славянскай кантактнай зонай. Балцкае насельніцтва 

ў вывучаемы перыяд пражывала ў паўночна-заходніх рэгіёнах сучаснай 

Рэспублікі Беларусь. 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Сувязь работы з навуковымі праграмамі і тэмамі 

 Дысертацыйнае даследаванне выканана ў рамках навукова-даследчай 

працы “Беларускія землі ў агульнаеўрапейскім працэсе XVII – пачатку XIX 

стст.”, якая выконвалася на кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
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сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 

2011–2015 гг.  

 

Мэта і задачы даследавання 

Мэта даследавання – вызначыць этапы і асаблівасці працэсу 

фарміравання і развіцця астранамічных ведаў і астранамічнай навукі ў Вялікім 

Княстве Літоўскім у XІV–XVІІ стст.  

У адпаведнасці з мэтай дысертацыйнага даследавання былі пастаўлены 

наступныя задачы: 

1. ахарактарызаваць астранамічныя веды і ўяўленні і іх месца ў 

сістэме язычніцкіх вераванняў насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага; 

2. высветліць стаўленне хрысціянскай царквы да астраноміі і 

прааналізаваць уплыў астраноміі на развіццё хрысціянскай касмалогіі; 

3. вызначыць ролю і сэнс апісанняў астранамічных з’яў у помніках 

беларуска-літоўскага летапісання і высветліць, як астранамічныя з’явы 

ўспрымаліся насельніцтвам ВКЛ; 

4. даследаваць асаблівасці працэсу станаўлення навуковай астраноміі 

ў ВКЛ. 

Аб’ект даследавання – астранамічныя веды і ўяўленні ў Вялікім Княстве 

Літоўскім у XІV–XVІІ стст. Прадметам даследавання з’яўляецца працэс 

пераходу ад данавуковых астранамічных ўяўленняў да навуковых ведаў і яго 

асаблівасці.  

 

Навуковая навізна 

Навуковая навізна дысертацыйнага даследавання заключаецца ў 

наступным: упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі паказаны працэс развіцця 

астранамічнай навукі на землях Беларусі ад данавуковых астранамічных 

ўяўленняў да станаўлення навуковых ведаў і інстытуцый; распрацавана ўласная 

арыгінальная перыядызацыя развіцця астранамічных ведаў на беларускіх 

землях у XIV – XVII стст., першая ў айчыннай гістарычнай навуцы; 

ахарактарызаваны астранамічныя веды і ўяўленні і вызначана іх роля ў сістэме 

язычніцкіх вераванняў насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага; паказана 

стаўленне хрысціянскай царквы (з улікам канфесійных асаблівасцяў) да 

астраноміі і даказаны вызначальны ўплыў развіцця астраноміі на змены ў 

хрысціянскай касмалогіі; вызначаны роля і сэнс паведамленняў пра 

астранамічныя з’явы ў помніках беларуска-літоўскага летапісання, раскрыта 

стаўленне насельніцтва ВКЛ да астранамічных з’яў, высветлены вытокі 

беларускіх народных уяўленняў пра астранамічныя з’явы і нябесныя целы і 

даказана іх пераемнасць ад сярэднявечнай традыцыі; вызначана спецыфіка 

працэсу станаўлення навуковай астраноміі ў ВКЛ, асветлены ўплывы на 
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фарміраванне астранамічных ведаў і абгрунтавана гіпотэза пра развіццё 

астраноміі, як часткі працэсу станаўлення навуковай свядомасці, у якасці адной 

з прыкметаў Рэнесансу на землях ВКЛ. 

 

Палажэнні, якія выносяцца на абарону 

1. Астранамічныя веды і ўяўленні ў перыяд існавання язычніцкай рэлігіі 

з’яўляліся часткай традыцыйнай штодзённасці і адносіліся да побытавых ведаў 

і міфалогіі. Не існавала сістэмы астранамічнай адукацыі, аднак функцыі 

назірання за небам, тлумачэння астранамічных з’яў і вядзення каляндара 

выконвалі язычніцкія жрацы. Астранамічныя веды перадаваліся ў межах 

паганскай іерархіі. На тэрыторыі ВКЛ ў язычніцкія часы існавалі тры 

каляндарныя сістэмы: месяцовая, месяцова-сонечная, сонечная. Астранамічныя 

веды і ўяўленні з’яўляліся важнай часткай міфалогіі: вакол нябесных аб’ектаў 

склаўся комплекс легенд, паданняў, забабонаў. Для тагачасных астранамічных 

уяўленняў ВКЛ быў характэрны перанос міфалагічных і рэлігійных вобразаў на 

нябесныя аб’екты. Некаторыя свяцілы, як Сонца, Месяц, Венера, абагаўляліся, 

а некаторыя зоркі і сузор’і (Вялікая Мядзведзіца, Пляяды, Млечны Шлях, Пояс 

Арыёна) выяўляюць сувязь з язычніцкімі вераваннямі і архаічнымі 

міфалагічнымі ўяўленнямі. Прасочваецца сувязь з культамі Перуна і Вялеса, 

вобразамі Выраю (месцазнаходжання душ памерлых) і бостваў, якія 

вызначаюць лёс чалавека ды інш. У язычніцкай касмалогіі важнае месца 

займала ўяўленне пра неба ў вобразе гары, якое адлюстроўвае трохчасткавую 

вертыкальную мадэль свету. 

2. Стаўленне праваслаўнай царквы да астраноміі прайшло шлях ад 

непрыняцця і крытыкі, што было абумоўлена паганскімі вытокамі гэтай галіны 

ведаў, да пазітыўнага вызначэння правільных і дазволеных накірункаў 

выкарыстання астраноміі: вядзенне календара (у тым ліку сельскагаспадарчага),  

арыентаванне ў прасторы і прадказанне надвор’я. Гэтыя змены адбываліся пад 

уплывам развіцця астраноміі і распаўсюджвання астранамічных ведаў у 

грамадстве. У разглядаемы перыяд хрысціянская касмалогія была прадстаўлена 

дзвюма канцэпцыямі светабудовы: камара-плоскасцевай і геацэнтрычнай 

(пталамееўскай), а таксама шэрагам варыяцый абедзвюх гэтых сістэм. Цягам 

XV–XVІ стст. у царкоўным асяродку ВКЛ адбываўся пераход ад камара-

плоскасцевай да геацэнтрычнай касмалагічнай мадэлі, якая станавілася 

вядучай. У большай ступені гэтая эвалюцыя закранула праваслаўную царкву, 

бо каталіцкая царква ў ХІV–ХVІ стст. (і нават раней) ужо прытрымлівалася 

геацэнтрычных поглядаў і ставілася лаяльна да астралогіі, што было звязана з 

даволі высокім узроўнем развіцця навукі і адукацыі ў краінах Заходняй Еўропы. 

Змены ў поглядах на светабудову з боку праваслаўнай царквы былі абумоўлены 

рэакцыяй на ідэі, якія распаўсюджвалі прадастаўнікі так званай ерасі 
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жыдоўствуючых, а таксама ідэалагічным супрацьстаяннем з каталіцкай і 

ўніяцкай цэрквамі, што яскрава праявілася ў палеміцы вакол новага 

грыгарыянскага календара. 

3. Паведамленні пра астранамічныя з’явы – гэта неад’емная частка 

летапісных твораў. Большасць звестак пра астранамічныя з’явы ў летапісах і 

хроніках мае даволі высокую ступень дакладнасці і адпавядае рэчаіснасці, што 

сведчыць пра ўвагу і цікаўнасць людзей Сярэднявечча да астранамічных з’яў. 

Летапісныя паведамленні сведчаць, што людзі не ведалі пра сапраўдную 

прыроду назіраемых з’яў, хаця фіксавалі іх даволі дакладна. Такая ўвага была 

абумоўлена асаблівасцямі ўспрымання і сэнсам, які закладваўся ў нябесныя 

з’явы. Астранамічныя з’явы насельніцтвам ВКЛ разглядаліся ў якасці “боскіх 

знакаў”, якія павінны былі папярэдзіць пра пэўныя падзеі і падказаць людзям 

волю Бога. Незвычайныя нябесныя з’явы пазначалі пераходныя этапы ў жыцці 

грамадства. Паводле звестак беларуска-літоўскіх летапісаў і хронік, 

гістарычныя падзеі, звязаныя з астранамічнымі з’явамі, можна ўмоўна 

падзяліць на групы: 1) вайскова-палітычнага характару: вайсковыя дзеянні, 

смерць манарха ці вядомай асобы, змена свецкай ці царкоўнай улады і г. д. 2) 

стыхійныя бедствы: неўраджаі, голад, эпідэміі сярод людзей, паморкі жывёл і 

г.д. Зацьменні Сонца, палярныя ззянні і каметы з’яўляюцца выбітнымі 

астранамічнымі з’явамі, якія назіраюцца адначасова на вялікай тэрыторыі 

вялікай колькасцю людзей. Гэта і абумовіла іх уключэнне ў агульнадзяржаўныя 

нарацыі, бо нябесныя знакі, якія бачылі ўсе, адносіліся да падзей 

агульнадзяржаўнага, глабальнага характара. Іншыя астранамічныя з’явы бачны 

толькі на абмежаванай тэрыторыі, маюць “лакальны характар”, напрыклад гало 

ці назіранне метэора, а таму іх апісанні пераважаюць у гарадскіх  хроніках 

ВКЛ. 

4. Прадстаўнікі ерасі жыдоўствуючых былі першымі ў ВКЛ, хто пачаў 

падыходзіць да астраноміі з навуковых пазіцый у іх тагачасным разуменні. Яны 

зрабілі важны ўнёсак у развіццё астраноміі ў ВКЛ праз распаўсюджванне ідэй 

геацэнтрычнай астраноміі. Сярод навуковых кірункаў у ВКЛ астраномія 

пачынае афармляцца ў ліку першых. Уздым астраноміі, як частку працэса 

станаўлення навуковай свядомасці, можна разглядаць як адну з прыкметаў 

Рэнесанса на тэрыторыі ВКЛ. Станаўленне навуковай астраноміі ў ВКЛ таксама 

можна разглядаць у якасці часткі агульнаеўрапейскага працэса навуковай 

рэвалюцыі ХVІІ ст. У ХVІІ ст. астраномія ў ВКЛ афармляецца ў якасці 

навуковай галіны ведаў, якая была ўжо не толькі тэарэтычнай дысцыплінай, але 

і эмпірычнай. Станаўленню навуковай астраноміі ў ВКЛ паспрыяла стварэнне 

ўласнай астранамічнай школы ў Вільні ў межах Віленскай езуіцкай акадэміі, 

якая стала правадніком перадавых астранамічных ідэй. На тэрыторыі ВКЛ 

адбывалася рэцэпцыя заходнееўрапейскай навуковай астраноміі і яе наступнае 
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развіццё. Каталіцкая сістэма адукацыі адыграла вызначальную ролю ў гэтым 

працэсе.  

 

Асабісты ўклад саіскальніка 

Дысертацыйнае даследаванне з’яўляецца вынікам самастойнай 

даследчыцкай працы аўтара. Праверка на сапраўднасць звестак пра 

астранамічныя з’явы, апісанні якіх сустракаюцца ў пісьмовых крыніцах ВКЛ 

вывучаемага перыяда, рабілася аўтарам самастойна з дапамогай камп’ютарных 

праграм. Усе навуковыя публікацыі падрыхтаваны саіскальнікам асабіста. 

 

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 

Вынікі даследаванняў па тэме дысертацыі былі пакладзены ў аснову 13 

дакладаў і паведамленняў на рэспубліканскіх і міжнародных навукова-

практычных канферэнцыях і круглых сталах: “Европа 2009: новое соседство” 

(16–17 мая 2009 г., Вільнюс, Літва), “Віцебскія старажытнасці” (22–23 

кастрычніка 2009 г., Віцебск), “Віцебскія старажытнасці” (20–21 кастрычніка 

2011 г., Віцебск), “Віцебскія старажытнасці” (14–15 лістапада 2012 г., Віцебск), 

“Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць” (26–27 чэрвеня 2013 г.,  Магілёў), 

“ІІІ Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі (11–13 кастрычніка 2013 г., 

Каўнас, Літва), “Віцебскія старажытнасці” (17–18 кастрычніка 2013 г., Віцебск), 

круглы стол “Хрысціянскія традыцыі сярэднявечнай Беларусі (да 1025-годдзя 

хрысціянізацыі Русі)” (24 кастрычніка 2013 г., Мінск), “Романовские чтения – 

10” (27–28 лістапада 2014 г., Магілёў), “Кніжная культура Беларусі ХІ – 

пачатку ХХ ст.” (16–17 красавіка 2015 г., Мінск), “История и культура на стыке 

эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат 

развития общества” (25 верасня 2015 г., Мінск), “Актуальныя праблемы 

крыніцазнаўства” (8–9 кастрычніка 2015 г., Віцебск), “Кніжная культура 

Беларусі: погляд праз стагоддзі” (7–8 красавіка 2016 г., Мінск). 

 

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі 

Асноўныя вынікі дысертацыі апублікаваныя ў 16 навуковых працах, з 

якіх: 5 – артыкулы, якія ўваходзяць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі 

Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (агульным 

аб’ёмам 4,6 аўтарскага аркуша), 1 – артыкул у зборніку навуковых прац, 10 – 

артыкулы ў зборніках матэрыялаў навуковых канферэнцый.  

 

Структура і аб’ём даследавання 

Дысертацыя складаецца з уводзінаў, агульнай характарыстыкі работы, 

пяці глаў, якія складаюцца з 13 раздзелаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса, 5 

дадаткаў у выглядзе параўнальных табліц. Поўны аб’ём дысертацыі складае 135 
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старонак, з якіх 5 дадаткаў займаюць 5 старонак. Бібліяграфічны спіс 

утрымлівае 207 найменняў, у тым ліку 16 публікацый саіскальніка. 

 

АСНОЎНАЯ ЧАСТКА 

 

У першай главе  “Гістарыяграфія, крыніцы і метады даследавання” 

вызначаецца ступень навуковай распрацаванасці праблемы, разглядаецца 

гістарыяграфія і база крыніц, на якіх грунтуецца даследаванне, 

характарызуюцца выкарыстаныя метады даследавання. У раздзеле 1.1 

“Аналітычны агляд літаратуры” аналізуюцца напрамкі вывучэння тэмы, што 

дазволіла вызначыць ступень даследаванасці, выявіць найменш распрацаваныя 

яе аспекты і засяродзіць увагу на тых накірунках, якія патрабуюць вывучэння.  

Першыя спробы стварэння гістарычнага апісання на астранамічную 

тэматыку адносяцца да XVII–XVIIІ стст., аднак навуковае вывучэнне дадзенай 

праблематыкі пачынаецца ў ХІХ ст. У працах П.І. Мельнікава
1
, 

М.П. Пагодзіна
2
, К.Д. Пакроўскага

3
 і Н.М. Субоцінай

4
 даследуюцца летапісныя 

паведамленні аб зацьменнях і каметах. Гісторыкі супрацоўнічалі з астраномамі 

і матэматыкамі. Увага надавалася пытанням удакладнення храналогіі 

летапісання і вызначэння сапраўднасці апісанняў астранамічных з’яў, але ніхто 

з пералічаных аўтараў не выкарыстоўваў звесткі помнікаў летапісання ВКЛ. 

Аўтары, за выключэннем М.П. Пагодзіна, таксама звярнулі ўвагу на погляды 

людзей на астранамічныя з’явы.  

Найвялікшы ўнёсак у вывучэнне астранамічных з’яў у гісторыі і 

летапісанні, а таксама астраноміі Старажытнай Русі зрабіў у першай палове ХХ 

ст. Д.В. Свяцкі. У сваіх працах
5
 ён прааналізаваў і праверыў на сапраўднасць 

вялізную колькасць летапісных звестак пра астранамічныя з’явы, у тым ліку 

некаторыя і з беларуска-літоўскіх летапісаў, вывучаў сувязі астраноміі з 

міфалогіяй і рэлігіяй. У працы яму дапамагаў астраном М.А. Вільяў.  

У другой палове ХХ ст. з’яўляюцца працы, якія прысвечаны праблеме 

фарміравання і развіцця астранамічнай навукі ў ВКЛ. Літоўскія даследчыкі 

                                                           
1
 Мельников, П. И. Солнечные затмения, виденные в России до XVІ столетия / П. И. Мельников // Полн. собр. 

соч. : [в 7 т.]. – СПб., 1909. – Т. 7. – С. 574–586. 
2
 Погодин, М. П. О затмениях (в отношении к хронологии летописей) / М. П. Погодин // Исследования, 

замечания и лекции о русской истории : [в 7 т.] / М. П. Погодин. – М., 1850. – Т. 4 : Период удельный, 1054–

1240. – С. 135–144. 
3
 Покровский, К. Кометы в русских летописях / К. Покровский // Мир Божий. – 1903. – № 4. – С. 235–256. 

4
 Субботина, Н. М. История кометы Галлея / Н. М. Субботина. – СПб. : Тип. т-ва «Обществ. польза», 1910. – 

157 с. 
5
 Святский, Д. О. Под сводом хрустального неба: очерки по астральной мифологии в области религиозного и 

народного мировоззрения / Д. О. Святский. – СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1913. – IV, 187 с.; Святский, Д. О. 

Астрономия Древней Руси / Д. О. Святский ; предисл., коммент. и доп. М. Л. Городецкий. – М. : Рус. панорама, 

2007. – 663 с.; Святский, Д. О. Чудесность и естественность в небесных явлениях по представлениям наших 

предков / Д. О. Святский // Мироведение. – 1930. – Т. 19, № 2. – С. 91–102.; Святский, Д. О. Ценность 

летописных записей / Д. О. Святский // Мироведение. – 1927. – Т. 16, № 4. – С. 239–242. 
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П. Славенас
6
 і С. Матулайцітэ

7
, беларускі даследчык Н.Д. Беспамятных

8
 

разглядалі развіццё навуковай астраноміі ў Віленскай езуіцкай акадэміі ў XVIІ 

ст. і аналізавалі астранамічныя творыя, якія былі створаны ў сценах гэтай 

навучальнай установы. У 1996 г. у манаграфіі “Очерки истории науки и 

культуры Беларуси IX – начала ХХ в.”
9
 быў напісаны раздзел “Астрономия”, 

які прысвечаны гісторыі астранамічнай навукі ў Беларусі. Апісанне астраноміі 

ў XVI–XVIІ стст., як і папярэдніх стагоддзяў, займае нязначнае месца, часам 

крыніцы выкарыстоўваліся без належнай крытыкі. У 2010 г. у складзе 

энцыклапедыі “Вялікае Княства Літоўскае” з’явіўся артыкул П. Космача 

“Астраномія”
10

, у якім таксама працягваецца даўняя тэндэнцыя разгляду 

гісторыі астраноміі толькі з XVIІ ст.  

Астранамічныя і каляндарныя творы, роля Ф. Скарыны ў развіцці 

астранамічных ведаў у ВКЛ даследуецца ў працах Г.Я. Галенчанкі
11

. 

Астралагічная дзейнасць Сімяона Полацкага разглядалася ў працах 

Д.В. Свяцкага, С.П. Віцязя
12

, Р.А. Сіманава
13

. Пытанню развіцця астралогіі пры 

двары Ягелонаў прысвечаны артыкул С. Роўэла
14

.  
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Г. Я. Галенчанка // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1974. – № 4. – С. 32–35.; Галенчанка, Г. Я. Францыск 
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: Беларус. навука, 2008. – 457 с. 
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Hist. Studies. – 2002. – Vol. 7. – P. 23–42. 
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Матэрыял, які датычыцца гісторыі астраноміі ў ВКЛ, у той ці іншай 

ступені ўзгадваўся ў даследаваннях расійскіх аўтараў
15

, якія разглядалі яго ў 

кантэксце агульнарускага развіцця астраноміі. Даследаваліся тэксты па 

касмалогіі, касмаграфіі, астралогіі, у тым ліку і тыя, што былі створаны на 

тэрыторыі ВКЛ. Астранамічную і астралагічную літаратуру жыдоўствуючых, 

якая звязана з ВКЛ, даследаваў расійскі аўтар А.І. Сабалеўскі
16

. Астранамічныя 

тэксты і дзейнасць прадстаўнікоў ерасі жыдоўствуючых разглядаюцца ў працах 

М. Таўбе
17

, Ю. Пеляшэнкі
18

, Д. Свяцкага
19

, У. Кузакова
20

, Ю. Цемчына
21

.   

Звесткі па гісторыі астраноміі ВКЛ таксама прадстаўляюць археалагічныя 

і этнаграфічныя даследаванні. Літоўскія даследчыкі В. Жулкус і Л. Клімка
22

, 

беларускі даследчык Э. Зайкоўскі
23

 вывучалі археалагічныя аб’екты і 

артэфакты, якія адлюстроўваюць сярэднявечныя астранамічныя ўяўленні. 

Каляндарныя сістэмы разглядаюцца ў працах М. Гусева
24

, Л. Клімкі
25

, 
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 Райков, Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России: из прошлого русского 

естествознания / Б. Е. Райков. – Л. ; М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1937. – 264 с.; Ченакал, В. Л. Очерки по 

истории русской астрономии: наблюдательная астрономия в России XVII и начала XVIII в. / В. Л. Ченакал. – М. 

; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1951. – 109 с.; Ченакал, В. Л. Научное наследие Галилео Галилея в России XVII 

и XVIII вв. / В. Л. Ченакал // Историко-астрономические исследования : сб. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т истории 

естествознания и техники. – М, 1969. – Вып. 10. – С. 97–112.; Кузаков, В. К. Очерки развития 

естественнонаучных и технических представлений на Руси в Х–XVII вв. / В. К. Кузаков. – М. : Наука, 1976. – 

315 с. 
16
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Ё. Вайшкунаса
26

 і С. Віцязя
27

. У працах беларускага даследчыка Ц.В. Авіліна
28

 і 

літоўскага даследчыка Ё. Вайшкунаса
29

 разглядаюцца традыцыйныя астронімы 

і этнаастранамічныя уяўленні беларусаў і літоўцаў пераважна ХІХ–ХХІ стст., 

аднак закранаюцца і ранейшыя стагоддзі.  

Характэрнай асаблівасцю прац па гісторыі астраноміі з’яўляецца тое, што 

яны ствараліся не толькі гісторыкамі, але матэматыкамі, фізікамі і астраномамі, 

альбо гісторыкі працавалі супольна з астраномамі. Папярэднія даследаванні 

пераважна разглядалі астраномію ў ВКЛ, пачынаючы з XVІІ ст., такім чынам 

пакідаючы недаследаванымі некалькі стагоддзяў развіцця астранамічнай думкі. 

Найбольш даследаванымі з’яўляюцца праблемы развіцця навуковай астраноміі 

ў Віленскай езуіцкай акадэміі ў XVII ст., а таксама касмалагічных і 

астранамічных ўяўленняў у царкоўных і некаторых ерэтычных творах. Многія 

аспекты, як, напрыклад, дахрысціянская астраномія і астранамічныя звесткі ў 

летапісанні ВКЛ фактычна не разглядаліся.  

У раздзеле 1.2 “Крыніцы даследавання” характарызуецца комплекс 

выкарыстаных крыніц. Асноўнымі крыніцамі для даследавання з’яўляюцца 

пісьмовыя апавядальныя крыніцы, якія падзяляюцца на некалькі групаў. Да 

першай групы адносяцца агульнадзяржаўныя і лакальныя летапісы і хронікі 

ВКЛ, у якіх захаваліся апісанні астранамічных з’яў, адлюстравана тагачасная 

астранамічная тэрміналогія, зафіксаваны тыповыя астранамічныя веды і 

ўяўленні, якія былі распаўсюджаны сярод насельніцтва ВКЛ. Да другой групы 

належаць астранамічныя і астралагічныя творы (у іх лік уваходзяць таксама 

творы па каляндарнай тэматыцы, царкоўнай касмалогіі, мастацкія творы з 

астралагічным зместам). Аўтарам выкарыстоўваліся крыніцы як апублікаваныя, 

                                                           
26

 Vaiškūnas, J. Did there exist the baltic zodiac? / J. Vaiškūnas // Astronomy and cultural diversity : proc. of the intern. 

conf. "Oxford VI & SEAC 99" held in Museo de la Ciencia y el Cosmos, La Laguna, June 1999 / ed.: C. Esteban, 

J. A. Belmonte. – Santa Cruz de Tenerife, 2000. – P. 319–325. 
27

 Віцязь, С. Драўляны коўш – сярэдневяковы сакральны каляндар / С. Віцязь // Археалагічны зборнік / Нац. 

музей гісторыі і культуры Беларусі. – Минск, 2006. – Вып. 1. – С. 87–99. 
28

 Авілін, Ц. Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія / Ц. Авілін. – Мінск : Тэхналогія, 2015. – 287 с.; Авилин, Т. 

В. Белорусская народная астронимия / Т. В. Авилин // Историко-астрономические исследования : сб. ст. / Рос. 

акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники. – М., 2006. – Вып. 31. – С. 314–332.; Авілін, Ц. В. 

Беларуска-літоўскія паралелі ў народнай астраноміі / Ц. В. Авілін // Европа: новое соседство 2008 : материалы 

междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, 17–18 мая 2008 г. / Европ. гуманитар. ун-т ; редкол.: Г. Я.  

Миненков (отв. ред.) [и др.]. – Вильнюс, 2009. – С. 10–16.; Авілін, Ц. В. Астралогія ў традыцыйнай культуры 

ўсходніх славян: кароткі нарыс / Ц. В. Авілін // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-

практ. канф., Мінск, 21–22 крас. 2011 г. : у 2 ч. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск, 

2011. – Ч. 2. – С. 42–44.; Авілін, Ц. В. Семантыка фраземы “лічыць на небе зоркі” / Ц. В. Авілін // Славянская 

фразеология в синхронии и диахронии : сб. науч. ст. / Гомел. гос. ун-т. – Гомель, 2011. – Вып. 1. – С. 242–244. 
29

 Вайшкунас, Й. Народная астронимия белорусско-литовского пограничья / Й. Вайшкунас // Балто-славянские 

исследования : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. – М., 2004. – Вып. 15. – С. 168–179.; 

Vaiškūnas, J. Etnoastronomia litewska / J. Vaiškūnas // Etnolingwistyka. –1999. – T. 11. – S. 165–175.; Vaiškūnas, J. 

The moon in Lithuanian folk tradition [Electronic resource] / J. Vaiškūnas // Folklore : electronical J. of folklore. – 

2006. – Vol. 32. – Mode of  access: http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol32/moon.pdf. – Date of access: 10.08.2015.; 

Vaiškūnas, J. Observation of celiastial bodies and timing practice in Lithuanian folk culture / J. Vaiškūnas // Time and 

astronomy in past cultures : proc. of the conf., Toruń, 30 March – 1 Apr. 2005 / Inst. of Archaeology, Warsaw Univ. ; 

ed. A. Sołtysiak. – Warszawa ; Toruń, 2006. – P. 167–188. 
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так і неапублікаваныя з архіўных збораў і бібліятэчных фондаў. Даследаваліся 

астранамічныя і астралагічныя творы ў складзе “Радзівілаўскага фонда” (694) у 

Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Таксама ўпершыню аўтарам быў 

даследаваны змест астранамічных і астралагічных артыкулаў у складзе 

рукапіснага “Віленскага зборніка” XVI ст. з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі.  

Аўтарам таксама выкарыстоўваліся выяўленчыя крыніцы XIV–XVII стст., 

на якіх адлюстраваны астранамічныя з’явы і нябесныя целы.  

Наступная група крыніц – этнаграфічныя запісы XIX – пач. XXІ стст., 

прысвечаныя беларускай традыцыйнай астраноміі. Этнаастранамічныя 

матэрыялы дазваляюць больш глыбока зразумець успрыманне насельніцтвам 

ВКЛ астранамічных з’яў, параўнаць звесткі сярднявечных пісьмовых крыніц з 

традыцыйнымі ўяўленнямі беларусаў. Шэраг традыцыйных астронімаў і 

астранамічных уяўленняў ХІХ – пач. ХХІ стст. адпавядаюць тым, што былі 

зафіксаваны ў пісьмовых крыніцах папярэдніх часоў (XI–XVIII стст.). Гэтая 

акалічнасць дазваляе выкарыстоўваць адпаведныя этнаграфічныя запісы для 

рэканструкцыі сярэднявечных уяўленняў. 

У раздзеле 1.3 “Метады даследавання” разглядаецца метадалагічная 

база дысертацыйнага даследавання. Даследаванне грунтуецца на прынцыпах 

аб’ектыўнасці, гістарызму і сістэмнасці. Аўтарам выкарыстоўваліся наступныя 

метады: агульналагічныя і агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, індукцыя і 

дэдукцыя, аналогія, параўнанне, абагульненне), а таксама спецыяльна-

гістарычныя метады (гісторыка-параўнальны, гісторыка-генетычны, 

рэтраспектыўны і метад гістарычнай перыядызацыі). У працы выкарыстоўваўся 

метад камп’ютарнага мадэлявання, які ўжываўся для праверкі на сапраўднасць 

звестак пісьмовых крыніц пра сонечныя і месяцовыя зацьменні. Разлікі рабіліся 

адмысловай астранамічнай праграмай-планетарыем StarCalc 5.73. 

У другой главе “Астранамічныя веды і ўяўленні ў сістэме язычніцкіх 

вераванняў насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага ў XIV–XVII стст.” 

раскрываецца сувязь астранамічных ведаў і ўяўленняў з дахрысціянскай 

міфалогіяй і вызначаецца роля астраноміі ў язычніцкіх культах. У раздзеле 2.1 

“Перыядызацыя гісторыі развіцця астранамічных ведаў у Вялікім 

Княстве Літоўскім” даецца агульная характарыстыка і перыядызацыя працэса 

развіцця астраноміі ў ВКЛ. У працэсе развіцця астранамічных ведаў у перыяд 

XІV–XVІІ стст. у ВКЛ можна вылучыць тры вялікія этапы: 1) Данавуковы этап 

(да канца XV ст.). Падзяляецца на два перыяды: а) перыяд язычніцкай 

касмалогіі (да канца XІV ст.); б) перыяд хрысціянскай касмалогіі; 2) 

Пераднавуковы этап (канец  XV – канец XVІ стст.); 3) Навуковы этап  (ад XVII 

ст.). У раздзеле 2.2 “Месца астранамічных ведаў у сістэме язычніцкіх 

вераванняў балтаў і славян” вызначаюцца функцыі і роля астраноміі ў 
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сістэме язычніцкіх вераванняў насельніцтва ВКЛ. Веды пра нябесныя целы 

выкарыстоўваліся для вядзення каляндара, вызначэння часу і арыентавання ў 

прасторы, прадказання надвор’я. Функцыі назірання за небам, варажбы па 

нябесных свяцілах, тлумачэння астранамічных з’яў і вядзення каляндара 

выконвалі язычніцкія жрацы ці іх асобная катэгорыя. Язычніцкае жрэцтва 

з’яўлялася вытворцам, захавальнікам і асноўным носьбітам астранамічных 

ведаў. Некаторыя язычніцкія свяцілішчы мелі канструкцыі, якія дазвалялі 

праводзіць астранамічныя назіранні. У разглядаемы перыяд былі вядомы 

розныя каляндарныя сістэмы, якія грунтаваліся як на месяцовым, так і на 

сонечным календары. У раздзеле 2.3 “Міфалагічныя ўяўленні і веды пра 

неба, планеты, зоркі і сузор’і” раскрываюцца дахрысціянскія міфалагічныя і 

касмалагічныя ўяўленні насельніцтва ВКЛ. Важнае месца ў дахрысціянскай 

касмалогіі насельніцтва ВКЛ займала ўяўленне пра неба ў вобразе гары, якое 

адлюстроўвае трохчасткавую вертыкальную мадэль свету. Некаторыя 

традыцыйныя беларускія астронімы, зафіксаваныя ў ХІХ–ХХІ стст., ужо былі 

вядомы ў XIV–XVII стст. 

Астранамічныя веды і ўяўленні не былі асобнай галіной ведаў, а 

з’яўляліся часткай міфалогіі: вакол нябесных аб’ектаў склаўся комплекс легенд, 

паданняў, забабонаў. На нябесныя аб’екты пераносіліся міфалагічныя і 

рэлігійныя вобразы. Зорнае неба разглядалася язычнікамі ў якасці жывога свету 

і прасторы, дзе рэальна дзейнічаюць боствы і іншыя звышнатуральныя сілы. 

Нябесныя свяцілы былі аб’ектам рэлігійнага ўшанавання. Нябесныя свяцілы, 

Сонца, Месяц, Венера, абагаўляліся, а некаторыя зоркі і сузор’і (Вялікая 

Мядзведзіца, Пляяды, Млечны Шлях, Пояс Арыёна) выяўляюць сувязь з 

язычніцкімі вераваннямі і архаічнымі міфалагічнымі ўяўленнямі. Прасочваецца 

сувязь з культамі Перуна і Вялеса, вобразамі Выраю (месцазнаходжання душ 

памерлых) і бостваў, якія вызначаюць лёс чалавека ды інш.  

У трэцяй главе “Развіццё астраноміі і хрысціянскай касмалогіі ў 

Вялікім Княстве Літоўскім у XIV–XVII стст.” вызначаецца стаўленне 

хрысціянскай царквы да астраноміі і астралогіі і аналізуецца уплыў астраноміі 

на развіццё хрысціянскай касмалогіі з улікам канфесійнай спецыфікі. У 

раздзеле 3.1 “Астранамічныя веды і хрысціянская касмалогія ў XIV–XVІІ 

стст.” высвятляюцца адносіны царквы да астраноміі і астралогіі, а таксама 

характарызуюцца касмалагічныя ўяўленні, якія ўхваляла царква. Хрысціянская 

касмалогія грунтавалася на веры ў тое, што Сусвет і ўсе нябесныя целы былі 

створаны Богам, а таму любыя змены на зорным небе адбываюцца толькі па 

волі Бога. Стаўленне царквы да астраноміі і астралогіі было пераважна 

негатыўным, што было выклікана паганскім паходжаннем гэтай галіны ведаў, а 

таксама атаесамленнем гэтых заняткаў з чараўніцтвам, аднак паступова 

сітуацыя змянялася. Хрысціянская касмалогія была прадстаўлена дзвюма 



14 

 

асноўнымі мадэлямі светабудовы: камара-плоскасцевай і геацэнтрычнай 

(пталамееўскай), а таксама шэрагам варыяцый абедзвюх гэтых сістэм.  

У раздзеле 3.2 “Змены ў хрысціянскай касмалогіі ў XVІ–XVIІ стст.” 

разглядаецца эвалюцыя поглядаў царквы на астраномію. Праз паступовае 

развіццё астраноміі царква змяняе сваё стаўленне шляхам вызначэння 

правільных і дазволеных функцый астранамічнай думкі: вядзенне календара (у 

тым ліку сельскагаспадарчага), арыентаванне ў прасторы і прадказанне 

надвор’я. Цягам XVІ–XVIІ стст. у царкоўным асяродку ВКЛ адбываўся пераход 

ад камара-плоскасцевай да геацэнтрычнай касмалагічнай мадэлі, што было 

звязана з развіццём навуковай астраноміі. Калі ў Заходняй Еўропе 

геацэнтрычная астраномія была вядучай у часы Сярэднявечча і пачала губляць 

свае пазіцыі з XVІ–XVІІ стст., то ў ВКЛ, наадварот, яна зацвярджаецца з XV–

XVІ стст. У большай ступені гэтая эвалюцыя закранула праваслаўную царкву, 

бо каталіцкая царква ў ХІV–ХVІІ стст. (і нават раней) ужо прытрымлівалася 

геацэнтрычных поглядаў і ставілася лаяльна да астралогіі, што было звязана з 

даволі высокім узроўнем развіцця навукі і адукацыі ў краінах Заходняй Еўропы. 

Змены ў стаўленні да астраноміі і астралогіі, поглядах на светабудову з боку 

праваслаўнай царквы былі абумоўлены рэакцыяй на ідэі, якія распаўсюджвалі 

прадстаўнікі так званай ерасі жыдоўствуючых, а таксама ідэалагічным 

супрацьстаяннем з каталіцкай і ўніяцкай цэрквамі, што яскрава праявілася ў 

палеміцы вакол новага грыгарыянскага календара. Прыкладам зменаў 

стаўлення ад астраноміі і астралогіі з боку праваслаўнага духавенства 

з’яўляецца дзейнасць Сімяона Полацкага, які займаўся астралогіяй.  

У чацвёртай главе “Астранамічныя веды і ўяўленні паводле 

летапісаў і хронік Вялікага Княства Літоўскага” вызначаецца роля і сэнс 

апісанняў астранамічных з’яў у помніках летапісання, а таксама высвятляецца, 

як астранамічныя з’явы ўспрымаліся насельніцтвам ВКЛ. Раздзел 4.1 

“Апісанні астранамічных з’яў у помніках беларуска-літоўскага 

летапісання” прысвечаны аналізу паведамленняў аб астранамічных з’явах у 

летапісах і хроніках ВКЛ. Паведамленні пра астранамічныя з’явы – гэта 

неад’емная частка летапісных твораў. У творах прысутнічаюць як запазычаныя, 

так і арыгінальныя паведамленні. Характэрна, што запазычаныя паведамленні 

пра астранамічныя з’явы XIV ст. апісваюць тыя з’явы, якія маглі назірацца на 

тэрыторыі ВКЛ, а гэта значыць, што трапілі яны ў беларуска-літоўскія летапісы 

невыпадкова. Сярод 43 апісаных у беларуска-літоўскіх летапісах астранамічных 

з’яў найбольшая колькасць належыць да сонечных зацьменняў – 18 

паведамленняў, на другім месцы знаходзяцца апісанні палярных ззянняў – 9, на 

трэцім месцы знаходзяцца згадкі пра каметы – 6. Большасць звестак пра 

астранамічныя з’явы ў летапісах і хроніках мае даволі высокую ступень 

дакладнасці і адпавядае рэчаіснасці. Летапісныя паведамленні сведчаць, што 
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людзі не ведалі пра сапраўдную прыроду назіраемых з’яў, хаця фіксавалі іх 

даволі дакладна. Такая ўвага была абумоўлена асаблівасцямі ўспрымання і 

сэнсам, які закладваўся ў нябесныя з’явы.  

Раздзел 4.2 “Уяўленні пра астранамічныя з’явы насельніцтва 

Вялікага Княства Літоўскага” раскрывае сэнс паведамленняў пра 

астранамічныя з’явы ў помніках летапісання і характарызуе ўяўленні 

насельніцтва ВКЛ аб астранамічных з’явах. Астранамічныя з’явы разглядаліся 

ў якасці прадвесця пэўных надзвычайных здарэнняў і падзей, пераважна благіх. 

Паводле звестак беларуска-літоўскіх летапісаў і хронік, гістарычныя падзеі, 

звязаныя з астранамічнымі з’явамі, можна ўмоўна падзяліць на дзве групы: 1) 

вайскова-палітычнага характару: вайсковыя дзеянні, смерць манарха ці вядомай 

асобы, змена свецкай ці царкоўнай улады і г. д.; 2) стыхійныя бедствы: 

неўраджаі, голад, эпідэміі сярод людзей, паморкі на жывёл і г.д. Сляды ўплываў 

вядомых у ВКЛ у XVI–XVII стст. астранамічных твораў не прасочваюцца ў 

агульнадзяржаўных і лакальных летапісах і хроніках, таму можна меркаваць, 

што летапісцы перанеслі на старонкі сваіх твораў традыцыйныя ўяўленні, якія 

фіксаваліся этнографамі яшчэ ў ХІХ–ХХІ стст. 

У пятай главе “Станаўленне навуковай астраноміі ў Вялікім Княстве 

Літоўскім” даследуюцца асаблівасці працэсу станаўлення навуковай 

астраноміі ў ВКЛ. У раздзеле 5.1 “Эвалюцыя астранамічнай тэрміналогіі” 

разглядаецца астранамічная тэрміналогія і яе змены цягам XІV–XVII стст. У 

гэты перыяд выкарыстоўвалася разнастайная астранамічная тэрміналогія, якая 

была прадстаўлена арыгінальнымі народнымі, запазычанымі тэрмінамі з 

візантыйскай і заходнееўрапейскай традыцый, а ў літаратуры жыдоўствуючых 

сустракалася і яўрэйская тэрміналогія. Тэрміны, як і ўяўленні пра пазначаемыя 

імі з’явы, мелі пэўныя змены, якія былі скіраваны ў бок замены архаічных 

запазычаных ці традыцыйных мясцовых тэрмінаў на новыя (узятыя з 

заходнееўрапейскай літаратуры), што таксама сведчыла пра эвалюцыю ведаў. У 

ХVІІ ст. праз развіццё навукі і адукацыі адбывалася паступовая ўніфікацыя 

тэрміналогіі, якая была выклікана ужываннем пераважна лацінскіх тэрмінаў і 

стварэннем на лацінскай мове навуковых твораў. 

Раздзел 5.2 “Астранамічная спадчына ерасі жыдоўствуючых” 

прысвечаны ўнёску ў развіццё астраноміі ў ВКЛ, які зрабілі прадстаўнікі ерасі 

жыдоўствуючых – сацыяльны, рэлігійны і інтэлектуальны рух, які ў ВКЛ не 

ўспрымаўся як ерэтычны. Культурныя кантакты з заходнееўрапейскім светам, 

які ў XV–XVІ стст. знаходзіўся пад уздзеяннем Адраджэння і Рэфармацыі, 

стварылі спрыяльную глебу для распаўсюджвання рацыяналістычных поглядаў 

у ВКЛ. Гэта быў адмысловы рацыяналістычны рух, у якім нават бачаць пачаткі 

рэфарматарскіх тэндэнцый падобных да заходнееўрапейскіх і які адчуваў на 

сабе ўплывы Рэнесансу і нават распаўсюджваў рэнесансныя ідэі сярод усходніх 
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славян. Фактычна жыдоўствуючыя былі першымі ў ВКЛ, хто пачаў 

падыходзіць да астраноміі з навуковых пазіцый у іх тагачасным разуменні. У 

раздзеле разглядаюцца астранамічныя і астралагічныя творы, якія былі 

створаны жыдоўствуючымі; у тым ліку ўпершыню даследуецца змест 

адпаведных артыкулаў у складзе “Віленскага зборніка”. Можна меркаваць, што 

ён з’яўляецца пазнейшай копіяй зборніка складзенага ў 60-я гады XV ст. 

Вывучаемыя творы выкладаюць геацэнтрычную астраномію, а таксама 

з’яўляюцца практычнымі рэкамендацыямі для заняткаў астралогіяй.  

У раздзеле 5.3 “Развіццё астранамічнай навукі ў ХVІ–ХVІІ стст.” 

раскрываецца працэс распаўсюджвання і развіцця навуковай астраноміі ў ВКЛ, 

разглядаецца дзейнасць прафесійных астраномаў і вядомая астранамічная 

літаратура, вызначаецца ступень распаўсюджанасці навуковых астранамічных 

ведаў у грамадстве, а таксама характарызуецца дзейнасць Ф.Скарыны ў галіне 

папулярызацыі і распаўсюджвання геацэнтрычнай астраноміі сярод 

насельніцтва ВКЛ, вызначаецца роля вышэйшай езуіцкай навучальнай 

установы, Віленскай езуіцкай акадэміі, у станаўленні навуковай астраноміі ў 

ВКЛ. У яе сценах утварылася першая ўласная навуковая школа, прадстаўнікі 

якой, акрамя даследаванняў і выкладання астраноміі, займаліся асветніцкай 

дзейнасцю, якая праявілася ў распаўсюджванні навуковых астранамічных ведаў 

сярод насельніцтва і барацьбе з традыцыйнымі забабонамі. Сярод навуковых 

кірункаў у ВКЛ астраномія пачынае афармляцца ў ліку першых. Уздым 

астраноміі, як частку працэса станаўлення навуковай свядомасці, можна 

разглядаць як адну з прыкметаў Рэнесанса на тэрыторыі ВКЛ.  

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

1. У данавуковы перыяд астраномія не мела самастойнага характару, а 

з’яўлялася часткай той ці іншай галіны ведаў і духоўнай сферы. Астранамічныя 

веды і ўяўленні ў перыяд існавання язычніцкай рэлігіі, зразумела, не былі 

навуковымі, а з’яўляліся часткай традыцыйнай штодзённасці і адносіліся да 

побытавых ведаў і міфалогіі. Веды пра нябесныя целы выкарыстоўваліся для 

вядзення календара, вызначэння часу і арыентавання ў прасторы, прадказання 

надвор’я. Не існавала сістэмы астранамічнай адукацыі, аднак функцыі 

назірання за небам, тлумачэння астранамічных з’яў і вядзення календара 

выконвалі язычніцкія жрацы. Астранамічныя веды перадаваліся ў межах 

паганскай іерархіі. Астранамічныя веды і ўяўленні з’яўляліся важнай часткай 

міфалогіі: вакол нябесных аб’ектаў склаўся комплекс легенд, паданняў, 

забабонаў. Зорнае неба разглядалася язычнікамі ў якасці жывога свету і 

прасторы, дзе рэальна дзейнічаюць боствы і іншыя звышнатуральныя сілы. Для 
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тагачасных астранамічных уяўленняў ВКЛ быў характэрны перанос 

міфалагічных і рэлігійных вобразаў на нябесныя аб’екты. У міфах і паданнях у 

аб’екты зорнага неба, перадусім, у сузор’і і зоркі, ператвараюцца не толькі багі, 

героі і людзі, але таксама жывёлы і прадметы. Некаторыя свяцілы, як Сонца, 

Месяц, Венера, абагаўляліся, а некаторыя зоркі і сузор’і (Вялікая Мядзведзіца, 

Пляяды, Млечны Шлях, Пояс Арыёна) выяўляюць сувязь з язычніцкімі 

вераваннямі і архаічнымі міфалагічнымі ўяўленнямі. Прасочваецца сувязь з 

культамі Перуна і Вялеса, вобразамі Выраю (месцазнаходжання душ памерлых) 

і бостваў, якія вызначаюць лёс чалавека ды інш. На тэрыторыі ВКЛ ў 

разглядаемы перыяд былі вядомы тры каляндарныя сістэмы: месяцовая, 

месяцова-сонечная, сонечная. Пэўнай варыятыўнасцю адрозніваліся і 

касмалагічныя ўяўленні, сярод якіх важнае месца займала ўяўленне пра неба ў 

вобразе гары, якое адлюстроўвае трохчасткавую вертыкальную мадэль свету [2; 

4; 8; 11; 13; 14]. 

2. Пэўную эвалюцыю поглядаў у дачыненні да астраноміі здзейсніла 

праваслаўная царква. Царква, з аднаго боку, негатыўна ставілася да астраноміі і 

нават яе забараняла, бо астраномія супярэчыла кананічным поглядам царквы на 

Сусвет. Адпаведна, развіццё астраноміі падрывала аўтарытэт царквы. Таксама 

астраномія разглядалася ў якасці чараўніцтва. З другога боку, тлумачэнне 

навакольнага свету вымушала царкоўнікаў звяртацца да астраноміі. У межах 

праваслаўнай царквы  былі вызначаны дазволеныя накірункі выкарыстання 

астраноміі: вядзенне календара (у тым ліку сельскагаспадарчага),  

арыентаванне ў прасторы і прадказанне надвор’я. Гэтыя змены адбываліся пад 

уплывам развіцця астраноміі і распаўсюджвання астранамічных ведаў у 

грамадстве. З цягам часу духоўныя асобы самі не толькі вывучалі астраномію, 

але і цікавіліся астралогіяй. Такая супярэчнасць тлумачыцца імкненнем 

зразумець і правільна патлумачыць нябесныя знакі, што было жыццёва 

неабходна для грамадства і дзяржавы. Духоўныя асобы, як, напрыклад, Сімяон 

Полацкі, з’яўляліся прыдворнымі астролагамі. Такім чынам забяспечваўся 

дзяржаўны інтарэс да астранамічных знакаў, якія павінны былі дапамагчы ў 

справе кіравання. Для хрысціянскай касмалогіі, у адрозненні ад язычніцкай, 

характэрна статычнасць ва ўспрыманні зорнага неба. У разглядаемы перыяд 

хрысціянская касмалогія была прадстаўлена дзвюма канцэпцыямі светабудовы: 

камара-плоскасцевай і геацэнтрычнай (пталамееўскай), а таксама шэрагам 

варыяцый абедзвюх гэтых сістэм. Вывучаемы час характарызуецца пераходам 

ад камара-плоскасцевай сістэмы свету да геацэнтрычнай, якая становіцца 

вядучай. У большай ступені эвалюцыя касмалагічных уяўленняў закранула 

праваслаўную царкву, бо каталіцкая царква ў ХІV–ХVІ стст. (і нават раней) ужо 

прытрымлівалася геацэнтрычных поглядаў і ставілася лаяльна да астралогіі, 

што было звязана з даволі высокім узроўнем развіцця навукі і адукацыі ў 
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краінах Заходняй Еўропы. Змены ў поглядах на светабудову з боку 

праваслаўнай царквы былі абумоўлены рэакцыяй на ідэі, якія распаўсюджвалі 

прадастаўнікі так званай ерасі жыдоўствуючых, а таксама ідэалагічным 

супрацьстаяннем з каталіцкай і ўніяцкай цэрквамі, што яскрава праявілася ў 

палеміцы вакол новага грыгарыянскага календара [2; 3]. 

3. Астранамічныя з’явы ў даследуемы перыяд яшчэ не разглядаліся 

насельніцтвам у навуковай плашчыні, а з’яўляліся часткай рэлігійных і 

міфалагічных уяўленняў. Астранамічныя з’явы ва ўспрыманні насельніцтва 

ВКЛ разглядаліся ў якасці “боскіх знакаў”, якія павінны былі папярэдзіць пра 

пэўныя падзеі і падказаць людзям волю Бога. Незвычайныя нябесныя з’явы 

пазначалі пераходныя этапы ў жыцці грамадства. Астранамічныя веды мелі 

містычна-прагнастычны характар, што яскрава адлюстравалася ў помніках 

летапісання ВКЛ. Паводле звестак беларуска-літоўскіх летапісаў і хронік, 

гістарычныя падзеі, звязаныя з астранамічнымі з’явамі, можна ўмоўна 

падзяліць на групы: 1) вайскова-палітычнага характару: вайсковыя дзеянні, 

смерць манарха ці вядомай асобы, змена свецкай ці царкоўнай улады і г. д. 2) 

стыхійныя бедствы: неўраджаі, голад, эпідэміі сярод людзей, паморкі на жывёл 

і г.д. Зацьменні Сонца, палярныя ззянні і каметы з’яўляюцца выбітнымі 

астранамічнымі з’явамі, якія назіраюцца адначасова на вялікай тэрыторыі 

вялікай колькасцю людзей. Гэта і абумовіла іх уключэнне ў агульнадзяржаўныя 

нарацыі, бо гэтыя астранамічныя з’явы маюць “агульнадзяржаўны характар”. 

Іншыя астранамічныя з’явы бачны толькі на абмежаванай тэрыторыі, маюць 

“лакальны характар”, напрыклад гало ці назіранне метэора, а таму іх апісанні ў 

помніках агульнадзяржаўнага летапісання сустракаюцца радзей, але ў помніках 

лакальнага летапісання Беларусі XVI–ХІХ стст. наадварот сустракаюцца часта. 

Народныя беларускія ўяўленні пра астранамічныя з’явы ХІХ–ХХ стст. 

супадаюць з уяўленнямі, якія сустракаюцца ў летапісах і хроніках ХV–ХVІІ 

стст. Можна з вялікай ступенню верагоднасці казаць пра існаванне нязменнай і 

непарыўнай традыцыі ўспрымання астранамічных з’яў насельніцтвам Беларусі. 

З улікам архаічнасці і слабай зменлівасці дадзенага пласта традыцыйных 

народных ведаў, можна меркаваць, што вызначаныя астранамічныя ўяўленні 

маглі існаваць на землях Беларусі яшчэ ў далетапісныя часы [1; 2; 6; 7; 9; 10]. 

4. На развіццё астранамічнай навукі ў ВКЛ уплывалі заходнееўрапейскія 

астранамічныя працы, а таксама ў некаторай ступені і яўрэйскія творы (уплыў 

літаратуры ерасі жыдоўствуючых), якія, аднак, па характары астранамічных 

ведаў адпавядалі заходнееўрапейскім. Прадстаўнікі ерасі жыдоўствуючых былі 

першымі ў ВКЛ, хто пачаў падыходзіць да астраноміі з навуковых пазіцый у іх 

тагачасным разуменні. Яны зрабілі важны ўнёсак у развіццё астраноміі ў ВКЛ 

праз распаўсюджванне ідэй геацэнтрычнай астраноміі. Сярод навуковых 

кірункаў у ВКЛ астраномія пачынае афармляцца ў ліку першых. Уздым 
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астраноміі, як частку працэса станаўлення навуковай свядомасці, можна 

разглядаць як адну з прыкметаў Рэнесанса на тэрыторыі ВКЛ. Станаўленне 

навуковай астраноміі ў ВКЛ таксама можна разглядаць у якасці часткі 

агульнаеўрапейскага працэса навуковай рэвалюцыі ХVІІ ст. У ХVІІ ст. 

астраномія ў ВКЛ афармляецца ў якасці навуковай галіны ведаў, якая была ўжо 

не толькі тэарэтычнай дысцыплінай, але эмпірычнай. Навуковы перыяд 

характарызуецца наяўнасцю сістэмы адукацыі, якая забяспечвае захаванне, 

перадачу і вытворчасць новых ведаў. Станаўленню навуковай астраноміі ў ВКЛ 

паспрыяла стварэнне ўласнай астранамічнай школы ў Вільні ў межах Віленскай 

езуіцкай акадэміі, якая стала правадніком перадавых астранамічных ідэй. На 

тэрыторыі ВКЛ адбывалася рэцэпцыя заходнееўрапейскай навуковай 

астраноміі і яе наступнае развіццё. Каталіцкая сістэма адукацыі адыграла 

вызначальную ролю ў гэтым працэсе. Станаўленне навуковай астраноміі 

суправаджалася зменамі ў карціне свету. Замест народна-міфалагічных 

уяўленняў, а таксама камара-плоскасцевай мадэлі пашыраецца геацэнтрычная 

мадэль Сусвету. На землях ВКЛ была вядома геліяцэнтрычная мадэль М. 

Каперніка, а таксама кампрамісная паміж мадэлямі Пталамея і Каперніка 

канцэпцыя Ціха Брагэ. Аднак абедзве ў разглядаемы перыяд не здолелі 

замацавацца ў астранамічный думцы ВКЛ [3; 5; 12; 15; 16].  

 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

Матэрыялы дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны для 

напісання падручніка па астраноміі для вучняў 11-х класаў агульнай сярэдняй 

школы, пры падрыхтоўцы падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, агульных 

навучальных курсаў па гісторыі Беларусі эпохі Сярэднявечча і ранняга Новага 

часу, у тым ліку па гісторыі навукі, культуры і рэлігіі, а таксама пры 

распрацоўцы спецыяльных курсаў для студэнтаў вышэйшых навучальных 

устаноў гістарычнага і фізічнага профілю. Таксама вынікі і палажэнні 

дысертацыі могуць быць выкарыстаны як пры падрыхтоўцы абагульняючых 

навуковых і навукова-папулярных прац па гісторыі Беларусі ХІV–ХVІІ стст., 

так і спецыялізаваных прац па гісторыі навукі, культуры і рэлігіі. Матэрыялы 

дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны таксама для 

падрыхтоўкі навукова-папулярных лекцый Мінскага планетарыя, скіраваных на 

папулярызацыю гісторыка-астранамічных ведаў і беларускай культуры. 
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РЭЗЮМЭ 

Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч 

Фарміраванне і развіццё астранамічных ведаў у Вялікім Княстве 

Літоўскім у XIV–XVII стст. 

 

Ключавыя словы: Вялікае Княства Літоўскае, Рэнесанс, Віленская езуіцкая 

акадэмія, сярэднявечная астраномія, этнаастраномія, астранамічныя веды, 

касмалогія, геацэнтрызм.  

Мэта даследавання: вызначыць этапы і асаблівасці працэсу фарміравання і 

развіцця астранамічных ведаў і астранамічнай навукі ў Вялікім Княстве Літоўскім у 

XІV – XVІІ стст.  

Метады даследавання: агульналагічныя і агульнанавуковыя метады (аналіз, 

сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, аналогія, параўнанне, абагульненне), спецыяльна-

гістарычныя метады (гісторыка-параўнальны, гісторыка-генетычны, рэтраспектыўны 

і метад гістарычнай перыядызацыі), метад камп’ютарнага мадэлявання. 

Даследаванне грунтуецца на прынцыпах аб’ектыўнасці, гістарызму і сістэмнасці. 

Вынікі і навуковая навізна: упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі паказаны 

працэс развіцця астранамічнай навукі на землях Беларусі ад данавуковых 

астранамічных ўяўленняў да станаўлення навуковых інстытуцый; распрацавана 

ўласная арыгінальная перыядызацыя развіцця астранамічных ведаў на беларускіх 

землях у XIV–XVII стст.; ахарактарызаваны астранамічныя веды і ўяўленні і 

вызначана іх роля ў сістэме язычніцкіх вераванняў насельніцтва ВКЛ; паказана 

стаўленне хрысціянскіх канфесій да астраноміі і даказаны ўплыў развіцця астраноміі 

на хрысціянскую касмалогію; вызначаны роля і сэнс паведамленняў пра 

астранамічныя з’явы ў помніках беларуска-літоўскага летапісання, раскрыта 

стаўленне насельніцтва ВКЛ да астранамічных з’яў, высветлены вытокі беларускіх 

этнаастранамічных уяўленняў і даказана іх пераемнасць ад сярэднявечнай традыцыі; 

вызначана спецыфіка працэсу станаўлення навуковай астраноміі ў ВКЛ і 

абгрунтавана гіпотэза пра развіццё астраноміі, як адной з прыкметаў Рэнесансу на 

землях ВКЛ. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: Матэрыялы дысертацыі могуць быць 

выкарыстаны для напісання падручніка па астраноміі для вучняў 11-га класа 

агульнай сярэдняй школы; пры падрыхтоўцы падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, 

агульных навучальных курсаў па гісторыі Беларусі эпохі Сярэднявечча і ранняга 

Новага часу, у тым ліку па гісторыі навукі, культуры і рэлігіі; для распрацоўкі 

спецкурсаў для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў гістарычнага і фізічнага 

профілю; пры падрыхтоўцы абагульняючых навуковых і навукова-папулярных прац 

па гісторыі Беларусі ХІV–ХVІІ стст. і спецыялізаваных прац па гісторыі навукі, 

культуры і рэлігіі; для падрыхтоўкі навукова-папулярных лекцый Мінскага 

планетарыя. 

Вобласць прымянення: гісторыя Беларусі, гісторыя навукі, культуры і рэлігіі. 
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РЕЗЮМЕ 

Скворчевский Дмитрий Вячеславович 

Формирование и развитие астрономических знаний в Великом 

Княжестве Литовском в XIV–XVII вв. 

 

Ключевые слова: Великое Княжество Литовское, Ренессанс, Виленская 

иезуитская академия, средневековая астрономия, этноастрономия, 

астрономические знания, космология, геоцентризм. 

Цель исследования: определить этапы и особенности процесса 

формирования и развития астрономических знаний и астрономической науки в 

Великом Княжестве Литовском в XIV– XVII вв. 

Методы исследования: общелогические и общенаучные методы (анализ, 

синтез, индукция и дедукция, аналогия, сравнение, обобщение), специально-

исторические методы (историко-сравнительный, историко-генетический, 

ретроспективный и метод исторической периодизации), метод компьютерного 

моделирования. Исследование основывается на принципах объективности, 

историзма и системности. 

Результаты и научная новизна: впервые раскрыт процесс развития 

астрономической науки на землях Беларуси от донаучных астрономических 

представлений до становления научных институций; разработана собственная 

оригинальная периодизация развития астрономических знаний на белорусских 

землях в XIV–XVII вв.; охарактеризованы астрономические знания и 

представления и определена их роль в системе языческих верований населения 

ВКЛ; показано отношение христианских конфессий к астрономии и доказано 

влияние развития астрономии на христианскую космологию; определены роль и 

смысл сообщений об астрономических явлениях в памятниках белорусско-

литовского летописания, раскрыто отношение населения ВКЛ к астрономическим 

явлениям, определены истоки белорусских этноастрономических представлений и 

доказана их преемственность от средневековой традиции; определена специфика 

процесса становления научной астрономии в ВКЛ и обоснована гипотеза о 

развитии астрономии, как одного из признаков Ренессанса на землях ВКЛ. 

Рекомендации по использованию: Материалы диссертации могут быть 

использованы для написания школьного учебника по астрономии для учеников 

11-го класса; при подготовке учебников, учебных пособий, учебных курсов по 

истории Беларуси эпохи Средневековья и раннего Нового времени; для 

разработки спецкурсов для студентов высших учебных заведений исторического и 

физического профиля; при подготовке обобщающих научных и научно-

популярных работ по истории Беларуси ХІV–ХVІІ вв. и специализированных 

работ по истории науки, культуры и религии; для подготовки научно-популярных 

лекций Минского планетария. 

Область применения: история Беларуси, история науки, культуры и 

религии. 
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SUMMARY 

Dzmitry Skvarcheuski  

The formation and development of astronomical knowledge in the Grand 

Duchy of Lithuania over XIV to XVII centuries 

 

Key words: the Grand Duchy of Lithuania, Renaissance, Jesuit Academy of 

Vilnius, medieval astronomy, ethnic astronomy, astronomical knowledge, 

cosmology, geocentricism. 

Study goal: to define the steps and features of formation and development of 

astronomical knowledge and science in the Grand Duchy of Lithuania over XIV to 

XVII centuries. 

Study instruments: general logical and scientific methods (analysis, synthesis, 

induction and deduction, analogy, comparison, generalization), special historical 

instruments (historical comparative method, historical genetic one, retrospective one, 

and historical periodization), computer simulation method. The study is based on the 

principles of objectivity, systematization and historicism. 

Findings and scientific novelty: the development process of astronomical 

science in the Belarusian lands from pre-scientific astronomical concepts to the 

formation of scientific institutions has been disclosed for the first time; proper 

original periodization of the astronomical knowledge development in the Belarusian 

lands over XIV-XVII centuries has been worked out; the astronomical knowledge 

and understanding have been characterized and their role in the pagan beliefs of the 

population of the Grand Duchy determined; the attitude of the Christian affiliations to 

astronomy has been demonstrated and the impact of astronomy development on the 

Christian cosmology proven; the role and meaning of messages on astronomical 

phenomena in the Belarusian-Lithuanian chronicles have been defined, the attitude of 

the Grand Duchy population to the astronomical phenomena has been disclosed, the 

origins of the Belarusian ethnic astronomical concepts have been determined, and 

their succession from the medieval tradition has been proven; the process specifics of 

the scientific astronomy formation in the Grand Duchy have been defined and the 

hypothesis of astronomy development as one of the Renaissance signs in the Grand 

Duchy lands has been justified. 

Usage recommendations: the thesis materials can be used for writing a school 

textbook on astronomy for the 11
th

 grade pupils; in the preparation of textbooks, 

study manuals, training courses on the history of Belarus in the Middle Ages and the 

Early Modern Period; to develop specialized courses for students of higher 

educational institutions of historical and physics specialization; for the elaboration of 

the catch-all scientific and popular science works on the history of Belarus in XIV-

XVII centuries and specialized works on the history of science, culture and religion; 

for the preparation of popular science lectures of planetarium in Minsk. 

Application: the history of Belarus, the history of science, culture and religion. 


