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ОсновніОсновні моментимоменти

� Важливість астрономії у повсякденні минулого

� Перші згадки Львова і астрономія

� Археоастрономія.   

� Археоастрономія Карпат

� Орієнтація храмів.   

� Храми як астрономічні інструменти

� Астрономічні цикли. Пасхалії, вруцеліто

� Сонячні годинники.   

� Рух “за годинниковою стрілкою”
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ЩеЩе нещодавнонещодавно мими жилижили безбез……

� 2007 - iPhone

� 2005 - facebook

� 1995 - GPS

� 1991 - Інтернету

� 1973 - E-mail

� 1927 - Телебачення

� 1920 - Радіо

� 1876 - Телефону

� 1839 - Фотографії

� 1773 - Хронометрів як точних “зберігачів часу”

� 1667 - Вуличного освітлення (ліхтарі на олії)

� 1300 – механічних вежових годинників

Ще тому
• 250 років: сонячні годинники –

коригування ходу механічних годинників
• 250 років: календарі – синхронізація
механічних годинників
• Три покоління: люди уміли визначати час
та дату за розташуванням сузір’їв
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СвятаСвята КатеринаКатерина, , XV XV стст..

[Palazzo Abatellis. Galleria Regionale, Palermo]
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СімСім вільнихвільних мистецтвмистецтв ((14351435))

[Giovanni dal Ponte; 

Museo Nacional del Prado, Madrid]
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ЛьвівськеЛьвівське УспенськеУспенське братствобратство

• Граматика “Адельфотес” (1591), передмова: 

граматика – «перший ключ, який відчиняє розумові
розуміння написаного. Від неї, як сходами, працелюбні
досягають діалектику, риторику, музику, арифметику, 
геометрію і астрономію. Цими сімома, як певною
посудиною розмислу зачерпуємо джерело філософії, 
хто ж розуміє, то й лікування, [відтак] до мистецтва
піднімаємося вседосконалого богословія.»

У Львівській братській школі
реалізовували європейську структуру викладання



АстрономіяАстрономія тата першіперші згадкизгадки
ЛьвоваЛьвова
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ШляхиШляхи астрономіїастрономії додо ЛьвоваЛьвова

Після захоплення міста, король Казимир III грамотою від 17 

червня 1357 року закріпив основні права у місті за
католицькою громадою, проте вказав також на певні права
«націй вірмен, юдеїв, сарацинів, татарів, рутенів та

інших». 

Нині давні свідоцтва про астрономію залишилися в
польській, українській та, меншою мірою, вірменській і

єврейській культурах міста та околиць

Перелік націй вказує на шляхи, якими
астрономічні знання могли потрапляти
до Львова в пізньому середньовіччі



9

ПершіПерші згадкизгадки пропро ЛьвівЛьвів

Цікаво, що перші згадки про Львів
в друкованих джерелах Західної Європи

пов’язані з астрономією

Початок друкарства в Європі
умовно відраховують від
Біблії Й.Ґутенберґа (1452)

Перша астрономічна книга:  

“Сфера” Сакробоско (1478)
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ПершаПерша згадказгадка пропро ЛьвівЛьвів (1483)(1483)

Прогностик на 1483 рік

«Львів і Дрогобич, [міста] 

Руські» знаходяться

між 38 і 46 градусами

довготи, «відраховуючи від

градусів Геркулеса, 

розташованих на заході»
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““КосмографіяКосмографія”” ПетраПетра АпіанаАпіана (1524)(1524)

довг. 43°15´ і шир. 50°33´

(меридіан Ґрінвіча мав 18°)

нині:
довг. 24°00´ і шир. 49°49´

Вперше вказано довготу
Львова та ще трьох міст Русі

визначити довготу було
не просто
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ПершийПерший описопис ЛьвоваЛьвова: : MMüünsternster (1545)(1545)

німецький математик, астроном і картограф
Себастіян Мюнстер (1489-1552) 

Cosmographia (1545)

книга мала 26 видань протягом XVI століття
астрономічний вступ
детальні карти
описи територій та міст
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ПершийПерший описопис ЛьвоваЛьвова: : MMüünsternster (1545)(1545)

«Русь, також [зветься] Рутенія, і Поділля, Біла [Русь] верхня і

нижня, частина королівської Польщі, також Роксоланія, має на

сході Московію, є землею родючою, пшеницю та мед

плодючою… В центрі Русі є Леополь, землі і вільне місто

Лембург, добре укріплений, з двома замками, верхнім та

нижнім, це столиця Русі. На півночі розташовані Хелм і Белз. 

Леополіс названо волею Льва імператора, на згадку про

перемогу проти жителів цих земель. Зустрічаються там

чисельні торгівці з Турції та Християни, продавці

доброзичливі… Є багато Юдеїв в Русі, але вони не мають права

займатися лихварством. Вони переважно займаються

обробкою поля, вільною торгівлею, багато [з них] збирають

податки й мита. В місті Кам’янці, як і в Леополі, є багато

Вірмен, кваліфіковані торгівці. Досягають Каффи, 

Константинополя, Александрії Єгипетської, Алкаіраму і частини

Індії, й отримують прибуток. У Русинів є власні літери, подібні

до грецьких. Гебреї також використовують власні літери, та

[також] досліджують вільні мистецтва, астрономію і

медицину. Вірмени мають свій власний обряд і літери…»
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ГербГерб: : тритри горигори іі північнапівнічна зорязоря

з панорами Львова
Брауна і Гогенберга (1617)

з книги Б.Зиморовича
(середина 17 ст.)

Б.Зиморович
«Від небесних зір і від гір, 

що високо вершини
підносять, немає на світі
нічого миліш…

Руський Львів цих дарів
має досить…

Герб же, наданий цьому
місту, не від короля звірів, 

але від князя Руського
бере свій початок; [на
гербі є] також північна
зоря, яка супроводжує
цього сонячного звіра.»

ця зоря – віддавна
є дороговказом
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НаписНапис нана ГалицькійГалицькій брамібрамі

Галицька брама
з вежею кравців
XIII-XIV ст.

І.Качор, 2002

невідомий
художник, 1939 р.

Король Данило та його син Лев
цінували знання про зорі.

Князь Лев поклав мені підвалини. 
Нащадки дали ім'я Леонтополіс.
Гороскопом з-під Лева

встановлено місто. 
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ЗодіакальніЗодіакальні сузірсузір’’яя

Страшний суд, с.Раделичі (XVI ст.)

Страшний суд, с.Кам’янка-Буська (1587)
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ЗатемненняЗатемнення СонцяСонця іі МісяцяМісяця

Розпис церкви Пресвятої Трійці, Сихів (1683)

Страшний суд, с.Мшанець (XV ст.)

Розп’яття з пристоячими, 
с.Новиці на Лемківщині
(кінець XVI ст.) 

Сонце, яке «зчорніло, 

як міх волосяний», 
Місяць, який «зробився, 

як кров» (Одкр 6:12) 



АрхеоастрономіяАрхеоастрономія
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ArchaeoastronomyArchaeoastronomy

2
2015

Archaeoastronomy is the study of how people in the 

past "have understood the phenomena in the sky, how 

they used these phenomena and what role the sky 

played in their cultures."  [R.Sinclair 2005]

• 1740 - William Stukeley noticed the astronomical orientation of 

Stonehenge

• 1678 - John Aubrey noticed astronomical principles in orientation of 

churches

• end of XIX cent. end - Richard Proctor and Charles Piazzi Smyth

investigated the astronomical orientations of the pyramids

• from mid of XX cent. – rapid development of the field thanks to 

popularity of Stonehenge
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““ПригоризонтальнаПригоризонтальна астрономіяастрономія””

Сонце сходить та заходить
на різних азимутах
впродовж року

зимове сонцестояння літнє сонцестояннярівнодення

схід Сонця у Львові

захід Сонця у Львові

літнє сонцестояння зимове сонцестояннярівнодення
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[Johann Doppelmayr,
Atlas Novus Coelestis,
Norimberg, 1742]
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АзимутиАзимути СонцяСонця -- звичназвична практикапрактика

Один з документів засвідчував 17-го червня 1658 р. межі
володіня Видубицького монастиря: «... от великого болота
прозиваемого Уруза... Омеляновскимъ звозомъ, просто къ

зимнему востоку черезъ дорогу остерскую и черезъ боръ до
річки Переділа... переділомъ у вершину к востоку літнему

до дуброви...» [Т.Люта 2014]
[Київський патерик, 1678]
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ЧомуЧому колоколо маємає 360 360 градусівградусів
I

III - добре ділиться
(має 24 дільника)

[San Lorenzo, cielo sul Firenze 
nel giorno 4 luglio 1442 ]

II - Повторення
положення Сонця

серед зір (рік) 

через 365 днів



АрхеоастрономіяАрхеоастрономія КарпатКарпат

приклад
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Йордан (50 рр. VI ст.)

Візантійський історик Йордан (середина VI ст.) 

згадує про верховного жерця Декенея, 

який вчив своїх людей, що мешкали
в Прикарпатті та вздовж Дністра, «філософії, 

оскільки був великим знавцем у цій області… Він

вчив їх розбиратися у фізичних процесах, готуючи

їх жити згідно з законами природи;  він довів їм

теорію дванадцяти законів зодіака, вказав шляхи

руху планет і усі секрети астрономії, і як зростає

і зменшується орбіта Місяця, і наскільки вогняна

куля Сонця перевищує Землю, і вказав, під яким

іменем і за якими законами проходять свій швидкий

шлях від сходу до заходу всі ті триста сорок шість

зір, наближуючись чи віддаляючись від полюса

неба.»
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ал-Масуді (X ст.)

Арабський історик і мандрівник Х ст. 

ал-Масуді: 

«У слов’ян є будівлі, які вони поважають. З-поміж них

є одна [що стоїть] на тих горах, про які кажуть

філософи, що вони належать до високих гір світу. Є

відомості про те, яким чином збудована ця будівля, 

про розташування різних сортів каміння в ній та про

різноманітність їх кольорів, про отвори, пророблені

в ній, в найвищій її частині, й що в цих пророблених

отворах [відбувалось] від сходу сонця, й які в ній були

покладені дорогоцінні камені, та про накреслені в ній

знаки, що вказували на майбутні явища, а

дорогоцінні камені застерігали від подій, до того як

вони відбудуться.»
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ЛисинаЛисина КосмацькаКосмацька

Подяка Л.Держипільському

- не на вершині
- довкола є не
одне святилище
- “головна”

“обсерваторія”?

- ~ 2 тис. років до
Р.Х.
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ЛисинаЛисина КосмацькаКосмацька

[М.Кугутяк, 2011]

[Л.Держипільський, 2014]

г.Терношора

г.Клива

г.Говерла

г.Добошанка



ОрієнтаціяОрієнтація давніхдавніх храмівхрамів

“Астрономічні традиції” в орієнтації
перейшли й на християнські храми
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ДавніДавні костеликостели ЛьвоваЛьвова іі КраковаКракова

Івана
Хрестителя
(1260)

Марії
Сніжної
(1360)

Анни
(1507, XVII)

Кармеліток
Босих (XVII)

Кларисок
(поч.XVII)

Вірменська
церква
(~1370)

Краків
Маряцький
(1292)

Краків
Андрія
(1198)

чітка орієнтація
схід-захід
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ДавніДавні церквицеркви: : КиївКиїв, , ЧернігівЧернігів
Чернігів

Борисоглібський
(1123)

Київ
Михайлівський
(1113)

Київ
Софія
(1018)

Чернігів
Спасо-

преображ.
(1113)

Київ
Кирилівська
(1113)

Чернігів
П’ятницька

(поч.XIII)

Київ
Успенська
(Лавра)
(1078)
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ДавніДавні руськіруські храмихрами ЛьвоваЛьвова тата
ГалицькогоГалицького князівствакнязівства

Миколая
(1292)

Параскеви
(XIII, перебуд.

XVII)

Успенська
(~1600)

Онуфрія
(XIII)

Хелм
Богородиці

(1260)

Галич
Пантелеймона

(1194)

Крилос
(давній Галич)

Успенський
(1157)

Володимир-Волинський
Успенський

(1160)

Львів
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ВісьВісь храмухраму маємає прямуватипрямувати нана східсхід

На який схід? Схід географічний чи
напрям сходу Сонця
в певний день?

зимове сонцестояння літнє сонцестояннярівнодення

схід Сонця у Львові

захід Сонця у Львові

літнє сонцестояння зимове сонцестояннярівнодення
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ВісьВісь храмухраму маємає прямуватипрямувати нана східсхід

Виглядає, що на наших теренах

католицька традиція –

на схід географічний

православна традиція –
на схід Сонця в день
посвячення наріжного
каменя чи/та освячення храму

Миколая
(1292)

Онуфрія
(XIII)

Приклад: Успенський собор
Києво-Печерської лаври був
закладений та освячений в

один і той самий день (15.08), 
але з різницею в 12 років. 

Азимут відповідає сходу Сонця
в цей день (1089 р.) 

[Т.Люта 2014]. Й
ов
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LeopolisLeopolis TriplexTriplex

Б.Зиморович (1630). 

Потрійний Львів

� 1270. Перший руський, 
закладений Левом, 
княжичем руським…, 
Львигородом названий. 

� 1340. Другий німецький, 
прийнятий від русинів
Казимиром Великим після
капітуляції… очищений
польським полум’ям, 
змінений на краще
кам’яними мурами…
[Зиморович]

Ян Матейко (1888) 

Побудова Латинської катедри
на руїнах руської церкви 1366 р.

Кирилівська церква, 
Київ

Латинська катедра,
Львів



36

КостелиКостели нана фундаментахфундаментах
давньоруськихдавньоруських церковцерков??

Домінікани
костели:

(1407,1749)

Бернардини
костели
(1460, ~1600)

Латинська катедра
(1366, XVII)

Єзуїти
костел:
(~1610)

Поряд була
площа
Святого
Духа

церква
Преображення
(1906) на місці
костелу
тринітаріїв
(1703)

під
тве

рд
жу
єть

ся

арх
еол

ога
ми



ХрамиХрами якяк астрономічніастрономічні інструментиінструменти
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КалендарКалендар--годинникгодинник. . ЧернігівЧернігів

Телець Сонце Лев

Спасо-Преображенський собор, <1034 р.

[Г.Петраш, 1967]
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МеридіаниМеридіани. . ІталіяІталія

Bergamo

XVIII c.

Roma 

1700
Bologna

1576
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МеридіаниМеридіани. . СициліяСицилія

Acireale

1843

Catania 
1841

Palemo
1789



ДатаДата ВеликодняВеликодня
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ПасхаліїПасхалії

• Статут Львівської братської

школи «Порядок шкільний»: 

«В братських школах учити
мають пасхалій и лунного
теченія и личби и рахування»

Ф
.К
ов
ал

и
ш
и
н

(1
9
0
2
)

Правило: 

перша неділя після першого повнолуння після весняного рівнодення

Методи розрахунку вивчалися у вищих школах
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ТаблиціТаблиці длядля визначеннявизначення
Мармурова таблиця з пасхальним циклом на
532-626 роки. Архиепископський музей
Равени. [M.Arnaldi 2015]

Календарна зала в монастирі св.Домініка, Палермо. 

Фреска, 1723 р., о.Бенедикт Кастроне. Поєднання
сонячних та місячних циклів дозволяє розрахувати дату
Великодня (за григоріанським календарем) від 1700 до
2200 року. 
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ПандектиПандекти АнтіохаАнтіоха монахамонаха (1307)(1307)

• Скорочений виклад Святого Письма та
вчення отців Церкви (VI ст.)

• Рукопис “дуже дбалим уставом списаний”
[І.Свєнціцький, 1933]

• Створений 1307 року в Лаврі Пресвятої
Богородиці (можливо в Володимир-
Волинському)

• Зберігається в Національному музеї

• Ймовірно, перший відомий опис
“вруцеліта” в кириличних рукописах
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ПсалтирПсалтир зз часословцемчасословцем (1570)(1570)

• Надруковано в Заблудові (тепер Польща) 

І.Федоровичем

• Перше надруковане руське “вруцеліто” з
описом методу розрахунків [І.Климишин]

• Відомо лише про три примірники книги: 
Львів, Петербург (найменш повний примірник), 
Лондон (найповніше збережений)  

• У Львові зберігається в Національному музеї
(на жаль, не містить сторінки із зображенням
“руки”)
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СпільнеСпільне святкуваннясвяткування християнськиххристиянських святсвят

Запитання Бенедикта Гербста у книзі Г.Смотрицького, виданій в
Острозі ще 1587 року: "Чи годиться єдиному народові християнському
не однаково і Великуніч (Великодень), і Боже народження, й інші свята
впродовж цілого року тримати (святкувати)?" 

Цікава ситуація з Великоднем була 2016 р. Католицький 27 березня, наш 1 травня. Різниця між
датами - 5 тижнів, найбільша з можливих. Астрономічне рівнодення було 20 березня, повнолуння 23 
березня. Отож згідно правила і астрономічних даних і наш Великдень мав би бути 27 березня. 



СонячніСонячні годинникигодинники
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ЛьвівськеЛьвівське ЄвангелієЄвангеліє (1743)(1743)
друкарня ставроп. братства

гравер Є.Завадовський,

гравюри виконані в 1681-1683 рр.

Матвій Марко

дві системи
відрахунку
годин
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ЛьвівськеЛьвівське ЄвангелієЄвангеліє (1743)(1743)
друкарня ставроп. братства

гравер Є.Завадовський,

гравюри виконані в 1681-1683 рр.

Лука

Іван

напрям відрахунку
годин (?)
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ГодинникиГодинники ЛьвоваЛьвова

� Перший механічний вежовий годинник – Париж в 1300 р.

� 1404 р. перша згадка про механ. годинник на ратуші Львова

� Інші вежові годинники Львова – з XVII-XVIII ст.

� Єдиний відомий нині сонячний годинник Львова знаходится
на будинку в.Метрологічна, 14
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““ЖивийЖивий”” пампам’’ятникятник часучасу

Будинок Пір року (1764)
в.Вірменська, 23

Фасад Г.Красуцький (1820)

тінь проходить через «лінію місця» опівдні
саме за місцевим львівським часом
(відрізняється від місцевого Київського на 26, 
а від Віденського на 30 хвилин)

Сатурн (Хронос)
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СвіржСвірж -- найдавнішийнайдавніший годинникгодинник (1546)(1546)

ще існував на початку 1990-х років
був єдиним в Україні сон.год. XVI ст.
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СатанівСатанів (1744)(1744)

Поділля (Городоцький р-н
Хмельницької обл.)

Свято-Троїцький чоловічий
Монастир, церква 1741 р. П

.Ж
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й
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9
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3
)
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ПідгірціПідгірці, , ГетьманськийГетьманський заїздзаїзд

Павло Добростанський, 
жив в XVIII при дворі Жевуського
в Підгірцях
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ПідгірціПідгірці, , монастирмонастир ЧСВВЧСВВ

час був: 13.20Рис. К.Кєлісінського (1836) 
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ПідгорецькийПідгорецький замокзамок

архівні фото
1918-1939
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РатушаРатуша вв ЖовквіЖовкві

фрагмент панорами Жовкви в кінці XVII ст. 
(реконструкція О.Оконченко)

копія гравюри кінця 18 ст.
ймовірно

Йозефа Костка Яворського, 
1920-ті рр.
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ІсторичнийІсторичний музеймузей

зоряний годинник
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МузейМузей етнографіїетнографії

Й.Віллебрант, 
кін. XVIII ст.
не лише години, 
а й хвилини

Найбільша в колишньому СРСР
колекція сонячних годинників

найстаріший
1584 р.

для широти 49º

(Страсбург, 
Нюрнберг, Львів) 

еквато-

ріальний

горизон-
тальний

Л.Мюллер, 
сер. XVIII ст.
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МузейМузей етнографіїетнографії

Г.Трошель, XVII ст.
Італія, для широти 42º

(Рим); також – час вночі

горизон-

тальний і
верти-

кальний

Н.Біон, 
перша третина XVIII ст.
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ТріумфТріумф жінкижінки (1562)(1562)

циферблати для
годин,

днів тижня,

знаків зодіаку,
руху планет,

рухома астролябія
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РухРух ““заза годинниковоюгодинниковою”” стрілкоюстрілкою

вертикальний
сонячний годинник
[Києво-Могилянська Академія]

горизонтальний
сонячний годинник
[Іршава]
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РухРух ““заза годинниковоюгодинниковою”” стрілкоюстрілкою

П.Учелло, 1443. 

Головний собор, Флоренція

напрям руху годинникової стрілки
було внормовано у XVII ст.

1546. 

Годинникова вежа, Брешія
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ОсновніОсновні моментимоменти

� Важливість астрономії у повсякденні минулого

� Перші згадки Львова і астрономія

� Археоастрономія.   

� Археоастрономія Карпат

� Орієнтація храмів.   

� Храми як астрономічні інструменти

� Астрономічні цикли. Пасхалії, вруцеліто

� Сонячні годинники.   

� Рух “за годинниковою стрілкою”


