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астРанамічная тэРмінаЛоГія ў ЛітаРатУРы  
вяЛікаГа княства ЛітоўскаГа XV–XVII стст.
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Даследуецца праблема развіцця астранамічнай тэрміналогіі ў літаратуры Вялікага Княства Літоўскага ў XV–XVII стст. 
Заўважана, што ў  акрэслены перыяд яна была прадстаўлена як арыгінальнымі, так і  запазычанымі тэрмінамі, 
перанятымi з  візантыйскай, заходнееўрапейскай і  яўрэйскай літаратуры. Адзначана, што з  XVI ст. стала перава-
жаць тэндэнцыя замены архаічных тэрмінаў новымi лексемамi, запазычанымi з заходнееўрапейскiх моў. Паказана, 
што развіццё навукі і станаўленне каталіцкай сістэмы адукацыі паўплывалі на ўніфікацыю тэрміналогіі, што было 
абумоўлена выкарыстаннем лацінскіх і грэчаскіх тэрмінаў і стварэннем астранамічнай літаратуры на лацінскай мове.

Ключавыя словы: астранамічныя веды; сярэднявечная астраномія; астронімы; Вялікае Княства Літоўскае.

астРономичЕская тЕРминоЛоГия в ЛитЕРатУРЕ  
вЕЛикоГо княжЕства ЛитовскоГо XV–XVII вв.
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1)Национальный пресс-центр Республики Беларусь,  
ул. Октябрьская, 5, 220030, г. Минск, Беларусь

Исследуется проблема развития астрономической терминологии в литературе Великого княжества Литовского 
в XV–XVII вв. Установлено, что в изучаемый период она была представлена как оригинальными, так и заимство-
ванными терминами, перенятыми из византийской, западноевропейской и еврейской литературы. Отмечено, что 
с XVI в. стала преобладать тенденция замены архаических терминов на новые, заимствованные из западноевропей-
ских языков. Показано, что развитие науки и становление католической системы образования повлияли на унифи-
кацию терминологии, что было обусловлено использованием латинских и греческих терминов и созданием астроно-
мической литературы на латинском языке. 

Ключевые слова: астрономические знания; средневековая астрономия; астронимы; Великое княжество Литовское. 
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The article is about to the development of astronomical terminology in the literature of the Grand Duchy of Lithuania in 
the XV–XVII centuries. Astronomical terminology was presented as an original or borrowed terms from Western European, 
Byzantine and Jewish literature. The tendency to replace archaic terms for a new one, borrowed from the Western Europe-
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an tradition, became prevalent from the XVI century. The development of science and the establishment of the Catholic 
education system influenced to the unification of terminology, due to the use of Latin and Greek terms and the creation of 
astronomical literature in Latin.
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Перыяд XV–XVII стст. з’яўляецца часам станаў- 
лення астранамічнай навукі ў  Вялікім Княстве Лі- 
тоўскім (ВКЛ). На працягу гэтага часу адбывала-
ся бесперапынная эвалюцыя астранамічных ведаў 
і  ўяўленняў, ажыццяўлялася іх пашырэнне ў  гра-
мадстве. Астранамічныя тэрміны мы сустракаем не 
толькі ў  тагачаснай спецыялізаванай літаратуры, 
але i на старонках летапісаў, хронік, мемуараў, рэ- 
лігійных і  мастацкіх твораў. Разам з  узроўнем ве- 
даў змянялася і  адпаведная тэрміналогія, якая 
адлюстроўвае працэс развіцця астраноміі і  дапа-
магае прасачыць уплывы розных традыцый на  
фармiраванне гэтай навукі ў ВКЛ. Пісьмовыя кры- 
ніцы дазваляюць даведацца, як у акрэслены перы-
яд у  старабеларускай мове называлiся нябесныя 
целы і астранамічныя з’явы, на падставе чаго мож-
на зрабіць высновы аб зменах у поглядах і ўзроўні 
адукацыі насельніцтва, ступені замежных уплываў 
на культуру краiны. Мы не iмкнулiся правесцi аналіз 
усіх астранамічных тэрмінаў, якія сустракаюцца 
ў  пісьмовых крыніцах ВКЛ XV–XVII стст. Нашай 
мэтай з’яўляецца вызначэнне галоўных тэндэнцый 
у развіцці астранамічнай тэрміналогіі таго часу. 

У XV–XVII стст. у  кірылічнай літаратуры ВКЛ 
ужывалiся запазычаныя тэрміны «астраномія» 
і «астралогія», якія выступалi як сiнонiмы i не мелі 
дакладнага вызначэння, што яскрава сведчыць пра 
адсутнасць дыферэнцыяцыі гэтых паняццяў, аднак 
ужо ў  XVII ст. iх значэннi пачалi размяжоўвацца. 
У  царкоўных творах таго часу назiралася блытані- 
на названых тэрмiнаў [1, с. 160]. Астралогiя нярэд-
ка атаясамлiвалася з  чараўніцтвам і  варажбой. Не-
прыняцце царквой астраноміі ў  пэўнай ступені  
абумоўлена язычнiцкiмi вытокамі гэтай галіны 
ведаў, што адлюстравалася ў  назвах планет і  су- 
зор’яў, якія носяць імёны старажытных бостваў 
і герояў. Аўтары XV–XVІІ стст. з ВКЛ адзначалі, што 
астраноміяй і астралогіяй выдатна валодалі стара-
жытныя халдзеі, грэкі, іўдзеі, егіпцяне, індыйскія 
брахманы [2, с. 352–353; 3, с. 5–6].

У старабеларускай мове iснавалі ўласныя анала- 
гі названых запазычаных тэрмінаў  – звездарство 
і звездочтеніе [4, с. 2]. Для абазначэння астраномаў 
і  астролагаў ужывалiся таксама лексемы звездо-
зорец [3, с. 5] і звездар (кгвяздар) [5, с. 14]. Вядомая 
і  жаночая форма апошняга тэрміна  – звездарька 
[6, с. 2]. Як адзначаў Я. Ф. Карскі, у старабеларускім 
перакладзе твора «Сказание о Сивилле пророчи-
це» варажба па зорках была адметнай здольнас-
цю галоўнай гераiнi, што не згадваецца ў  іншых 
варыянтах аповесці [6, с. 12]. Магчыма, гэта можа 

ўскосна сведчыць пра існаванне на тэрыторыі 
ВКЛ жанчын-варажбітак, якія рабілі прадказанні 
па зорках. Характэрна, што яшчэ напрыканцы 
ХІХ – пачатку ХХ ст. на Беларусі спрактыкаваныя 
жанчыны выраблялі для варажбы адмысловыя 
ручнікі са знакамі, якія суадносіліся з  нябеснымі 
аб’ектамі [7, с. 195]. Можна выказаць здагадку пра 
тое, што намінацыя звездар з’явілася не толькі як 
аналаг запазычанага тэрміна, а была вядомая яшчэ 
ў  дахрысціянскія часы і  выкарыстоўвалася для 
абазначэння пэўнай катэгорыі язычніцкіх жрацоў, 
якія займаліся прадказаннямі па зорках, пра што 
можна меркаваць на падставе пісьмовых крыніц. 
У «Хроніцы літоўскай і  жамойцкай» пра выхаван-
не вярхоўнага жраца Ліздзейкі пры князю Віценю 
распавядаецца: «…будучи на дворе княжом, нау-
чился звездарства ведлуг бегов небесных» [8, с. 39].  
У XVII ст. М. Прэторыус згадваў тэрмін старалiтоўс- 
кай мовы szweigdzurunes, якім называлiся тыя, хто 
варожыць па зорках [9, с. 138]. Відавочна, гэта слова 
звязана з літоўскiм назоўнiкам žvaigždė ‘зорка’. 

У старабеларускай мове ўжываўся запазычаны 
тэрмін «космас», які, аднак, не меў таго вузкага 
сэнсу, які ў яго ўкладваецца зараз. Дадзенае слова 
выкарыстоўвалася ў значэнні ‘ўвесь свет’: «Космос, 
то есть, светом называется» [10, с. 48]. Да ліку зорак 
адносiлi таксама планеты, якія абазначаліся лексе- 
мамi звезды і планеты/планіты. У Астрожскай Бібліі 
1582 г. выкарыстоўваўся тэрмін кружилія, які мог  
служыць у якасці агульнага наймення планет. Гэта 
лексема фiксуецца таксама ў  старажытных усход- 
неславянскіх пісьмовых крыніцах ХІІІ–ХV  стст. 
[9,  с.  25]. У астранамічнай традыцыі XV–XVII стст. 
большасць касмiчных аб’ектаў называлiся словамi, 
запазычанымi з  лацiнскай альбо грэчаскай моў, 
выключэнне складалi толькi назвы Сонца і Месяца: 
Слонце, Месец, Меркуры, Венус, Марси/Марс, Юпи-
тер, Сатурнуси; Солнцо, Луна, Ермисъ, Афродитъ, 
Аерисъ, Зевсъ, Кронъ.

У гэты перыяд быў добра вядомы і  задыяк, які 
пазначаўся тэрмінам зодии альбо зверинецъ: Скоп/
Баран (авен), Юнецъ/Тур/Тельц/Телец/Бык, Близнец, 
Раки/Рак, Лев, Панна/Дева, Вага/Ярем, Скоропия/
Недьведок/Шкорпия, Стрелец, Козорог/Козирог/Коз-
рог, Водник/Водолей, Рыбы. Часам выкарыстоўваліся 
лацінскія тэрміны ў кірылічнай транскрыпцыі, на-
прыклад: Капрекорьноу [11, арк. 67 адв.]. 

У перакладзе знакамітага твора «Шасцікрыл», які 
адносіцца да корпусу літаратуры так званай ера- 
сі жыдоўствуючых, сустракаюцца падвоеныя на-
звы знакаў задыяку на старабеларускай i  яўрэйскай 
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мовах (Авен  – Тале, Рыба  – Дагім) альбо толькі 
яўрэйскiя назвы: Шорь (Цяля), Мазнаім (Шалі) і інш.  
[12, с. 55–56]. У артыкуле, змешчаным у  рукапіс- 
ным «Віленскiм зборніку» [11, арк. 60 адв. – 61 адв.], 
распавядаецца пра агульную будову Сусвету, згад-
ваецца дзявятае неба, на якім знаходзіцца Аравоть 
звезда, якая «всим звездам силу подаеть» [11, арк. 61]. 
Прыведзены выраз звязаны з  iдэяй пра тое, што 
менавіта дзявятае неба з’яўляецца рухавіком усёй 
сістэмы нябесных паясоў. Гэта ўяўленне адпавядае 
поглядам Арыстоцеля. Дзевяць нябёсаў згадваюц-
ца i  ў  іўдзейскай касмалогіі, якая таксама шмат 
у  чым грунтавалася на антычнай спадчыне. Пра 
паняцце «Аравот» пісаў Майсей Майманід, вы-
датны яўрэйскі філосаф, багаслоў і вучоны ХІІ ст.: 
у  іўдзейскай касмалогіі яно абазначала адну з ня-
бесных сфер, звычайна найвышэйшага неба, а 
ў шырокім сэнсе – бясконцую прастору [13, с. 213].

Да ліку астранамічнай літаратуры «ерасі жы- 
доўствуючых» таксама адносіцца праца «Касма- 
графія», якая разам з  творам «Шасцікрыл» заха-
валася ў  «Холмскім зборніку», створаным паміж 
1503 i 1522 гг. [14, p. 177]. «Касмаграфiя» з’яўляецца 
перакладам вядомага «Трактата аб сферы» Іаана 
Сакрабоскі – матэматыка і  астранома ХІІІ ст., вы-
кладчыка Сарбонскага ўніверсітэта. У творы пад- 
рабязна апiсваецца будова Сусвету. Змест пра-
цы сведчыць пра тое, што прыхiльнiкi акрэсле-
нага руху мелі такія ж астранамічныя погляды, 
як і  насельнiцтва тагачаснай Заходняй Еўропы. 
У  творы прадстаўлена пталамееўская геацэн-
трычная сістэма. Трактат складаецца з  чатырох 
раздзелаў і  заканчваецца часткай «Слово о гибе-
ли лунной и солнечной». Размяшчэнне нябесных 
паясоў аўтар «Касмаграфіі» параўноўваў з  цыбу-
ляй. Такая паралель сустракаецца i ў творах Майсея 
Майманіда [13, с. 214], у якога гэты вобраз, відаць, 
і  быў запазычаны. Увогуле падобная літаратура 
цікавая тым, што ў  ёй сустракаецца вялікая коль-
касць новых тэрмінаў, робiцца спроба распраца-
ваць уласны навуковы тэрміналагічны апарат: 
одержитель (суб’ект), одержанный (аб’ект), осудъ 
(суджэнне), роженая (вывад), снуръ (лінія), ступ-
ли (градусы), душевенство (дух), гіюль (матэрыя), 
поновлениа (маладзік), противление (поўня), уконь 
луне (схіленне Луны) і г. д. [15, с. 401–402; 16, с. 390]. 
Пераклады названых прац – адна з першых спроб 
стварыць уласную аўтэнтычную філасофскую і на- 
вуковую тэрміналогію на грунце жывых гаво-
рак, а не царкоўнаславянскай мовы, якая пачала 
пазбаўляцца сваёй манаполіі ў рэлігійнай і навуко-
вай сферах [17, с. 635].

У тагачаснай літаратуры сустракаюцца астроні- 
мы, вядомыя з этнаграфічных запісаў ХІХ–ХХІ стст. 
Можна меркаваць, што многія тэрмiны, зафіксава- 
ныя этнографамi, адлюстроўваюць моўныя адзiнкi, 
характэрныя для папярэдніх стагоддзяў. Перш за 

ўсё неабходна звярнуць увагу на аднолькавыя аст- 
ронімы ў  сучасных беларускай і  літоўскай мовах. 
Супадзенні ў  iх назваў аб’ектаў зорнага неба мо-
гуць сведчаць пра тое, што гэтыя тэрміны былі 
вядомыя ўжо ў  часы ВКЛ ці нават у  яшчэ больш 
даўнім мінулым, калі тэрыторыю Беларусі засялялi 
балцкія плямёны. У сувязі з  гэтым важнымі з’яў- 
ляюцца звесткі польска-лацінска-літоўскага слоўні- 
ка Канстанціна Шырвіда. У перавыданні 1642 г. 
змяшчаюцца некаторыя літоўскія назвы зорак і су- 
зор’яў: Žwayžde aušros ‘Ранішняя зорка’, Žwayžde 
wakarine ‘Вячэрняя зорка’ (Венера), Grižulas ‘кола, 
у  якім аб’язджалі коней’ (Вялікая Мядзведзіца), 
Sietinas ‘Жырандоль’ (Плеяды) [18, s. 166–167]. Гэ-
тыя астронімы, вядомыя ў Літве і цяпер, маюць да-
кладныя беларускамоўныя адпаведнікі: Ранішняя 
зорка, Вячэрняя зорка (Венера), Сіта (Плеяды). Пры 
гэтым у Літве тэрмiн Sietinas паўсюдна ўжываецца 
разам з сiнонiнам Sietas ‘сіта’, розніца выяўляецца 
толькі ў дыялектных фанетычных варыянтах гэтых 
назваў. Даследчыкі адзначаюць безумоўнае даўняе 
балцкае паходжанне астроніма Сіта на тэрыторыі 
Беларусі [19, с. 169–170]. Існаванне тэрмiна з  ана- 
лагiчным значэннем у  балцкім асяроддзі фікса- 
валася ў пісьмовых крыніцах ужо з XIV ст. [9, с. 26]. 
У перакладах Бібліі, зробленых у XVI ст. выхадцамi 
з  ВКЛ, сустракаюцца наступныя традыцыйныя 
астронімы: Власожелцы, Воз (Біблія Ф. Скарыны), 
Woz, Baby, Кosy (Берасцейская Біблія 1563 г.), Woz, 
Baby (Нясвіжская Біблія С. Буднага 1572 г.). Падоб-
ныя астронімы фіксуюцца ў Беларусі i ў нашы дні: 
Валасажары, Воз, Бабы, Косы [9, с. 28, 66, 72, 82, 85].

У літаратуры ВКЛ таксама сустракаліся аст- 
ронімы, запазычаныя з  грэчаскай ці лацінскай  
моў. Напрыклад, у  Берасцейскай Бібліі 1563  г. су-
стракаюцца найменнi Oryon (Арыён), Giiady (Гіяды), 
Pleiades (Плеяды), Arcturum (Арктур) [9, с.  28].  
У  старабеларускім перакладзе твора «Алексан-
дрыя» выкарыстоўваўся запазычаны з  польскай 
мовы астронім звезда Геркулисова [20, с. 39], але  
пакуль не ўяўляецца магчымым вызначыць, якое 
нябеснае цела ён абазначаў.

Пад тэрмінам беги небесныя [8, с. 39] разумела-
ся абарачэнне нябесных цел, рух свяцілаў па небе. 
Сінанімічнымі для яго з’яўляюцца найменнi кру-
говное течение [21, с. 107] (гадавое абарачэнне ня-
бесных цел), а таксама небесныя движенія [4, с. 5–6]. 
Змена квадраў Месяца абазначалася словазлу-
чэннем лунное пременение [21, с. 107]. Для квадраў 
існавалі свае назвы, напрыклад: серп, месец моло-
дыи ‘маладзік’ [22, с. 171], полмесяца ‘першая чвэрць’ 
[21, с. 109], всея луна ‘поўня’ [23, с. 94], уход месяца, 
ветха ‘ветах’ [21, с. 82, 103].

У літаратуры ВКЛ XV–XVII стст. астранамічныя 
з’явы часта называлiся тэрмінамі знак ці знамение, 
што яскрава сведчыць пра тое, што людзі не ведалі 
пра iх сапраўдную прыроду, лічылі боскімі знакамі, 
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якія павінны былі папярэджваць пра пэўныя па- 
дзеі і  падказваць людзям волю Бога. У помніках 
беларуска-літоўскага летапісання сустракаюцца па- 
ведамленні не толькі пра астранамічныя з’явы 
(зацьменні, плямы на Сонцы, каметы, метэоры), 
але і пра атмасферныя аптычныя феномены (гало 
і палярныя ззянні), якія ў той час не разглядаліся як 
асобныя віды з’яў [24, с. 28–29]. 

Зацьменні Сонца і Месяца ў пісьмовых крыніцах 
абазначаюцца як гибель солнца, гибель месеца, гибель 
луны [23, с. 94, 97], помрачение во солнци [22, с. 52], 
солнце в затмении ці месяц в затмении [22, с. 213]. 
Гэтыя ж з’явы таксама маглі апісвацца праз адпа-
ведныя дзеясловы. Сярэднявечныя назіранні ахоп- 
лiвалі і такую з’яву, як плямы на Сонцы: в солнци 
аки гвоздие черно [22, с. 105]. 

Пэўную эвалюцыю зазнала тэрміналогія, якая 
датычылася камет. У Супрасльскім летапісе ў  запі- 
се пад 1402 г. для апiсання каметы выкарыста-
ны выраз звезда велика аки копеинымь образомь 
[22, с. 53]. Гэты тэрмін з’яўляецца самым ста-
ражытным у  пісьмовых крыніцах абазначэн-
нем камет i  ўпершыню ўжываецца ў  «Аповесці 
мінулых гадоў» у дачыненнi да каметы Галея 912 г. 
Даследчыкі заўважылі, што тэрмін непасрэдна за-
пазычаны з  візантыйскіх крыніц, у  прыватнасці 
з  «Хронікі Амартола» [25, с. 238; 16, с. 178–179]. 
Трэба адзначыць, што такое найменне камет (звез-
да) у  старажытнарускіх летапісах захоўвалася на 
працягу наступных стагоддзяў. У творы «Сказание 
о Сивилле пророчице» канца ХV – пачатку ХVІ ст. 
яшчэ захоўвалася архаічная тэрміналогія: звезда на 
небе, а хвост имоущи яко павовъ [6, с. 5]. У «Дыяры-
ушы» Ф. Еўлашэўскага ў запісе пад 1577 г. ужо быў 
ужыты тэрмін «камета» [5, с. 18]. У старабеларускім 
перакладзе твора «История об Атилле», падрыхта-
ваным у  1580-я гг., таксама выкарыстаны тэрмін 
комэта [20, с. 272]. Змена тэрміналогіі адбылася 
пад уздзеяннем заходніх уплываў. У старабела-
рускую мову тэрмін «камета» трапіў з  польскай 
мовы. У творы «О плюндрованю руского панства 
от литвы и поражце их» звяртае на сябе ўвагу на-
ступны момант у  апісанні каметы 1468 г.: «Ко-
мета великая показалася <…> праве на полнеба 
метлою своею заимуючи…» [8, с. 214]. Мятла ў да- 
дзеным выпадку абазначае хвост каметы. Варта 
заўважыць, што мятлой беларускія сяляне называлі 
камету і ў  ХІХ–ХХ стст. [26, с. 318], што сведчыць 
пра архаічнасць і  ўстойлівасць традыцыйных бе- 
ларускіх астронімаў. 

Метэор называлі змием [22, с. 119], i гэта абазна-
чэнне таксама шырока прадстаўлена ў  беларускім 
фальклоры [9, с. 172]. Зорныя дажджы мелi най-
менне течение звездамь [22, с. 119] альбо апiсвалiся 
з  дапамогай адпаведнага дзеяслова. Абодва тэр- 
міны з’яўляюцца архаічнымі і сустракаюцца ў ста- 
ражытнарускіх летапісах. У старабеларускім пера-
кладзе твора «История об Атилле» для абазначэння 

метэораў сустракаецца яшчэ адзін тэрмін  – още-
пы огнистые [20, с. 272]. Гэту назву можна звязаць 
з міфалагічнымі ўяўленнямі пра Перуна. Захавала-
ся паданне, паводле якога Перуновы стрэлы – гэта 
аскепкі каменных жорнаў, якімі ён б’е [27, с. 76], таму 
метэоры таксама маглі лічыцца зброяй грымотніка. 
У такім кантэксце можна разглядаць і  згадку па-
мылковых, на думку маскоўскага патрыярхата, 
поглядаў Лаўрэнція Зізанія, які ў сваім «Катэхізісе» 
пісаў «о крузех небесных и о планитах, и о зодиях, 
и о затмении солнца, о громе (тут i далей вылуча-
на намi. – Д. С.) и о молнии, и о тресновении, и о 
шибении, и о перуне, о комитах и о прочих звез-
дах, потому что те статьи из книги острологии, а та 
книга острология взята от волхвов елиннских и от 
идолослужителей, ино тут в книге к нашему право-
верию несходна» [28, с. 94]. Адасабленне тэрміна 
«пярун» ад грома і маланкі і яго далучэнне да шэ-
рагу камет і іншых зорак паказвае на тое, што і ў гэ-
тым выпадку гаворка магла ісці менавіта пра ме-
тэоры, якія абазначаліся традыцыйным тэрмінам.

У летапісах і хроніках згадвалася гало, але ў кры- 
ніцах для яго абазначэння няма агульнага тэрміна. 
Звычайна ў  тэкстах проста апісвалася з’ява. Па-
лярнае ззянне таксама не мела адзінага наймення 
і  апісвалася рознымi спосабамi, напрыклад: «яко 
облаком кровавым» [22, с. 104], «стольпы светъ-
лые як огонь» [22, с. 170] і  г.  д. Такая разнастай-
насць тэрмінаў тлумачыцца адсутнасцю адзінай 
устойлівай формы праяўлення палярных ззянняў. 
Аналагiчная сітуацыя была характэрнай і  для 
заходнееўрапейскай літаратуры. Тэрмін aurora 
borealis упершыню выкарыстаў Галілеа Галілей, 
а ў 1640-х гг. ён быў уведзены ў навуковы ўжытак 
П’ерам Гасэндзі [29, с. 8]. 

У «Пасхаліі» Францыск Скарына апісваў і такую 
з’яву, як парад планет, які ва ўяўленнi тагачасных 
людзей быў прадвеснікам благіх падзей: «Сего 
году  [1524] не будеть гибели солнца ани месеца, 
но будет соитие всех седми звезд, блудящих во 
знамени небесном, в Рибах, месеца февраля. Они 
же напотом, естли Господь Бог допустить, великое 
пременение царств, законов, людей и всех на земли 
и во водах родящихся быти знаменують, яковое ж 
прежде тым не бывало» [23, с. 96].

Пашырэнне каталіцтва на землях ВКЛ і станаў- 
ленне каталіцкай сістэмы адукацыі ўплывалі на 
распаўсюджванне ў  краiне лацінамоўнай астра- 
намічнай літаратуры. Інтэнсіфікацыя гэтага працэ-
су паскорылася пасля заснавання ў 1579 г. Віленскай 
езуіцкай акадэміі, у  якой ужо ў  ХVІІ ст. з’явілася 
ўласная астранамічная школа. У выніку традыцый-
ныя астронімы, як і  некаторыя іншыя тэрміны, 
паступова пачалi выходзiць з ужытку ў літаратуры 
і захоўвалiся ў фальклоры. 

Шматгадовыя назіранні, а таксама знаёмства 
мясцовых аўтараў з замежнай літаратурай праявi- 
лiся ў выкарыстанні разнастайнасцi астранамічнай 
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тэрміналогіі, якая была прадстаўлена не толькі 
арыгінальнымі, але і запазычанымі тэрмінамі, пе- 
ранятымi з візантыйскай і заходнееўрапейскай тра-
дыцый, а ў літаратуры так званай жыдоўствуючай 
ерасi сустракалiся тэрмiналагiчныя адзiнкi, засвое-
ныя з яўрэйскiх тэкстаў. Тэрміналогiя, як і ўяўленні 
пра адпаведныя з’явы, на працягу XV–XVII стст. 
зазналi пэўныя змены: архаічныя запазычаныя ці 
традыцыйныя мясцовыя тэрміны саступалi мес- 

ца новым, перанятым з  заходнееўрапейскай лі- 
таратуры найменням, што таксама сведчыла пра 
эвалюцыю ведаў. Гэта тлумачыць разнастайнасць 
тэрмінаў, якiя выкарыстоўвалiся ў лiтаратуры акрэ- 
сленага перыяду. У ХVІІ ст. праз развіццё навукі і сіс-
тэмы адукацыі адбывалася паступовая ўніфікацыя 
тэрміналогіі, што было выклікана ўжываннем пе-
раважна лацінскіх і  грэчаскіх тэрмінаў і  стварэн-
нем навуковых твораў на лацінскай мове.
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