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Проаналізовано особливості розвитку природничо-наукового книгодруку-
вання та формування репертуару видань з астрономії в Україні у ХVІІІ 
ст.; досліджено жанрово-типологічний і тематичний склад зазначених 
видань; охарактеризовано їх функціональне призначення та особливості 
використання; розкрито та проаналізовано місце видань та рукописів з 
астрономії у фондах тогочасних книжкових зібрань, а також джерела 
комплектування та шляхи розповсюдження даних книг; з’ясовано значення 
праць з астрономії у поширенні наукових знань та просвітництві в Україні 
у ХVІІІ ст. При вивченні видань охарактеризовано їхній зміст, авторський 
склад, поліграфічне оформлення, осередки створення.
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З розвитком книгодрукування в Україні 
книга, як один з елементів культури, стала 
одним з найважливіших засобів піднесен-
ня освіти, науки та зміни світогляду людей. 
У ХVІІІ ст. відбувалися суттєві зміни в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства. Нові 
риси та якісні зміни соціального розвитку 
проявились переважно в останню третину 
століття, з встановленням на землях Украї-
ни режиму «абсолютних монархій» (Росії та 
Австрії) та розквіту ідей Просвітництва, що 
можна також чітко прослідкувати і в розвитку 
книгодрукування.

Зростаючі потреби виробництва стимулю-
вали розширення сфери прикладних наук, які 
зумовлювали появу та диференціацію нових 
галузей знань. З другої половини ХVІІІ ст. 
в Україні інтенсивніше відбувалися проце-
си відокремлення природничих наук від фі-
лософії, астрономії від астрології, хімії від 
алхімії, географії від космографії, незважа-
ючи на те, що середньовічні традиції були 
ще досить тривкими, про що свідчать назви 
деяких творів та термінологія, яка викорис-

товувалась в природничо-наукових працях. 
Розвиток технологій призводив до необхід-
ності підготовки певних фахівців, що, в свою 
чергу, вимагало відповідного використання 
природничо-наукової та технічної літерату-
ри. Загальний розвиток культури зумовлював 
необхідність зростання освіченості населен-
ня, призводив до зрушень в освітній справі, 
до необхідності створення та використання 
навчальних посібників з природничих і тех-
нічних наук. У першій половині ХVІІІ ст. в 
Україні сформувалася суспільна потреба в 
підготовці та виданні праць природничо-на-
укової тематики. З іншого боку самі видан-
ня певним чином відбивали рівень розвитку 
наукових знань, професійних, навчальних та 
пізнавальних потреб. Поява певного масиву 
природничо-наукових видань, нові особли-
вості та тенденції розвитку друкарства свід-
чать, що в Україні у другій половині XVIII ст. 
почало формуватися галузеве книгодруку-
вання у сфері природничих наук, зокрема ас-
трономії. Становлення галузевого книгодру-
кування, яке спонукали до розвитку потреби 
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повсякденного життя та прагнення до пізнан-
ня світу, відображало в специфічній формі ті 
зміни, що відбувалися у сферах матеріальної 
та духовної культури, в залежності від дина-
міки процесів функціонування економіки, 
техніки, науки, освіти, суспільно-політичних 
відносин. 

На сьогодні у вітчизняній науці ще недо-
статньо вивчено як розвиток видання праць 
з окремих галузей природничих наук, так і 
природничо-наукового книгодрукування в 
Україні у XVIII ст. в цілому. Зокрема, відсутні 
дослідження, де видання праць з астрономії 
в Україні у зазначений період було б окре-
мим об’єктом вивчення. Не вивчалося також 
питання про значення книг з астрономії у 
поширенні наукових знань в Україні у XVIII 
ст., визначення їхнього місця у книжкових 
зібраннях представників різних прошарків 
населення, у фондах бібліотек навчальних 
закладів і монастирів та дослідження особли-
востей функціонування книг з астрономії у 
суспільстві України даного століття в цілому.

Метою запропонованої статті є виявлення 
та історико-книгознавча характеристика 
видань, що за своїм функціональним приз-
наченням поширювали наукові знання з 
астрономії в Україні у XVIII ст., вивчення 
тематичного репертуару зазначених видань, 
їх жанрово-типологічних ознак, визначення 
їхнього місця у розвитку галузевого книго-
друкування, а також дослідження шляхів 
комплектування та розповсюдження книг з 
астрономії у фондах тогочасних книжкових 
зібрань. 

ВИДАННЯ З АСТРОНОМІЇ, 
НАДРУКОВАНІ В УКРАЇНІ У XVIII СТ.

В Україні у ХVІІІ ст. розвиток культури, 
науки, освіти й інших сфер духовно-
практичної діяльності суспільства відбу-
вався в умовах воєн та національного гноб-
лення, релігійної боротьби, відсутності 
територіальної єдності та власної дер-

жавності. Певні регіони України мали свої 
особливості розвитку сфер освіти, науки та 
книгодрукування і залежали, здебільшого, 
від внутрішньої політики пануючих держав 
(в основному – Росії та Речі Посполитої). 
На початку ХVІІІ ст. на землях України, 
як на Лівобережжі, так і на Правобережжі, 
склалися несприятливі умови для розвитку 
зазначених сфер суспільної діяльності. Також 
певна криза соціально-економічних відносин 
відбувалася у першій половині ХVІІІ ст. і 
в Галичині, що до 1772 р. перебувала під 
владою Речі Посполитої. 

За винятком декількох праць з природни-
чих наук, що були надруковані наприкінці 
ХVІІІ ст. гражданським друком або кири-
лицею, більшість видань із зазначених га-
лузей знань було опубліковано переважно 
польською та латинською мовами на Право-
бережжі та в Галичині, де у даному столітті 
було засновано 28 нових друкарень, які пра-
цювали в той чи інший період часу, з яких 
16 – друкували праці природничо-наукової 
тематики1. З усіх регіонів тільки у Києві та 
Львові склалися свої певні наукові і видав-
ничі традиції, сформувалися своєрідні на-
уково-освітні та культурні осередки. Кни-
годрукування та розповсюдження книг було 
тут значнішим і постійним і мало більший 
вплив на населення, ніж в інших регіонах 
України, де друкарні час від часу або зазна-
вали утисків, або залежали від бажань тієї 
чи іншої високопоставленої або заможної 
особи й існували, як правило, досить недов-
го. Так, наприклад, у Києві було надруковано 
одне з перших в Україні у ХVІІІ ст. видань, 
де пропонувалися відомості з астрономії – 
латиномовні «Тези із загальної філософії…» 
(«Theses ex universa philosophia…») (Київ, 
1708) у вигляді плакату2. Тези відображають 
матеріали диспуту, влаштованого на честь І. 
Мазепи (1639–1709), за основними розділа-
ми філософії – з логіки, фізики, метафізики 
та етики. Вони були підготовлені Феофаном 
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Прокоповичем (1675–1736) і його учнями. 
Опубліковані тези, у певній мірі, відповіда-
ють окремим розділам курсу філософії, що 
читав Ф. Прокопович у Києво-Могилянській 
академії3. У виданні 1708 р. було запропоно-
вано 33 тези, з яких із загальної фізики було 
20 тез, з етики – сім, з логіки та метафізики –  
по три тези з кожної. Отже, найбільшу ува-
гу зосереджено на питаннях з фізики, серед 
яких виділено чотири групи, три з яких стосу-
ються й астрономії, а саме: «Про світ» (одна 
теза), «Про небеса» (сім тез) та «Про Метео-
ри» (п’ять тез). У даних тезах торкалися пи-
тань про нерівномірний рух Місяця, його по-
верхню та фази; про походження метеорів та 
ін.4. У 1738 р. друкарнею Києво-Печерської 
лаври було надруковано ще одне видання, що 
пропонувало низку тез із загальної філосо-
фії – «Theses philosophicae» (К., 1738). Про-
те, значна частина книжкової продукції з гу-
манітарних і природничих наук друкувалась 
у Львові – одному з головних культурно-на-
укових центрів України ХVІІ–ХVІІІ ст. Тут 
ще у середині ХVІІ ст. було надруковано три 
перші в Україні природничо-наукові видання. 
Саме у Львові у ХVІІІ ст. було надруковано 
2/3 природничо-наукових видань польською, 
латинською, німецькою та іншими мовами, 
майже із півтори сотні друків даної тематики, 
що були опубліковані протягом століття5. 

За ґрунтовною працею Я. Запаска та Я. 
Ісаєвича «Пам’ятки книжкового мистецтва: 
Каталог стародруків, виданих на Україні» 
(Львів, 1984) дізнаємося, що в Україні у ХVІІІ 
cт. було надруковано лише декілька видань з 
астрономії, зокрема «Таблиці сходу і заходу 
сонця на кожний день року для заведення 
годинників та для майстрів годинників 
призначені» («Tabula wschodu y zachodu slon-
ca kazdego dnia na caly rok, do nakrecania zega-
row e zegarkow sluzaca») (Почаїв, 1757), «Про 
різні способи руху Землі і систему взагалі» 
(«De motu telluris variorum priopriumque syste-
ma») Юзефа Яблоновського (Львів, друкарня 

Львівського колегіуму єзуїтів, 1760), «Короткі 
зібрання цікавих стверджень про речі цього 
дивного світу...» («Krótkie zebranie zarzutów 
ciekawych rzeczach tego świata…») Йозефа 
Іваницького (Бердичів, 1777), «Таблицы 
полуденных склонений Солнца и видов Луны 
на 1801, 1802, 1803 и 1804 годы, сочиненные 
на гранический меридиан по истинному 
времени юлианского счисления или старого 
стиля» (Миколаїв: др. Чорномор. штурман. 
училища. 1800) та деякі інші6. Проте, відо-
мості з астрономії, внаслідок синкретичності 
пізнання і знань того часу, подавались також 
у працях з інших наук. Так, у праці «Розмова 
про філософію...» («Rozmowa o filozofii...») 
М. Дружбацького, що була надрукована 
польською мовою у Львові у 1746 р. і 
відстоювала ідеї Аристотеля, були відомості 
про систему М. Коперника (1473–1543), 
про будову і рух Землі, що не відповідали 
церковним догматам та положенням про 
Всесвіт із Біблії. Праця М. Дружбацького, 
обсягом приблизно 50 сторінок, була 
видана у вигляді тез навчального курсу, що 
читався у Львівській академії. Насправді ж її 
написав єзуїт Ян Ковальський (1711–1789) та 
оголосив під іменем свого учня7. 

Поширенню відомостей з астрономії та 
розповсюдженню ідей Коперника серед 
загалу освіченого населення спри яла ен-
ци клопедична праця Бенедикта Хме-
льовського (1700–1763) «Нові Афіни або 
Академія всяких наук повна...» («Nowe 
Ateny albo Akademia wszelkiej sciencji peł-
na...»), що була надрукована польською 
мовою у Львові (1-е видання 1745–1746 
у двох томах; 2-е видання 1754–1756 у 
чотирьох томах). Б. Хмельовський закінчив 
Львівський єзуїтський колегіум, а потім 
Львівську духовну семінарію, після якої 
вчителював у Яблоновських (навчав сина Ю. 
Яблоновського). У 1725 р. Б. Хмельовський 
став священиком, отримавши парафію на 
Люблянщині, а у 1761 р. був каноніком Ки-
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ївської церковної кафедри8. У зазначеній ен-
циклопедії автор, відповідно до певних розді-
лів, зібрав інформацію з різних галузей знан-
ня: теології, астрономії, астрології, географії, 
історії, політики, математики, зоології, бо-
таніки, мінералогії та ін. Під час роботи над 
підготовкою «Нових Афін» Б. Хмельовський 
використав праці більше ста авторів. Кожний 
том зазначеного видання був значним за 
обсягом (більше 800 сторінок) і мав численні 
книжкові прикраси9. Перше видання праці Б. 
Хмельовського було надруковано у друкар-
ні П. Гольчевського у Львові і визначалося 
скромнішим поліграфічним виконанням, ніж 
наступне видання «Нових Афін» у друкарні 

Львівського єзуїтського колегіуму, яка була 
однією з найпотужніших друкарень України 
у ХVІІ–ХVІІІ ст., діяльність якої тривала 
більше 130 років (1642–1773). У 1758 р., 
повторно після 1661 р., король Речі Посполитої 
підтвердив і надав Львівській колегії статус 
академії і тому на титулі наступних видань 
було іноді надруковано «Друкарня академії». 
У друкарні Львівського єзуїтського ко-
легіуму поступово сформувалася певна 
традиція друкування публічних виступів 
вчених-викладачів, результатів їх дос-
ліджень, зокрема дисертацій (у значенні – 
повідомлення, доповідь, результат роздумів, 
наукова праця в цілому). Окрім того, єзуїти 
охоче друкували різноманітні навчальні ви-
дання, зокрема у 1747 р. була надрукована 
латинською мовою навчальна програма 
«Загальне пізнання землі і небосхилу на 
протязі двохрічного курсу... в шкільному 
палаці Львівської колегії братства Іїсуса... 
пуб лічно продемонстроване...» («Univer-
sa Mathesis Terrae Caeliq[ue] Considerationi 
Duorum Annorum Cursu Impensa... in Scholis 
Palatinis Collegii Leopoliensis Societatis Jesu 
Publicis demonstrationibus exposita...»), що 
включала розділи з арифметики, геометрії, 
тригонометрії, гідростатики, хронометрії, пі-
ротехніки, архітектури, оптики, астрономії, 
географії; у 1759 р. – «Питання академічні 
для вдосконалення навичок з географії, а 
саме до першої її частини, тобто стосовно 
розуміння сфер географії, які викладають 
у Львівському колегіумі... для відповіді 
запропоновані» («Pytania Akademiczne do do-
skonaley Umiejetnosci z Geografii a mianowicie 
do pierwszey iey czesci to jest do wyrozumienia 
sfer Geograficznych stosowane JWW Panom 
Kawalerom w Collegium Nobilium Lwows-
kim... do odpowiedzi podane»); у 1762 р. – 
«Питання з географії і геометрії» («Pytania z 
Geografii i Geometrii...») – також польською 
мовою; у 1773 р. латиною – «Повідомлення 
з оптики небесної механіки і астрономії 

Рис.1. Титул видання енциклопедичної праці Бене-
дикта Хмельовського (1700–1763) «Нові Афіни або 
Академія повна всяких наук …» («Nowe Ateny albo 
Akademia wszelkiej sciencji pełna …») (Львів, 1-е ви-
дання 1745–1746; 2-е видання 1754–1756 у чотирьох 
томах у друкарні Львівського єзуїтського колегіуму). 
(Ягелонська цифрова бібліотека)
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Mensę April[is]...») та ін. Як правило, обсяг 
зазначених видань не перевищував 10–20 
сторінок10. У більшості із зазначених видань 
пропонувалися певні відомості з курсу ас-
трономії, який був обов’язковою складовою 
частиною навчальної програми єзуїтів.

Повертаючись до аналізу «Нових Афін» 
Б. Хмельовського, слід зазначити, що бага-
тотомна енциклопедична робота автора 
була, здебільшого, компіляцією з різних ста-
родавніх книг, за що вже тоді була осміяна 
критикою як застаріла праця «темного Се-
редньовіччя», насичена різноманітними 
забобонами і архаїчними уявленнями про 
явища природи, складена досить безсистемно, 
без чітких окремих розділів. Б. Хмельовський 
був звинувачений у плагіаті, численних 
помилках та у запозиченні недостовірних 
фактів, про що іноді кажуть і сьогодні. Проте, 
«Нові Афіни» розкривають рівень наукових 
знань, поглядів, уявлень, ментальності людей 
тієї епохи. До того ж, автор подавав часто 
сенсаційний, анекдотичний матеріал заради 
того, щоб привернути увагу сучасників 
і спонукати читачів до вивчення наук, 
розширення та поглиблення їхніх інтересів. 
Публікація «Нових Афін» Б. Хмельовського 
назагал відповідала зростаючим потребам 
суспільства в подібній літературі11. У кни-
годрукуванні ХVІІІ ст. зазначена праця Б. 
Хмельовського займає значне і важливе 
місце, оскільки була першим виданням на 
теренах України своєрідної універсальної 
енциклопедії. Віддаючи данину критиці, 
автор намагався неупереджено подавати 
відомості про явища природи, події і факти 
з різних галузей людської діяльності, а 
також супроводжувати статті критичними 
зауваженнями. Зокрема, у першому томі 
«Нових Афін» Б. Хмельовський зазначав про 
позитивні сторони системи Коперника12. 

Проте, першою опублікованою книгою 
в Україні, де відкрито захищалася теорія 
Коперника, була праця, надрукована 

Рис.2. «Universa Mathesis Terræ Cæliq; Considerationi 
Duorum Annorum Cursu Impensa : Ad utilitatem 
Reipublicæ Polonæ seu pace, seu bello promovendam, 
ad rerum familiarium, atq; ad vitæ humanæ commoda 
ordinata demum in Scholis Palatinis Collegii Leopoliensis 
Societatis Jesu Publicis demonstrationibus exposita…» 
(Львів, друкарня Львівського єзуїтського колегіуму, 
1745). Це видання 1745 р. не враховано в каталозі 
стародруків Я. Запаско та Я. Ісаєвича «Пам’ятки 
книжкового мистецтва: Каталог стародруків, вида-
них на Україні» (Львів, 1984), де відображено лише 
перевидання 1747 та 1749 рр. (Цифрова Національна 
бібліотека polona.pl, Польща)

після двохрічних дослідів в лабораторіях та 
офіційних постійних занять астрономією...» 
(«Dissertationes ex optica aeromctria, mechanica 
et astronomia ipso Studij Biennalis decursu 
ab auditoribus Matheseos publice habita... 
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латинською мовою у 1760 р. в друкарні 
Львівського єзуїтського колегіуму «Про різні 
способи руху Землі і систему взагалі» («De 
motu telluris variorum priopriumque systema») 
польського магната-просвітника Юзефа Яб-
ло новського (1711–1777) (перевидання у 
Гданську і Римі у 1763 р.). Однак, зібравши 
чимало фактів, що свідчили про рух Землі, 
автор не зважився йти всупереч прийнятим 
Церквою уявленням, а тому називав вчення 
Коперника «гіпотезою»13. У присвяті до сво-
го видання Ю. Яблоновський намагався ви-
кликати прихильність Папи римського щодо 
вилучення головної праці Коперника з числа 
заборонених (у 1616 р.) Ватиканом книг, що 
було на той час досить сміливо, але й настіль-
ки ж марно14. У 1774 р. у Ліпську Ю. Ябло-
новський започаткував наукове товариство – 
установу для підтримки розвитку науки, що 
проіснувала аж до початку ХХ ст. Сприяючи 
просвітництву українського народу, видат-
ний вчений і автор декількох праць з астроно-
мії, що виходили як на теренах України, так 
і у «Великій Польщі», організовував вчені 
змагання з математики, а також зустрічі з та-
лановитими вченими, викладачами, бібліофі-
лами того часу. Часто зустрічі відбувалися в 
одному з його маєтків на Волині – у Ляхівцях, 
де Ю. Яблоновський мав бібліотеку (більше 
3200 книг з історії, теології, географії, філо-
софії, математики, медицини, астрономії), 
якою вчений-просвітник не тільки сам актив-
но користувався під час роботи над власними 
працями, а й надавав можливість користу-
ватися іншим діячам освіти та науки15. Його 
бібліотека слугувала своєрідним духовним 
пристанищем для таких діячів як М. Догель, 
Й. Яноцький та ін. 

Про систему Коперника, вчення Ньютона, 
Кеплера та про інші відомості з астрономії 
повідомляв єзуїт Людвік Гошовський у 
своєму підручнику, складеному на основі 
курсу лекцій, які автор читав у Львівській 
єзуїтській академії, що називався «Стислий 

огляд з нової філософії...» («Synopsis phi-
losophiae recentioris...»), який був вида-
ний латинською мовою у Львові в друкар-
ні єзуїтської академії у 1766 р.16 Людвік 
Гошовський (1732–1802) був професором 
кафедри математики й астрономії, відкритої 
у 1771 р. у Львівській єзуїтській академії, 
яка мала статус університету, а також 
префектом її бібліотеки. Ймовірно, він також 
був спостерігачем у Львівській обсерваторії 
єзуїтів на початку 70-х рр. XVIII ст., яка 
існувала приблизно з другої половини 60-х 
рр. Питання з астрономії розкривалися також 
у численних публічних диспутах та в «тезах», 
що публічно захищались випускниками 
Львівської єзуїтської академії. Так, наприк-
лад, в тезах випускників Львівської єзуїтської 
академії «Повідомлення з оптики небесної 
механіки і астрономії...» («Dissertationes ex 
optica aeromctria, mechanica et astronomia...»), 
що були надруковані у 1773 р., про систему 
Коперника розповідалося як про найкращу, 
яка значно простіше пояснює всі небесні 
явища. Цікаво, що в тезах, що називалися 
«Основні положення з загальної філософії...» 
(«Propositiones ex Universa Philosophia... 
Expositae In Universitate Leopoliensi S. J. ») 
(Львів, 1773) відомості з астрономії було 
запропоновано вже без посилань на Біблію17. 
Певне коло відомостей з астрономії було опу-
бліковано в друкарні Трійці у тезах публіч-
ної дискусії, що відбулася у 1783 р. в одній із 
шкіл василіян у Львові, під назвою «Предмет 
публічного диспута з богослов’я, риторики, 
поезії, граматичних правил, латинської мови, 
природного права, арифметики, алгебри, 
геометрії, загальної географії, політики і 
астрономії...» («Materia certaminis publicae 
ex doctrina christiana, rhetorica, poesi, institu-
tionibus gramatices, lingua Latina, lege naturali, 
arithmetica, algebra, geometria, geographia uni-
versali, politica et astronomia...») (Львів, 1783). 
Отже, з другої половини ХVІІІ cт. в Україні, 
з розповсюдженням відомостей з астрономії, 
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ідеї геліоцентризму почали все більше 
завойовувати прихильників серед діячів 
науки, навіть серед викладачів єзуїтських і 
піарських шкіл. 

Ідеї Коперника і Ньютона найбільше 
поширювалися в навчальних закладах, де їх 
з кафедри викладали студентам колегіумів 
та академій і які далі розповсюджувалися 
в численних рукописах. Так, наприклад, в 
анонімному курсі філософії 1771–1772 рр. 
(можливо, з Володимирського колегіуму) 
був докладний опис систем Птолемея, Тихо 
Браге, Коперника з використанням малюнків 
орбіт планет та зображень різних фізичних 
приладів [26, c. 33]. У Любарському колегіумі 
(на Житомирщині) Венедикт Холевчинський 
у своєму філософському курсі, що називав-
ся «Книга четвертої філософії, що містить у 
собі часткову фізику» 1758 р., розкривав ос-
нови космографії та подавав багато різних ві-
домостей з астрономії18. 

У ХVІІІ ст. праці з натурфілософії, яку 
викладали в курсі філософії поряд з логікою 
та метафізикою, як правило, мали відомості з 
багатьох природничих наук. Натурфілософія 
в той час ототожнювалась з фізикою, а в 
межах останньої подавали відомості не 
тільки з природничих і математичних наук, 
а іноді і з медицини, ветеринарії, техніки 
та ін. Тобто видання, що пропонували 
повний курс філософії подавали також ві-
домості і з природничих наук, у тому числі 
з астрономії. Зокрема, певні відомості з 
астрономії мала праця Луки Сульжинського 
«Основні положення з загальної філософії, 
представлені під час звичайного диспуту 
в монастирі василіян... публічно захищені 
монахом Л. Сульжинським... в присутності 
ієромонаха василіян, дійсного професора 
філософії Л. Повшинського у липні 1775 
р.» («Propositiones Ex universa Philosophia 
Disceptationibus solitis in Monasterio Luce-
oriensi Ordinis S. Basilii Magni ad Aedes 
S. Crucis expositae. Defendentur publice a 

R.F.Luca Sulżyński Monacho, Praeside A. R. 
Leone Powszyński Hieromonacho Basiliano, 
actuali Philosophiae Professor»), що була 
надрукована латиною у 1775 р. у Почаєві у 
вигляді тез з логіки, психології, фізики та 
космології19. Всього в Україні у ХVІІІ ст. 
було надруковано 14 видань з фізики та 18 – 
з математики, деякі з яких також подавали 
відомості з астрономії, наприклад такі як: 
«Загальне математичне пізнання. Небесні 
світила. Міркування на протязі двохлітньо-
го курсу для користі Польської держави» 
(«Universa mathesis. Terrae Caeliq[ue]; Con-
siderationi Duorum Annorum cursu impensa ad 
utilitatem Reipublicae Polonae») (Львів, 1749); 
«Повідомлення з оптики, аерометрії, механіки 
і астрономії після двохрічних дослідів ас-
трології в аудиторіях...» («Dissertationes ex 
optica, aerometria, mechanica et astronomia 
ipso Studij Biennalis decursu ab auditoribus 
Matheseos publice habita... Mense April[is]...») 
(Львів, 1773); «Дисертація з фізики про ви-
соту атмосфери, що була визначена в ас-
трономічній обсерваторії» («Dissertatio 
phy sica de altitudine athmospherae ex obser-
vationibus astronomicis determinata») (Львів, 
1785) Ігнатія Мартиновича (1755–1795) та 
ін.20 За жанром це були переважно наукові 
повідомлення («dissertationes»), тези та ін., 
надруковані, як правило, латинською мовою – 
міжнародною мовою науки тієї епохи. 

На науково-педагогічній ниві викладачів 
і вчених Львівського університету певним 
чином виділялася діяльність хорвата за 
національністю, професора Гната (Ігнатія) 
Мартиновича (1755–1795), який займався 
фізикою, хімією, філософією, механікою, ас-
трономією, історією, літературою, знав бага-
то іноземних мов, цікавився «надприродни-
ми експериментами»21. Деякий час І. Марти-
нович належав до Ордену францисканців. У 
1782 р. він був запрошений до Львівського 
університету завідувачем кафедри експе-
риментальної фізики і механіки. Через два 
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роки він став деканом філософського фа-
культету і читав лекції за власним підручни-
ком, що рідко кому вдавалось через суворий 
австрійський порядок. Він опублікував 15 
наукових праць, з яких п’ять вийшло латин-
ською мовою в друкарні Піллера у Львові у 
1781–1786 рр. У своїх працях І. Мартино-
вич широко використовував математичний 
апарат та подавав здебільшого відомості з 
фізики та хімії. Видатний вчений-просвітник 
намагався охопити всі галузі фізики, а отже і 
розділи з астрономії. У своїх дослідженнях 

І. Мартинович використовував астрономіч-
ні при лади та інструменти, про що свідчить 
його вищезгадана праця «Дисертація з фі-
зики про висоту атмосфери, що була ви-
значена в астрономічній обсерваторії» («Dis-
sertatio physica de altitudine athmospherae ex 
observationibus astronomicis determinata») 
(Львів, 1785). Під керівництвом І. Мар-
тиновича також проводились численні 
досліди у Львівському університеті.

Відомості з астрономії також 
пропонувалися в практичних посібниках 
для розрахунку часу, які користувалися по-
пулярністю серед освічених верств на-
селення та певних фахівців, наприклад, в 
таких як «Таблиці сходу і заходу сонця на 
кожний день року, призначених для заведення 
годинників та для майстрів годинників» 
(«Tabula wschodu y zachodu slonca kazdego 
dnia na caly rok, do nakrecania zegarow e ze-
garkow sluzaca») (Почаїв, 1757) – невеликому 
за обсягом (14 сторінок) виданні польською 
мовою та «Таблицы полуденных склонений 
Солнца и видов Луны на 1801, 1802, 1803 
и 1804 годы, сочиненных на гранический 
меридиан по истинному времени юлианского 
счисления или старого стиля» (Миколаїв, 
друкарня Чорноморського штурманського 
учи лища, 1800) гражданського друку. Дру-
карня Чорноморського адміралтейського 
прав ління у Миколаєві почала діяти з 
1797 р., яку вже наступного року було пере-
дано штурманському училищу22. На по-
чатку ХІХ ст. вона друкувала російською 
мовою навчальні посібники з математики, 
астрономії та інших наук. Наприкінці XVIII 
ст. урядові друкарні, що були засновані в 
центральних містах губерній, діяли при 
губернських канцеляріях або при Приказах 
громадської опіки – установах, що керували 
освітою, благодійними закладами тощо. Такі 
друкарні були засновані у Катеринославі 
та Харкові (у 1793), у Кам’янці на Поділлі 
(1798), у Києві (1799)23. Головним їхнім 

Рис.3. Гнат (Ігнатій) Мартинович (1755–1795) був 
професором фізики і механіки у Львівському універ-
ситеті в 1783–1791 рр., а в 1785–1786 рр. – деканом 
філософського факультету. Мартинович був також 
ініціатором клубу якобінців у Пешті. За політичну 
діяльність 1795 року він був заарештований і страче-
ний у Буді. Автор «Дисертації з фізики про висоту ат-
мосфери, що була визначена в астрономічній обсерва-
торії» («Dissertatio physica de altitudine athmospherae 
ex observationibus astronomicis determinata») (Львів, 
друкарня Піллера, 1785) та ще чотирьох видань з фі-
зики, що були надруковані у Львові в друкарні Піллерів. 
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завданням було тиражування оголошень, 
офіційних розпоряджень та листів, бланків 
паспортів, перепусток, посвідчень тощо. 
Російські книги гражданського друку були 
вже добре відомі в Лівобережній Україні, але 
особливого розповсюдження вони набули 
з середини ХVІІІ ст. За часів Петра І друк 
природничо-наукової та технічної книги 
в Росії набув такого темпу розвитку, якого 
він потім довго не мав. Надалі видання 
праць природничо-наукової тематики було 
складною справою, особливо це стосувалось 
видань, які подавали нові наукові ідеї. Так, 
наприклад, через цензурні обмеження у 1728 
р. не дозволили друкувати працю академіка 
Деліля про рух Землі24. 

У XVIII ст. у Лівобережній Україні, що 
була під владою російського царату, найпо-
тужнішою була друкарня Києво-Печерської 
лаври. За розпорядженням Петра І з 1718 р. 
друкарня повинна була обмежуватися тіль-
ки передруком старих своїх церковних ви-
дань і лише після московської цензури, що 
було оформлено постановами царського уря-
ду 1720-х рр., внаслідок яких світську кни-
гу в Лівобережній Україні майже ніхто не 
друкував. Тільки наприкінці XVIII ст., коли 
набуло розвитку гражданське книгодруку-
вання, почали активніше видавати світські 
книги, зокрема праці природничо-наукової 
тематики. Внаслідок вищезазначених поста-
нов, друкарня Києво-Печерської лаври посту-
пово перетворювалась на філіал московської 
і петербурзької синодальних друкарень. Про-
те, незважаючи на заборону, Лавра подекуди 
продовжувала друкувати і світські книги. Зо-
крема, майже кожен рік друкували календарі, 
де в той час часто подавали відомості з астро-
номії. Так, у 1726 р. був надрукований «Ка-
лендарь, или месяцеслов на лето Р.Х. 1727, 
указующий течение Луны в зодиаках с гра-
дусами, месячная рождения, полный месяц, 
четверти с прогностиками. Такожде затмения 
солнечная и прочая прогностики, с табели 

восхода и захода Солнца приложеним»25. Слід 
зазначити, що у XVIII ст. природничо-наукові 
знання, зокрема з астрономії, поширювалися 
не тільки засобами суто наукових творів, а й 
через інші різновиди видань, одним з яких і 
були календарі. Звичайно, календарі на тлі 
всіх видань, що поширювали відомості з ас-
трономії, були найпопулярнішими як серед 
друкарів, так і серед читачів26. 

Видання календарів у Російській імперії 
протягом всього століття привертало пиль-
ну увагу влади та урядових установ, які час 
від часу видавали постанови, що забороня-
ли або обмежували друкування «месяце-
словов и прогностиков». Так, наприклад, 
26 грудня 1738 р. з Кабінету імператриці 
Анни Іоанівни генерал-аншефу, правителю 
Малоросії у 1738–1740 рр. О.І.Румянцеву 
(1677–1749) був оголошений указ про забо-
рону ввезення польських календарів і їхнь-
ого використання на землях Лівобережної 
України. Приводом до цього були львівські 
видання «Календаря польського і руського 
на рік 1739» («Kalendarz polski y ruski na rok 
1739») Франтішка Нє вєського (Львів, др. П. 
Гольчевського, 1738) та календаря невідо-
мого автора (в указі не вказано його прізви-
ще), які в кількості 150 примірників кожного 
привіз продавати у Києві «львовский меща-
нин». У Петербурзі, після ознайомлення зі 
змістом зазначених календарів, було наказа-
но спалювати всі польські календарі, зокре-
ма львівського друку, які будуть привозити 
на територію Російської імперії, «понеже 
в тех обоих календарях, по рассмотрению 
здесь находятся в прогностиках о Нашей 
Империи, а особливо о Украйне некоторые 
зловымышленные и непристойные пассажи, 
чем нерассудительно народ может легко 
придти в какой соблазн и сумнение […]; 
а вместо тех польських календарей могут 
в Киеве и во всей Украйне употреблять 
российские календари, которые издаются в 
печати здесь в Академии наук»27. З другої по-
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ловини XVIII ст. все більше уваги звертали на 
зміст статей, які були розміщені у календарях 
та суворо піддавали їх цензурі. Навіть напри-
кінці століття, коли авторитет календарів по-
чав вже падати, російський імператор іноді 
брав особисту участь у затвердженні змісту 
календаря. Статті в календарях, за традицією, 
що склалася за часів Петра І, проходили цен-
зуру спочатку в Академічній канцелярії, по-
тім у президента Академії наук, далі у Синоді 
і в Сенаті28. 

Києво-Печерська лавра більшість своїх 
календарів надрукувала в першій половині 
XVIII ст. Перший з них – «Календарь или 
месяцеслов христіанский… на лето 1714» був 
надрукований 1713 р. обсягом 16 стор. Титул 
цього видання було прикрашено заставкою 
та рамкою. В зазначеному календарі, окрім 
різних матеріалів історичного змісту, були 
невеликі статті і з астрономії як, наприклад, 
«О затменіях сего году 1714»29. За зразком 
цього видання до середини XVIII ст. дру-
кувалися й інші календарі друкарні Лаври 
під назвами «Календарь или месяцослов…» 
або «Календарь на... год». У більшості з 
цих календарів, як правило, були присутні 
відомості з астрології, астрономії та ін. У 
1713–1755 рр. в друкарні Києво-Печерської 
лаври було надруковано понад 20 видань 
календарів, де відомості з астрономії та 
інших природничих наук ще несли певний 
тягар «релігійного навантаження» та пильної 
цензури церкви, яка уважно перевіряла весь 
матеріал, що виходив друком, і публікувала 
тільки те, що не суперечило положенням Біблії 
та встановленим православним канонам. Ві-
домості з природничих наук, зокрема з ас-
трономії, пропонувалися так, щоб не було 
протиріч з релігійними уявленнями того часу. 
До того ж, основна частина календарів Києво-
Печерської лаври була надрукована в першій 
половині XVIII ст., коли позиції церкви були 
ще досить міцні. Окрім друкарні Києво-
Печерської лаври в Лівобережній Україні, 

календарі друкували Чернігівська друкарня 
та гражданська друкарня в Харкові.

На Правобережжі та в Галичині на-
прикінці XVII – у перш. пол. XVIII ст. були 
популярними календарі, складені про-
фесором Станіславом Нєвєським, який 
викладав у Замойській академії (місто поблизу 
Львова; нині територія Польщі) математи-
ку і фізику. Окрім викладацької діяльності, 
він керував ще й друкарнею академії, і з 
1674 р. почав майже регулярно видавати 
календарі. Потім його справу зі складання 
календарів продовжив його онук Франтішек 
Нєвєський, який був професором, доктором 
філософії Замойської академії, де викладав 
астрономію, математику та геометрію. Його 
календарі називалися спочатку «Римський і 
руський календар на рік…» («Rymski у rus-
ki kalendarz na rok...»), а потім «Календар 
польський і руський на рік...» («Kalendarz 
polski у ruski... na rok...»), які несистематич-
но друкували польською мовою в 1710–1742 
рр. спочатку в друкарні Трійці, а потім у 
друкарні Павла Гольчевського у Львові. У 
«Римському і руському календарі на 1711 р.» 
(«Rymski у ruski kalendarz na rok 1711»), який 
був виданий у друкарні Замойської академії 
і який нині зберігається у відділі стародруків 
та рідкісних видань Національної бібліотеки 
України ім. В. Вернадського (НБУВ), окрім 
зви чайних, «календарних», відомостей, 
був ще й астрологічний прогностик30. За ка-
талогом стародруків Я. Запаско та Я. Ісаєви-
ча дізнаємося, що у XVIII ст. всього було 
видано 15 календарів Нєвєського, обсяг яких 
не перевищував 30 сторінок31. Відомості з 
астрономії у зазначених календарях мали 
характер невеликих повідомлень. Наприклад, 
у «Календарі польському і руському на 
рік 1738» («Kalendarz polski y ruski na rok 
1738») Ф. Нєвєського, що був надрукований 
у друкарні П. Гольчевського у 1738 р., була 
коротка стаття про метеорити32. 

З другої половини ХVІІІ ст. як в Росії, так 
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і в Речі Посполитій розвивалися науково-
популярні періодичні видання, а також ті, 
що продовжувалися. Календарі поступово 
перетворювалися в довідково-розважальні 
видання з астрологічними прогнозами та 
практичними порадами, як, наприклад, у 
календарі Кшиштофа Гельвінга «Календар 
свят польських і руських на рік Господній 
1747...» («Kalendarz swiat polskich y ruskich 
na rok panski 1747...»), що був надрукований 
в друкарні Львівського єзуїтського ко-
легіума (Львів, 1747). У середині ХVІІІ ст. 
в Правобережній Україні були поширені 
календарі видавця, історика та теолога-єзуїта 

Франтішека Папроцького (1723–1790), що 
був родом із білоруської шляхти. З 1759 р. 
він видавав «Календар політичний» («Ka-
lendarz polityczny») польською мовою в 
друкарні академії єзуїтів у Вільно, якою 
сам почав керувати з 1763 р. З 1764 р. вище-
зазначений календар виходить майже що-
річно, де видавець подавав невеликі статті 
з історії, географії, астрономії, механіки, 
медицини, фізики, права та ін. Форма подачі 
змісту статей за жанром наближалася до 
науково-популярного викладу матеріалу33. 
Проте, видання Ф. Папроцького в Пра-
вобережній Україні не були такими попу-
лярними, як календарі доктора права і 

Рис.4. «Rzymski y ruski kalendarz z prognostykiem na 
rok pański 1686…» (Замостя, 1685) – календар з про-
гностиком, створений професором фізики Замойської 
академії Станіславом Нєвєським, надрукований в За-
мості в друкарні академії. Має декоративний титул, 
що містить персоніфіковані зображення чотирьох 
наук (астрономії, геометрії, медицини і астрології) 
та чотирьох пір року. (Комунальна бібліотека м.Це-
шин, Польща)

Рис.5. «Kalendarz Polski y Ruski na Rok Pański 1757» 
(Замостя, 1757). (Мазовецька цифрова бібліотека, 
Польща)
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філософії, професора астрономії та мате-
матики Замойської академії Станіслава Дун-
чевського (1701–1767), обсягом майже 50 
сторінок. Окрім календарів, С. Дунчевський 
видав у Замості шість своїх наукових праць, 
зокрема: «Цікаве про комети» («Ciekawość o 
komecie roku pańskiego 1744 z dalszą światła, 
obrotu i procedencji jego koniekturą, aż do 
skończenia aparycji na horyzoncie zamojskim... 
obserwowanym, a dla ciekawych i strwożon-
ych przyszłymi ewentami komety teraźniejsze-
go, z koniekturą i prognostykiem naturalnym 
bardziej dla konsolacji jak przestrogi do druku 
podana») (Замостя, 1744), «Друге пояснення 
проходження Венери через диск Сонця 6 
червня 1761 року» («Druga obserwacja o prze-
jściu Wenery pod słońcem 6 czerwca 1761» 
(Замостя, 1761») (з астрологічним прогно-
стиком (1761)) та ін. Але славу і популяр-
ність С. Дунчевському принесли не наукові 
праці, а саме календарі, зокрема – «Календар 
польський і руський на рік господній…» 
(«Kalendarz polski y ruski na rok pański…»), 
що друкувався польською мовою протягом 
майже 50-ти років (навіть після смерті Дун-
чевського). Перший календар С. Дунчевсько-
го був надрукований ще у 1725 р. у Кракові. 
З 1728 р. його календарі видавали в Замості, 
а з 1736 р. періодично друкували у Львові. С. 
Дунчевський готував календарі на кожний 
рік. Як правило, в більшості календарів автор 
подавав статті з господарства, астрономії, 
географії та з інших галузей наук у науково-
популярній формі або у вигляді порад34. Ці-
каво, що в деяких статтях з астрономії в ок-
ремих виданнях календарів пропагувалися 
ідеї системи світу Коперника. Наприклад, у 
«Новому календарі на 1749 р.» («Nowy kalen-
darz na rok 1749») («Nowy kalendarz na rok...» 
друкувався у 1725–1776 рр.) С. Дунчевський 
помістив свою статтю на захист вчення 
Коперника, у якій автор признався, що ке-
рується у своїй науковій роботі переважно 
саме геліоцентричною системою видатного 

польського астронома (Львів, 1748)35. 
Серед календарів, що були надруковані 

на території України у XVIII ст., слід назва-
ти почаєвське видання польською мовою 
«Календаря польського і руського…» 
(«Kalendarz polski y ruski...») (Почаїв, 1775) 
Гімназія Левицького. Зазначений календар, 
обсягом 60 сторінок у чверть аркуша, цікавий 
тим, що пропонував астрономічні таблиці аж 
до 2006 р., а також – засоби обчислювання 
фаз Місяця та інші відомості з астрономії. 
Автор повідомляв читачам, що використову-
вав таблиці та праці Коперника й Альфонса36.

В останню третину XVIII ст. в Україні 
найпотужнішою була друкарня Антонія 
Піллера та його спадкоємців. Коли Галичина 
була приєднана до Австрії, А. Піллер у 1772 р. 
переїхав із Відня у Львів для забезпечення 
офіційних видань німецькою мовою. Він став 
офіційним губернським і університетським 
друкарем. Невдовзі потужні друкарні єзуїтів, 
францисканців і братства Святої Трійці не 
витримали конкуренції зі сторони Піллера. 
Відповідно у 1773, 1774 і 1786 рр. вони при-
пинили свою діяльність. Крім офіційних ви-
дань, Піллери друкували підручники, наукові 
трактати, дисертації, календарі, періодичні 
видання, каталоги книгарень та ін. За 18 років 
діяльності Піллерів (до 1790 р.) було видано 
понад 110 видань37. До ХІХ ст. Піллери 
надрукували більше 450 видань, з яких 50 – 
природничо-наукової тематики: підручники, 
дисертації, науково-популярні праці, періо-
дичні та довідкові видання тощо38. 

Календарі, що друкували Піллери, були 
різноманітними як за формою, так і за змістом 
пропонованого матеріалу, і мали відповідне 
функціональне і читацьке призначення. 
Відомості з астрономії знаходимо в їхніх 
«Новому календарі...» («Nowy kalendarz...»); 
«Новому польському і руському Львівському 
календарі» («Nowy Lwowski Kalendarz polski 
у ruski, na rok...») – 27 видань і перевидань; 
«Новому календарику...» («Nowy kalen-
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darze...»), яких було три видання обсягом 94 
сторінок кожний; «Календарі міщанському» 
(«Kalendarz obywatelski») Ігнатія Красиць-
кого, що почав виходити з 1794 р. у спів-
робітництві з М. Гроллем та ін. У 1778–1799 
рр. Йозеф-Йоганн Піллер (помер 1824) 
щорічно видавав календар, який був першим 
астрономічним календарем в Україні, – 
«Аль манах на рік після народження нашого 
Спасителя милостивого і Спасителя Ісуса 
Христа…» німецькою мовою («Almanach auf 
das Jahr nach der gnadenreichen Geburt unseres 
Heilandes und Seligmachers Jesu-Christi...») 
обсягом приблизно 50 сторінок. Інформацію 
для даного календаря готував Франц Ксавер 
фон Цах (1754–1832)39. Саме у Львові Цах 
розпочав кар’єру визначного астронома, 
який у 1787 р. в Зеебергу (Гота в Тюрингії) 
заснував найсучаснішу за оснащенням 
об серваторію, видавав один із пер ших 
ре гулярних астрономічних журна лів –  
«Що місячна кореспонденція» («Monatli sche 
Corespodenz»). 

На сторінках зазначених календарів автори 
й упорядники подавали найрізноманітніші 
відомості науково-популярного та довідково-
рекомендаційного характеру. Порівняно з 
виданнями інших друкарень, в календарях 
Піллерів пропонувалося відносно багато 
матеріалу саме з природничих наук. При-
міром, у «Новому календарі на рік 1775» 
(«Nowy kalendarz na rok 1775») обсягом 
у 150 сторінок були відомості про нові 
винаходи, навколосвітні подорожі, а також 
різні хронологічні таблиці. Цей календар був 
невеликого формату – у 24-у частину арку-
ша. Найбільш розповсюдженим у Львові та 
його околицях був «Новий львівський кален-
дар польський і руський» («Nowy lwowski 
kalendarz polski у ruski, na rok... 1774 podług 
tuteyszego horyzontu pilnie wyrachowany ») об-
сягом до 20 сторінок у чверть аркуша, в якому 
час від часу укладачі пропонували короткі 
повідомлення про астрономічні та фізичні 

явища, відомості з географії, медицини та 
ін. Також А. Піллер брав замовлення на 
друк наукових праць, навчальних посібників 
вчених-викладачів колегіумів єзуїтів, піарів, 
тринітарів та ін. Так, наприклад, у 1780 р. 
в його друкарні було видано латинською 
мовою працю математика, астронома і 
філософа Руд’єра Йосифа Бошковича (Бос-
ковича Руджеро Джузеппе) (1711–1787) 
«Тригонометрія в небесній механіці…» 
(«Trigonometria sphaerica caelestis...»), 
що складалася з двох частин: перша (60 
сторінок) – це курс з тригонометрії, друга 
(46 сторінок) – тези з філософії. Автор ще на 
початку свого навчання вступив до Ордену 
єзуїтів та написав багато наукових праць, 
зокрема п’ять томів «Твори з астрономії і 
оптики» («Opera pertinentia ad opticam et as-
tronomiam»), виданих в Італії (Рим, 1785), 
«Основи загальної математики» («Elemen-
torium universae matheseos») в 3-х томах 
(Рим, 1754) та ін.40 Бошкович запропонував 
варіант динамічного синтезу теорії Ньютона 
з поглядами Ляйбниця. Його теорія не була 
зрозуміла і прийнята його сучасниками. 
Бошкович приділяв велике значення у своїх 
дослідженнях практичному характеру ви-
користання знань. Підсумком його діяльності 
з вимірювання форми і розмірів Землі стало 
створення нової дисципліни – геодезії. Засто-
совуючи астрономічні методи, він виміряв 
протяжність одного градуса по меридіа-
ну і показав, що форма Землі відмінна від 
еліпсоїда обертання (він запропонував тер-
мін геоїд, який використовується й нині). У 
1736 р. у Римі Бошкович на десяти сторінках 
опублікував свою дисертацію «Про сонячні 
плями» («De maculis solaribus»), де визначив 
методи розрахунків обертання Сонця за 
трьома спостереженнями однієї плями41. Ок-
рім цього описав проходження Меркурія на 
фоні диску Сонця з допомогою вирішення 
низки завдань сферичної тригонометрії 
(«Побудова сферичної тригонометрії» 
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(«Trigonometricae sphericae constructio») 
(Рим, 1737), описав явище річної аберації 
зір, природу комет і методи визначення їх 
еліптичної орбіти (1749), взаємні збурення 
Юпітера і Сатурна (1756), існування планет 
навколо інших зір, радіоактивність та ін. 
Бошкович займався також вдосконаленням 
об’єктивів телескопів, створенням оптичних 
інструментів. У 1739 р. він критично пере-
глянув результати вимірювань довжини ме-
ридіана з метою визначення форми Землі. 
Головною з чисельних праць Бошковича 
була «Теорія природничої філософії, що 
приведена до єдиного закону сил, існуючих 
в природі» («Theoria philosophiae naturalis re-
ducta ad unicam legem virium in natura existen-
tium») (Рим, 1758). 

Популярними як на правому, так і 
на лівому березі Дніпра були календарі 
друкарні Бердичівського монастиря «босих 
кармелітів», яка видавала їх з 1764 р. 
Наприкінці ХVІІІ ст. дані календарі часто 
перекладали і перевидавали інші друкарні на 
території України. Приміром, гражданська 
друкарня «Приказа общественного при-
зренія» при Харківському духовному учи-
лищі, яка була заснована 1793 р., видала 
1797 р., а наступного року перевидала 
«Месяцеслов...» обсягом 35 сторінок, який 
був перекладом з польської мови, зроблений 
А. Прокоповичем з бердичівського видан-
ня, «доповнений притому хронологією і ба-
гатьма цікавими і в гуртожитку потрібними 
примітками, з показанням сходу і заходу сон-
ця». Бердичівські календарі друкувалися всу-
переч постановам Катерини ІІ (1729–1796), 
за якими Петербурзька Академія наук мала 
монопольне право на видання календарів у 
Росії. Вони були різноманітними як за полі-
графічним оформленням, так і за змістом та 
обсягом. Перший календар, виданий 1764 р., 
називався «Календар бердичівський на рік 
1764» («Kalendarz berdyczowski na rok 1764»). 
Потім календарі виходили під назвами «Ка-

лендар політичний», «Календар для руських 
воєводств» («Kalendarz dla woiewodztw rus-
kich»), «Календар астрономічно-астрологіч-
ний...» («Kalendarz astronomiczno-astrologic-
zny...»), «Календар господарський…» («Kal-
endarz gospodarski...»), «Календар польсь-
кий і руський» («Kalendarz polski i ruski...»), 
«Календар польський з додатком свят русь-
ких» («Kalendarz polski z przydatkiem świąt 
ruskich na rok...»). Здебільшого, їх друкували 
польською мовою обсягом від 10 до 100 
сторінок, форматом від чверті до 24-ої части-
ни аркуша. Всього в Бердичеві було надруко-
вано більше 20 видань цих календарів42. 

Видання календарів ставало, з комерційної 
точки зору, все більш вигідним, оскільки вони 
були досить популярними серед населення 
як в XVII, так і в XVIII ст., зокрема завдяки 
зростанню зацікавленості астрологією. Ча-
сто друкування календарів викликало багато 
суперечок і навіть виникнення судових справ 
між друкарями. Право на привілеї їхнього 
видання було почесним, але видавців більше 
приваблювала, звісно, грошова сторона цієї 
справи. Незважаючи на монопольні права 
певної друкарні, інші друкарі неофіційно 
пере видавали календарі та інші популярні 
видання, у тому числі природничо-наукової 
тематики. Найбільший інтерес викликав 
«Календар господарський…» («Kalendarz 
gos podarski na rok...»), який у період 1787–
1797 рр. було видано вісім разів та в якому 
подавали відомості «про обіг планет», схід 
і захід Сонця та інші астрономічні явища. 
Зокрема, у «Календарі господарському на 
рік Господній 1795» («Kalendarz gospodar-
ski na rok Panski 1795») (Бердичів, 1794) 
на другій сторінці було запропоновано 
різноманітні відомості з астрономії43. «Ка-
лендар господарський», що друкували кар-
меліти, виходив двома мовами: польською 
та російською, і наприкінці ХVІІІ ст. мав 
тираж у кілька тисяч примірників. Як і в 
багатьох календарях того часу, повідомлення 
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з астрономії, медицини, ветеринарії та 
господарства в бердичівських календарях 
мали рекомендаційно-практичний та довід-
ковий характер. Як правило, більшість 
цих календарів обмежувалася поданням 
прогностиків. Бердичівські календарі не 
мали таких статей науково-популярного 
ха рактеру, як «дунчевські» або календарі 
друкарні Піллерів. Однак, вони були на-
стільки популярними, що їх перекладали і 
перевидавали навіть у наступному столітті у 
Києві, Харкові та в інших містах України.

В друкарні монастиря бердичівських 
«босих кармелітів» 1777 року була також 
надрукована польською мовою праця Йозефа 
Іваницького «Короткі зібрання цікавих 
стверджень про речі цього дивного світу...» 
(«Krótkie zebranie zarzutów ciekawych rzeczach 
tego świata…»); це була книга невеликого 
формату обсягом біля 200 сторінок, що 
подавала багато відомостей з астрономії у 
вигляді запитань та відповідей про людину, 
Землю, Всесвіт та ін.44

Наприкінці ХVІІІ ст. друкарня Київської 
академії почала щорічно (з 1796 р.) видавати 
«Киевские месяцесловы», в підготовці яких 
брав участь видатний математик, учений-
енциклопедист Іриней Фальківський 
(1762–1823), який з 1788 р. почав читати в 
Академії лекції з математики в класі «чистої 
математики», де викладали стереометрію, 
тригонометрію, алгебру. З 1795 р. 
Фальківський почав читати курс математики 
за власним підручником, рукопис якого 
він склав ще 1793 р. При створенні цього 
курсу І. Фальківський використав багато 
західноєвропейських джерел, зокрема такі 
праці, як: «Про армілярні сфери» («De sphaere 
armillarii»), «Елементи фізики» («Elemen-
tae phisicae»), «Короткий огляд природничої 
історії» («Compendium historiam naturalem») 
та ін.45 Його курс «Сокращение смешанной 
математики» мав практичну спрямованість 
і складався з механіки, гідростатики, 

аерометрії, гідравліки, діоптрики, географії, 
хронології, тригонометрії, піротехніки, 
архітектури, гномоніки, астрономії (найбільш 
опрацьованої частини курсу). Пізніше І. 
Фальківський підготував свої лекції до 
друку окремим виданням, що за змістом і 
формою викладу матеріалу наближалося 
до своєрідної математичної енциклопедії, 
яке на жаль не було опубліковано46. Студен-
ти залюбки слухали лекції І. Фальківського, 
тому його курс «змішаної математики» 
був збільшений від трьох до шести годин 
на тиждень47. Окрім того, у Київській ака-
демії І. Фальківський відкрив фізико-ма-
тематичний кабінет, в якому були земні й 
небесні глобуси, сфери М. Коперника, по- 
вітряний насос, електрична машина, телес- 
коп, астролябія, барометр та ін. При Київсь-
кому Михайлівському Золотоверхому монас- 
тирі Фальківський відкрив невелику обсер-
ваторію. І. Фальківський у своїх лекціях з 
астрономії викладав переваги кеплерівської 
теорії руху планет, описував видимий рух 
Сонця та залежні від нього явища, а також 
рух Місяця і пов’язані з ним затемнення, 
наводив відомості про комети та змінні зорі, 
розглядав питання, що стосувалися розмірів 
Землі та ін.48 Короткі відомості про свої 
спостереження І. Фальківський друкував у 
«Киевских месяцесловах» (К., 1798, 1799, 
1800), що були обсягом до 50 сторінок 
та мали декоративні віньєтки і кінцівки. 
Окрім основного змісту, вони подавали 
багато відомостей з астрономії, фізики та ін. 
Наприклад, часто пропонувалися відомості 
про положення Сонця і Місяця, про фази 
Місяця, затемнення Сонця тощо49. До нашого 
часу залишилася ціла низка рукописних праць 
І. Фальківського та книг, які він переписував. 
В одному з його рукописних збірників, де 
поряд з «Киевскими месяцесловами» на 1799 
і 1800 рр., що були надруковані в друкарні 
Київської академії при Києво-Печерській 
лаврі, та «Составлением корня солнечных 



623

движений на 1801 год» (обчислювання зроб-
лені викладачами і студентами Київської 
академії, де під кожним місяцем підписані 
імена двох укладачів), є переписані «Таблицы 
астрономические парижские», «Таблицы 
логистических логарифмов», «Таблицы астро- 
номические Делагировы, изданные в Париже 
1735 г.», «Таблицы астрономические, напе-
чатанные в Санкт-Петербурге 1791 г. при 
второй части навигационных исследований 
г. Безу» та ін.50 

Видання з астрономії, як і деякі інші 
природничо-наукові видання, були пере-
важно з присвятою, подякою певним особам, 
передмовою широкого змісту, а іноді мали 
коментарі. Як правило, вони мали розвинутий 
науково-довідковий апарат: покажчики тер-
мінів та осіб, списки літератури, примітки, 
словники, ілюстрації, таблиці, графіки та 
ін. Часто наукові праці починались з огляду 
літератури з того чи іншого питання, деякі 
видання з тематики подавали матеріал у 
формі катехізису чи переліку дефініцій і 
правил («геометричний метод»). Форма 
діалогів нерідко використовувалась у під-
ручниках, навчальних посібниках та ін. У 
наукових, навчальних, довідкових виданнях 
природничо-наукової тематики, зокрема з 
астрономії, знаходили певний відгук новітні 
досягнення західноєвропейської науки, які 
творчо перероблялися і служили основою для 
подальших самостійних пошуків. Звичайно, 
зазначені видання відповідали певному рівню 
суспільних запитів. Слід пам’ятати, що багато 
відомостей з астрономії у ХVІІ–ХVІІІ ст. 
мали праці з астрології, математики, фізики, 
географії, бо природничо-наукові знання ще 
не набули сучасної диференціації та існували 
у своєрідній єдності з елементами містики. 
Тематична та жанрово-типологічна син-
кретичність видань відбивала відповід ний 
стан розвитку науки, певну невизначеність 
цільового призначення. З розвитком ви-
робництва, різних сфер освіти, науки та 

суспільно-практичної діяльності людей 
поступово відбувалося урізноманітнення 
видів, типів та жанрів видань.

В Україні, як і в країнах Західної Європи, 
розвиток та функціонування природничо-
наукової книги відбувалися за одними і тими 
ж закономірностями, тільки на території 
України, внаслідок складних історичних 
умов, це відбувалося з певним відставанням. 
Спочатку використовували класичні нау-
кові праці Античності і Середньовіччя 
та їх переклади, а потім вже з’являлися 
самостійні оригінальні книги оглядового 
і узагальнюючого характеру. У Західній 
Європі ще у ХVІ ст. почали формуватися різні 
жанри наукової книги, але видання протягом 
ще довгого часу характеризувалися певною 
жанрово-типологічною синкретичністю. 
Біль ше створювалось книг науково-попу-
лярного і навчального характеру. На рубежі 
ХVІІ–ХVІІІ ст. в Україні формування нау-
кових знань більше орієнтувалося на 
книжкову традицію, ніж на спостереження 
за явищами природи та експеримент, хоча 
останні, особливо з другої половини ХVІІІ 
ст., все частіше використовувалися в науковій 
діяльності. 

Незважаючи на великий масив іноземних 
видань, що у великій кількості надходили з-за 
кордону і задовольняли (разом з рукописами) 
більшу частину наукових і читацьких потреб 
суспільства, поступово на землях України 
розвивалося власне природничо-наукове 
кни годрукування, зокрема в галузі астроно-
мії. Переклади праць із західноєвропейських 
мов знайомили читачів з передовими 
досягненнями астрономії Західної Європи. 
Звичайно, наукова думка в Україні у своєму 
розвитку в галузі астрономії, здебільшого, 
спиралась на західноєвропейську природ-
ничо-наукову літературу і поступово, особ-
ливо з другої половини ХVІІІ ст., на досвід 
та експеримент. Окрім традиційних видів та 
жанрів видань з астрономії (трактатів, ди-
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сертацій, навчальних посібників тощо, які 
були розраховані, в першу чергу, на вчених, 
викладачів, студентів вищих навчальних 
закладів), розвивалися й «малі» форми ви- 
дань, що відображали і поширювали досяг-
нення і знання з різних галузей науки. 
Розвиток малих форм друку та жанрів 
природничо-наукових праць (тези, окремі 
статті, повідомлення та ін.) був прискорений 
у середині XVIII ст. епохою Просвітництва, 
яка спонукала видавців відповідно до вимог 
часу популяризувати наукові знання і 
доводити їх до освічених верств населення 
у формі не тільки навчальних чи наукових 
праць, а й у вигляді науково-популярних та 
довідкових видань.

Формування навчальних видань в 
галузі астрономії залежало від діяльності 
навчальних закладів і потреб освіти. На-
прикінці ХVІІІ cт. у навчальних посібниках 
вже простежувався перехід від простого 
опису змісту до подачі більш систематичного 
курсу певної галузі науки. Аналізуючи 
тематичний репертуар видань з астрономії, 
надрукованих на території України у 
ХVІІІ cт., можна констатувати, що у виданнях 
розкривалися й освітлювалися актуальні 
для того часу проблеми та питання, які були 
зумовлені розвитком зазначеної науки. Поява 
певної кількості видань з астрономії, що були 
надруковані на землях України, відбивала 
нові напрями використання і функціонування 
в суспільстві літератури з даної галузі 
науки. Більшість друків із запропонованої 
тематики відповідало характеру місцевих 
потреб, однак проблематика окремих видань 
свідчила про те, що деякі з них виходили на 
міжнародний рівень розвитку науки. Отже, 
вітчизняне книгодрукування з астрономії з 
одного боку задовольняло суспільні потреби 
в даній літературі, з другого – частково 
відбивало рівень розвитку цієї науки в 
Україні. Окрім того, зазначені видання 
були своєрідним засобом спілкування між 

вченими та специфічною формою звіту про 
наукові досягнення. 

ПРАЦІ З АСТРОНОМІЇ У КНИЖКОВИХ 
ЗІБРАННЯХ ТА ПОШИРЕННЯ 
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ В 
УКРАЇНІ У  XVIII  СТОЛІТТІ

Розвиток книг природничо-наукової 
тематики, зокрема з астрономії, ха рак-
теризується не тільки процесами ство-
рення та книгодрукування, а й сферою 
функціонування книги у суспільстві, однією 
з сторін якої є розповсюдження певних 
книг у книжкових зібраннях різних типів 
та використання їх читачами. У ХVІІІ ст. 
більшість прогресивних діячів розуміли 
важливу роль поширення наукових знань, 
розповсюдження книг і надавали великого 
значення діяльності бібліотек. При великих 
бібліотеках у ХVІІІ ст. власники книгозбірень 
часто створювали своєрідні літературно-
наукові гуртки та науково-просвітницькі 
осе редки й установи. У представників вер-
хівки суспільства в епоху Просвітництва 
створення бібліотек, збільшення їх фондів, 
їхнє комплектування сучасними для того часу 
науковими виданнями, зокрема з астрономії, 
ставало своєрідною справою моди, що в 
даний період було пов’язано з дійсним 
потягом до знань. 

В Україні протягом ХVІІІ ст. одним з 
найважливіших центрів наукової думки, 
просвітництва та поширення наукових 
знань була Києво-Могилянська академія (до 
1701 р. – колегіум). Відомо, що ще у ХVІІ 
ст. діячі Києво-Могилянської академії були 
провідниками наукових знань з астрономії 
у навчальних закладах і установах не тільки 
на території України, а й далеко за її межами. 
Так, наприклад, ще у 1655–1657 рр. у Москві 
київські вчені Єпіфаній Славинецький і 
Арсеній Корецький-Сатановський зробили 
переклад з латинської мови праці Йогана 
Блеу «Огляд всього світу» (її часто називали 
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«Космографією», в оригіналі – «Theatrum 
orbis terrarum» (Амстердам, 1645)), що на-
зивався «Зерцало всея вселенныя або Атлас 
новый», де вперше у Росії описувалась си-
стема будови світу Миколая Коперника51. 
Вищенаведена праця мала значну роль у 
поширенні ідей геліоцентризму в Україні. 
Дещо пізніше був зроблений переклад праці 
Яна Гевелія «Селенографія або опис Міся-
ця» («Selenografia sive Lunae descriptio»), що 
була надрукована у 1647 р., тобто через два 
роки після публікації книги Блеу. У Києво-
Могилянському колегіумі у середині ХVІІ 
ст. почав зростати інтерес до досягнень 
західноєвропейської науки і рукописні 
переклади часто робились викладачами. 
Зокрема, зацікавленість астрономією не 
могла оминути ідей Коперника, основна 
праця якого «Про обертання небесних сфер» 
(«De Revolutionibus Orbium Coelestium») 
була надрукована 1543 року, а в 1616 р. вже 
опинилася у числі заборонених католицькою 
церквою книг. Відомості про геліоцентрич-
ну систему світу іноді викладались у брат-
ських школах та інших навчальних закла-
дах України. Наприклад, вчення Коперника 
згадувалося у курсі філософії, що називався 
«Трактат про всю філософію» («Opus totius 
philosophiae») у розділі з фізики, який читав 
Інокентій Гізель у 1645–1647 рр. у Києво-Мо-
гилянському колегіумі, де автор тільки знайо-
мив слухачів з поглядами Коперника і не да-
вав їм критичної оцінки, тому що для Гізеля 
вони були ще неприйнятними. Окрім того, у 
своїх лекціях, де курсу фізики було відведено 
337 сторінок із 699, І. Гізель пояснював різ-
ні астрономічні явища (природу затемнень, 
відображення світла Сонця планетами тощо) 
та зробив спробу сформулювати закон про 
збереження енергії52. Курси з натурфілософії 
(фізики), де, як правило, були присутні відо-
мості з астрономії, у багатьох викладачів Ки-
єво-Могилянського колегіуму були основни-
ми за змістом та найбільшими за обсягом. 

Наприклад, у курсі філософії Іосафа Кроков-
ського 1686–1687 рр. розділ з фізики займав 
більше половини обсягу курсу53.

Відомості про систему Коперника по-
да вали також такі викладачі Києво-Мо ги-
лян ського колегіуму як С. Клешанський (у 
курсі фізики 1679–1680 рр.), І. Поповський 
(у курсі філософії 1699 р.), С. Яворський, 
Ф. Прокопович та багато інших. Майже з 
200 курсів фізики, що збереглися до нашо-
го часу, у 18 є відомості про вчення М. Ко-
перника, часто з таблицями і малюнками54. 
Звичайно, більшість викладачів не сприй-
мала його системи будови світу і стояла на 
принципах геоцентризму. Проте, в деяких 
лекційних кур сах можна знайти критичні 
зауваження щодо позитивних чи негативних 
сторін ідей Коперника. Наприклад, Стефан 
Яворський у своїй праці «Філософські зма-
гання» («Agonium philosophicum», 1691–
1693), що була написана латинською мовою, 
не приймаючи геліоцентричної системи 
Коперника у ці лому, подавав аргументи, 
які свідчили не тільки проти цієї системи, 
а й на її користь, а також тлумачив явища 
природи з точки зору «природничої магії», 
що було характерним для науки періоду 
Відродження55. За змістом «Філософських 
змагань» дізнаємося, що автор був добре 
обізнаний з працями Галілея і висловлював 
схвалення дослідженню планет за допомо-
гою телескопа. Цікаво, що він прихиль но 
ставився до пошуків золота алхімі ка ми та 
створення вічного двигуна. Певну перевагу 
С. Яворський надавав астрології. Розділ про 
зорі в його праці мав назву «Астрологія», 
оскільки у той час відомості з астрономії час-
то відносили до астрології. Вчений-викладач 
вважав, що, вивчаючи стан зірок і планет, 
можна передбачити явища природи на Землі 
і що вони пов’язані з долями людей56. У 
ХVІІ–ХVІІІ ст. раціональне обмірковуван-
ня явищ природи та тлумачення досягнень 
при родничих наук відбувалося одночасно з  
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розвитком астрології, знахарства, алхімії, 
магії.

Слід зазначити також, що автором першої 
надрукованої слов’янською мовою зоряної 
карти був вихованець Києво-Могилянського 
колегіуму І. Копієвський, яку він опубліку-
вав у 1699 р. в Амстердамі з великим додат-
ком (41 сторінка) відомостей з астрономії. До 
нашого часу збереглися чотири примірники 
зазначеної карти57. І. Копієвський у власній 
друкарні за 1699–1709 рр. опублікував при-
близно 20 праць з гуманітарних, природни-
чо-наукових і технічних наук, зокрема «Кни-
гу учащую морского плавання...» Авраама де 
Графа (Амстердам, 1701), де також подавав 
відомості з астрономії.

На початку ХVІІІ ст. видатний 
український вчений, церковний та гро-
мадський діяч Феофан Прокопович (1681–
1736), який у 1704–1715 рр. викладав у 
Києво-Могилянській академії, проводив 
багато експериментів і спостережень, ви-
користовуючи у дослідженнях мікроскоп, 
телескоп, армілярні сфери та інші прилади58. 
У трактаті «Натурфілософія, або Фізи-
ка» («Philosophia naturalis, sive Phisica») 
Ф. Прокопович, спираючись на нові для 
того часу досягнення західноєвропейської 
науки, зокрема в галузі астрономії, детально 
розглянув розвиток геліоцентричних погля-
дів у працях Джордано Бруно, Галілео 
Галілея, Христіана Гюйгенса, Атанасіуса 
Кірхера, Йогана Кеплера, Рене Декарта59. Зо-
крема, Прокопович неодноразово покликався 
на праці з фізики та математики А. Кірхера 
(1601–1680), з поглядами якого про будо-ву 
Сонця вчений погоджувався, проте крити-
кував за ідею неможливості існування інших 
світів60. У своєму трактаті з фізики, що був 
частиною лекційного курсу Ф. Прокоповича, 
автор намагався розкрити всі позитивні ідеї 
вчення Коперника61. 

Багатою на природничо-наукову лі те ра-
туру, зокрема з астрономії, була бібліотека Фе-

офана Прокоповича. Про кількість книг біб-
ліотеки Прокоповича є різні відомості. Так, 
на думку В. Іконнікова, вона нараховувала 
4 000 книг62. Деякі дослідники вважають, 
що вона налічувала до 30 000 томів.63 Об’єм 
книжкового фонду книгозбірні у 30 000 тт. 
досить сумнівний, тому що у листі 1723 р., за 
13 років до своєї смерті, Прокопович писав, 
що на книги він витратив близько 1600 крб., 
що відповідало вартості приблизно 2000 ви-
дань того часу64. До цього ж, у листі до ге-
нерального підскарбія Я. Марковича 1720 р. 
Ф. Прокопович писав, що Петро І подарував 
йому 2500 книг і кількість його книгозбірні 
досягла 3 000 томів.65 Тобто у 1723 р. 
бібліотека Прокоповича приблизно мала 4 
500 тт. Про зміст бібліотеки Прокоповича 
немає повних і вичерпних відомостей, про-
те, знаючи, який глибокий інтерес проявляв 
вчений до фізико-математичних наук, зо-
крема до астрономії, можна з упевненістю 
сказати, що серед його зібрання праці з 
даних галузей наук складали значну час-
тину у фондах книгозбірні66. Є відомості, 
що у книжковому зібранні Прокоповича 
знаходилися праці Г. Галілея, Х. Вольфа, Й.-
Ф. Буддея, Дж. Кардано, І. Кеплера, Х. Кла вія, 
М. Коперника, Регіомонтана (Й. Міллера), І. 
Стегмана та ін.67 Були у фондах бібліотеки 
вченого також географічні та небесні атласи, 
окремі карти неба, підручники з географії, 
фізики, математики, астрономії, зокрема 
«Математично-історична географія» Андреа  
Контія, де були відомості про земні та 
небесні координати, форму Землі та ін. 
Поряд з науковими виданнями у бібліотеці 
Прокоповича були праці і з астрології («Ас-
трологія або про природу зірок...» Б. Каспара 
(Bartholinus Casparus (Barthelsen Caspar) «As-
trologica seu de stellarum natura...» (Магдебург, 
1616)68. Деякі книги з бібліотеки Прокопо ви-
ча зберігаються у фондах Російської на ці-
ональної бібліотеки в Петербурзі. У розділах 
з природничо-наукової тематики зазначеної 
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Рис.6. Зоряна карта І.Копієвського, надрукована в Амстердамі 1699 року (публікація: Історико-астрономічні 
дослідження, вип.7, 1961). 
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колекції зберігаються приблизно 104 праці з 
медицини, хімії та біології, 50 праць з фізики 
(philosofiae naturalis), 41 – з географії, 21 – з 
математики, 16 – з астрономії69. Зокрема, з 
астрономії були такі праці як «Нова теорія 
планет» Г. Пурбаха («Theoricae Novae Pla-
netarum») (Базель, 1569), «Практика з 
астрономії...» («Praxis astronomiae utriusque 
[ut et geographiae exercita per usum globi 
coelestis et terrestris tum et planetolabii...]») 
(Амстердам, 1700), «Бранденбургзькі ефеме-
ріди небесних рухів і положень...» Д. Орігана 
(Davidus Slacensis Origanus «Ephemerides 
Brandenburgicae celestium motuum et tem-
porum...») (Франкфурт, 1609), «Короткий 
виклад астрономії Коперника...» Й. Кеплера 
(«Epitome astronomiae Copernicanae...») 
(Лінц, 1618 ), «Припущення всієї астрономії» 
Б. Шьонборна (Bartholomeus Schoenborn 
«Hypothesis totius astronomiae») (Віттеберг, 
1584) та ін.70 Слід не забувати, що чимало 
праць було надруковано в декількох томах, 
що збільшує кількісні показники книг на 
десятки відсотків. 

На думку Я. Матвіїшина, у «київський 
період» науково-педагогічної діяльності Ф. 
Прокоповича (1704–1715) його бібліотека, 
судячи зі списків книг та цитування джерел 
у лекційних курсах вченого-викладача з 
натурфілософії, не була достатньо уком-
плектована найновішими науковими ви да-
ннями з математики і астрономії і ма ла скоріше 
колекційний, ніж науковий ха рактер71. Но-
вітніми для того часу виданнями книгозбір-
ня Прокоповича була поповнена в наступні 
роки, коли видатний просвітник, церковний 
і громадський діяч проживав у Петербурзі. 
Знайомство вчених України з природничо-
науковою літературою Захід-ної Європи, 
наукові спостереження та експеримент 
підштовхували їх до нового ос мис лення 
природи, що знаменува ло тим самим перехід 
від методів схоластики до принципів науки 
Нового часу. Проте, авторитет Аристотеля 

та релігійні постулати продовжували 
домінувати у світо гля ді ба гатьох дослідників 
приблизно до остан ньої тре тини ХVІІІ ст.  
До того ж,  до 1752 р.  у Ки є во-Мо ги лян-
ській академії філософію, зокрема на тур-
філософію (фізику), викладали за Арис-
тотелем, використовуючи латиномовні ру-
ко писи, створені в Академії, наприклад, 
такі як «Органон Аристотеля або Золото 
науки» («Organon Aristotelis sive Aurum sci-
entiae») (1702), «Натурфілософія або Фізика» 
(«Philosophia naturalis sive Physica») (1703), 
«Філософія в запитаннях» («Philosophia in 
quaestionibus») М. Козачинського (1739), 
«Курс філософії...» («Cursus philosophicus 
ingeniis sapientiae amatoribus in academia 
Kiiowo-Mohilo-Zaborovsciana iteratim expo-
situs necnon scolasticis commentationibus tri- 
tus Domini 1737 ex die Septembris 19 ab 
admodum Christo patre Sivestro Kulabka pro-
nunc philosophiae professore scholaramque 
praefecto») С. Кулябки (1737) та ін., що збері-
галися у значній кількості у бібліотеці даного 
навчального закладу72. 

Бібліотека Києво-Могилянської академії в 
Лівобережній Україні у ХVІІІ ст. була однією 
з найбагатших на природничо-наукову літе-
ратуру. Історія створення бібліотеки сягає 
часів заснування Київської братської школи 
у 1615 р. Фонд бібліотеки, можливо, був 
започаткований частиною книг, які передала 
братській книгозбірні бібліотека Києво-
Печерської лаври73. Значною подією для роз-
витку бібліотеки була пожертва книжкового 
зібрання Петра Могили (1596–1646) до фо-
ндів книгозбірні Києво-Могилянського ко-
легіуму. У довідці про бібліотеку за 1773 р. 
зазначалось, що «от Петра Могилы наданных 
книг старой библиотеке 2131 числится»74. 
До книгозбірні Петра Могили перейшли 
книжкові зібрання Йова Борецького та 
частина книг друкаря і письменника Тараса 
Земки. Книжкове зібрання П. Могили було 
на той час одним з найбагатших, воно мало 
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нові книги з філософії, історії, математики, 
астрономії. Є відомості, що в його бібліотеці 
були праці М. Коперника75.

Фонди бібліотеки Києво-Могилянської 
академії нараховували значну кількість 
книг природничо-наукової тематики, серед 
яких були праці М. Ломоносова, Г. Галілея, 
М. Коперника, Т. Браге та ін. З метою 
практичного ознайомлення з астрономією, 
фізикою, хімією та іншими природничими 
науками у другій половині ХVІІІ ст. при 
бібліотеці академії був створений фізичний 
кабінет, який проіснував близько 100 років76. 

Проаналізувати книги з астрономії 
бібліотеки Києво-Могилянської академії 
можна лише за реєстрами книг, які пере-
давалися до Академії, чи за каталогами, 
складеними наприкінці ХVІІІ ст. Відомі лише 
два каталоги: «Каталог книг, жертвуемых 
в библиотеку Киевской бурсы» (1768 р.) і 
каталог 1791 р. Майже всі книги за каталогами 
надійшли від пожертв і заповітів громадських 
та церковних діячів. Так, наприклад, у 1770 р. 
єпископ Севський і Брянський Кирил Фло-
ринський надіслав 108 книг до бібліотеки 
Академії, з них 14 – російською мовою, всі 
інші – латиною, з яких 11 книг було природ-
ничо-наукової тематики, зокрема «Астроно-
мічні спостереження»77. У 1776 р. надійшли 
за заповітом 872 книги від архимандрита Вар-
лаама Лящевського. Серед них 129 було ро-
сійською мовою (серед яких з природничих 
наук було лише декілька праць Прокоповича) 
і 743 видання західноєвропейськими мовами 
(серед них з природничо-наукової темати-
ки латинською мовою було 19 книг, зокрема 
чотири – з математики, чотири – з географії, 
три – з фізики, одне – з астрономії)78. У 1783 
р. після смерті викладача риторики І. Самой-
ловича до академії надійшла його бібліотека 
(1147 книг)79. З 294 видань російською мовою 
з природничих наук було 25, з яких дев’ять – з 
фізики, п’ять – з географії, по одному – з ма-
тематики, астрономії та біології; латинською 

мовою було 23 видання, з яких десять – з фі-
зики, п’ять – з географії, по два – з зоології 
та математики. Окрім того було три видання 
з географії німецькою мовою і одне – фран-
цузькою. 

Найбільш повні відомості про склад 
фонду можна одержати з каталогу бібліотеки 
Києво-Могилянської академії 1791 р.80 
Систематизація книг здійснювалася за їх 
форматом і за тематичними розділами. 
Всього у каталозі 5534 позиції. З них при-
родничо-наукової тематики нами визначено 
190 найменувань, тобто всього 3,5% від 
загальної кількості фонду. Мож-ливо, не-
ве лика кількість природничо-нау-кової лі-
те ратури в цей час у порівнянні з іншими 
вищими школами пояснюється тим, що 
Академія поступово з другої половини 
ХVІІІ ст. втрачала своє значення передового 
прогресивного загально-освітнього вищого 
навчального закладу і на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст. 
перетворилась винятково у духовний заклад. 
До того ж більшість книг до бібліотеки 
Академії надходила від духовних осіб. З 
фізики у книжкових фондах бібліотеки було 
58 книг (48 назв), з них – 41 латиною. З 
математики – 46 назв (81 книга), з них 13 – 
російською мовою (п’ять – праці Д. Анічкова: 
посібники з арифметики, алгебри, геометрії, 
тригонометрії). З географії бібліотека мала 
51 книгу (36 назв), серед них російською мо-
вою 26 назв. Крім цих видань було ще шість 
книг багатогалузевого характеру, чотири – з 
біології, три – з астрономії. Інші галузі пред-
ставлені окремими назвами. Майже полови-
на всіх видань природничо-наукової темати-
ки бібліотеки Києво-Могилянської академії 
за каталогом 1791 р. була надрукована після 
1780 р. У 1780 р. головна та бурсацька біблі-
отека Києво-Могилянської академії, що була 
створена М. Бантиш-Каменським у 1768 р. 
для найбідніших студентів, об’єднали свої 
фонди і книжкове зібрання Академії досягло 
приблизно 12 000 томів.81 У цьому ж році 
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сталася пожежа, яка знищила більшу частину 
фонду книгозбірні. У 1795 р. у бібліотеці 
нараховувалося 6272 книги82. Поступово по-
чала зростати кількість видань російською 
мовою (більше 25% від загальної кількості 
книг з природничих наук). 83% від кількості 
природничо-наукової літератури фонду скла-
дали видання невеликого формату (in octavo). 
Проте, у вищезазначеному каталозі не знай-
шов відображення значний фонд рукописної 
книги. Відомості про рукописи можна знайти 
у різних архівних документах (листування, 
описи майна та ін.) або за самими рукопи-
сами, які під час пожежі 1780 р. перебува-
ли поза її межами. Як вже було зазначено, 
знайдено приблизно 200 рукописних курсів 
з філософії ХVІІ–ХVІІІ ст., які перебували 
у бібліотеці Києво-Могилянської академії83. 
Більше половини з даних лекційних курсів 
було прочитано в самій Академії такими ви-
кладачами як І. Поповський, Х. Чарнуцький, 
Ф. Прокопович, А. Дубневич, Г. Миткевич, С. 
Кулябко, М. Козачинський, Г. Кониський та 
ін. Решта – курси лекцій, що були прочитані 
у Замойській академії, Львівському, Креме-
нецькому та в інших католицьких колегіумах. 
Більша частина зазначених курсів лекцій 
мала значний за обсягом розділ з натурфіло-
софії (фізики), де також подавали відомості 
з астрономії. Трактати та курси лекцій з фі-
лософії, що мали значні за обсягом розділи з 
натурфілософії, були одними з найбільш по-
ширених жанрів книг, що подавали відомості 
з природничих наук порівняно з іншими ви-
дами видань природничо-наукової тематики.

На підставі поданих даних можна зробити 
висновок, що навіть коли Києво-Могилянська 
академія поступово перетворювалась на 
духовний навчальний заклад, її бібліотека 
за змістом своїх фондів мала універсальний 
характер і комплектувалася сучасною для 
того часу літературою, зорема природничо-
наукової тематики. У 1804 р., коли бібліотека 
вже нараховувала близько 8 000 томів, у Киє-

во-Могилянську академію приїхав інспектор 
навчальних закладів Південно-Західної Росії 
Т. Чацький. Відвідавши бібліотеку Акаде-
мії, він зазначав, що вона мала багато гарних 
книг, зокрема з фізико-математичних наук84. 

Бібліотека Києво-Могилянської академії, 
як і інші книгозбірні навчальних закладів, 
комплектувалась найперше працями необ-
хідними для навчання. При відсутності 
посібників користувалися рукописами, кон-
спектами курсів лекцій, які видавались 
учням. Взагалі, бібліотека була призначена 
переважно для викладачів та студентів 
старших курсів. Інші учні користувалися 
рукописними підручниками, які створювали 
викладачі під час підготовки до своїх 
курсів лекцій, а також конспектами їх 
лекцій. Переписувались також друковані 
під ручники та наукові праці, які іноді 
попередньо перекладалися. Фонд бібліотеки 
Києво-Могилянської академії майже від 
початку заснування поповнювався не лише 
західноєвропейськими виданнями, працями 
та перекладами вітчизняних вчених і 
викладачів, але й їх книжковими зібраннями. 

У 1786 р. в Росії було запроваджено 
шкільну реформу, за якою майже у всіх 
містах було заплановано відкривати народні 
училища. Комісія із запровадження народних 
училищ організувала підготовку навчальних 
посібників і слідкувала за їх постачанням 
до бібліотек навчальних закладів губерній. 
Для духовних навчальних установ зазначені 
видання повинні були продаватися на 
30% дешевше, ніж скористалася Києво-
Могилянська академія. Так, наприклад, у 1787 
р. вона одержала з Петербургу 50 примірни-
ків посібників з математики, 30 – з фізики, 
5 посібників з механіки, 3 – з математичної 
географії та 2 глобуси85. Звичайно, Комісія 
піклувалась перш за все про забезпечення 
виданнями бібліотек Головних народних 
училищ, що відкривали у губернських мі-
стах. Так, наприклад, у 1790 р. від Комісії із 
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запровадження народних училищ у київський 
«Приказ общественного призрения» було 
відправлено: «Арифметика.Ч.І» (150 примір- 
ників), «Всеобщее землеописание» (100),  
«Краткое землеописание» (100), «Матем-
тическая география» (100), «Геометрия» 
(50), «Механика» (50), «Физика» (50), «Ес-
тественная история» (50), «Архитектура 
граж данская» (50), «Зрелища вселенныя» 
(250) і 100 примірників різних мап86. Зви-
чайно, значну частину зазначених ви-
дань бу ло направлено до фондів бібліоте-
ки Голов ного народного училища Києва, 
решту продавали або передавали до інших 
установ. Проте, у ХVІІІ ст. на Лівобережжі 
у книжкових зібраннях були наявні не тільки 
наукові та навчальні видання гражданського 
друку. Незважаючи на репресивні заходи та 
цензурні обмеження царського уряду що
до друкування та поширення світських ви-
дань в Лівобережній Україні, cеред чита-чів 
продовжувала розповсюджуватися лати- 
но мовна та польськомовна книга. У фондах 
бібліотек серед праць природничо-наукової 
тематики продовжувала домінувати книга 
са ме латинською та польською мовами. 
Тіль ки наприкінці ХVІІІ ст. на теренах Ук-
ра їни книги з природничих наук польською 
і латинською мовами у фондах біблі о тек 
почали повільно поступатися місцем ви-
данням західноєвропейськими і російською 
мовами (виданням гражданського друку).

Добре підібрану книгозбірню, особливо 
з працями з фізико-математичних наук і 
з астрономії, наприкінці ХVІІІ ст. мав у 
Києві видатний вчений-енциклопедист, 
пись менник, історик, математик, географ, 
астро ном, ректор Києво-Могилянської ака-
демії, єпископ Чигиринський, Смоленсь-
кий і Дорогобузький Іван (чернече ім’я  
Іриней) Якимович Фальківський (1762–
1823), який, як вже зазначалося, протягом 
багатьох років викладав у Києво-Моги-лян-
ській академії історію, географію, пое зію, 

німецьку мову, філософію, теологію, алгебру, 
геометрію, астрономію, архітектуру та змі-
шану математику (сюди входили механіка, 
гідростатика, гідравліка, оптика, три го но-
метрія, гідрографія, математична хро нологія, 
цивільна й військова архітектура). Цікаво, 
що для бібліотек Києво-Могилянської ака-
демії, Михайлівського та Миколаївського 
монастирів І. Фальківський на рубежі ХVІІІ–
ХІХ ст., у різний час, склав каталоги книг 
зазначених книгозбірень та поповнював їхні 
фонди новими виданнями, часто за власний 
кошт. Вчений-просвітник систематично ку-
пував і замовляв новітні праці природничо-
наукової тематики як у друкарнях Росії, так 
і за кордоном. У щоденнику І. Фальківський 
зазначав також свої книжкові придбання. 
Наприклад, на початку 1800 р. він зафік-
сував у своєму щоденнику купівлю двох 
львівських та двох «придворних» ка-
лендарів, «Роздумів Фенелонових» та ін. 
Звичайно, у бібліотеці І. Фальківського були 
праці з фізики, математики та астрономії 
М. Коперника, І. Ньютона, Тихо Браге, І. Кеп-
лера, Й. Байєра, Дж. Річіолі, Ф. де ля Гіра, 
Ж. Кассіні, Х. Вольфа та ін. Тут зберігалося 
багато календарів різними мовами і з різних 
міст, зокрема, ті що були видані у Москві, 
Петербурзі, Харкові, Бердичеві, Кенігсберзі 
та в інших містах87. 

Однією з найбільших навчальних бібліотек 
в Україні у ХVІІІ ст. була книгозбірня 
Львівського єзуїтського колегіуму (з 1661 р. – 
академії ), яка була заснована у 1608 р. Орден 
єзуїтів пильно слідкував за станом своїх 
бібліотек. Утримання та комплектування 
навчальних бібліотек здійснювалося, в біль- 
шості, за ті кошти з прибутків колегіумів 
єзуїтів, які окремо виділялися для ком-
плектування фондів їхніх книгозбірень. Ок-
рім коштів на закупівлю та збереження кни-
гозбірні, що виділялися єзуїтами, грошові 
пожертвування здійснювали представники 
інтелектуальної еліти, діячі науки, освіти 
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та ін. Багато книг бібліотеці дарували ви-
пускники і викладачі колегіуму, іноді, деякі 
вчені-бібліофіли заповідали єзуїтській школі 
свої власні книжкові зібрання. 

Бібліотеку очолював префект, якого 
обирали з-поміж магістрів (іноді траплялися 
випадки обрання студента філософії або 
теології). Бібліотекарі мали старанно сте-
жити за розвитком навчального процесу та 
потребами навчальних курсів і допомагати 
префектові формувати замовлення для кни-
гозбірні, щоб студенти не відчували «а ні 
браку потрібних книжок, а ні надміру –  
непотрібних». Як правило, до початку 
навчального року бібліотекарі повинні були 
упорядкувати каталог, скласти список по-
трібних книг, а ректор мав бути поінформо-
ваний про стан забезпечення студентів та 
викладачів книгами. Звичайно, не можна 
було поповнювати бібліотеку та рекомен-
дувати студентам праці, які могли б вия-
витися «шкідливими», що не відповідали 
навчальним цілям чи канонам релігійного 
вчення. Так, наприклад, завжди бажани-
ми для студентів-теологів були твори св. 
Томи Аквінського, а для філософів – праці 
Арістотеля. Упродовж XVIII ст. критерії 
комплектування бібліотеки поступово зміню- 
валися, все більше відповідаючи стану 
розвитку наукових знань, зокрема у сфері 
природничих наук. Викладачі та бібліотекарі 
сумлінно стежили за всіма книжковими 
новинками, особливо місцевих видавців, та 
поповнювали ними свою книгозбірню. Окрім 
головної бібліотеки у Львівській єзуїтській 
академії існували також «спеціалізовані 
книгозбірні», орієнтовані на потреби певних 
груп викладачів чи студентів, наприклад, 
«бібліотека професорів риторики», «біб-
ліотека професорів філософії» і т.п. Цікаво, 
що при аптеці єзуїтського колегіуму була 
заснована спеціалізована книгозбірня, що 
сприяла задоволенню читацьких потреб не 
тільки єзуїтських викладачів та студентів 

при підготовці і вивченні природознавчих 
навчальних курсів, а й інших міських 
медиків, аптекарів, викладачів та ін. Од-
ними із важливих засобів заохочення сту-
дентів до користування бібліотекою, яка 
на кінець XVII ст. налічувала приблизно 
10000 книг, були «приватні нагороди» чи 
«переможні відзнаки», які призначав ректор 
за рекомендацією викладачів за вивчений 
напам’ять твір або за блискуче володіння 
літературою під час диспутів.

Незважаючи на пограбування Львова 
шведами у 1704 р. і нищівну пожежу 1734 р. 
академічна бібліотека швидко відродилася. 
1734 року вона мала понад 12000 томів, тоді, 
коли невеликі монастирські бібліотеки, на 
думку Е. Ружицького, мали від кількасот 
до тисячі друків88. У 1784 р. бібліотека 
єзуїтів стала основою книгозбірні оновле-
ного Львів ського університету. Бібліотека 
з цьо го часу отримувала усталену річну 
фінансову дотацію (400 фл.) на утримання 
та комплектування, а фонди були поповнені 
унікальною збіркою книг Й.-П. Гареллі, 
перевезеною з Віденської Терезіанської ака-
демії, виданнями та рукописами числен-
них монастирів Галичини та Буковини, 
закритих австрійським урядом. Таким чином, 
бібліотека єзуїтської академії та колекція Й.-
П. Гареллі склали основу університетської 
бібліотеки нової доби. Згідно з декретом 
від 24 березня 1785 р., закупівля нових книг 
до бібліотеки повинна була відбуватися з 
врахуванням навчальних потреб і передбачати 
отримання книжок, «які професори самі собі 
придбати не можуть», але які є необхідними 
для забезпечення лекційних курсів. Завдяки 
зусиллям бібліотекаря і літератора Генріха 
Готфріда фон Бретшнайдера (1739–1810), 
який, після переїзду та перевезення з 
Відня книг та нумізматичної колекції 
Гареллі, залишився працювати у Львові, 
було відокремлено дублетні примірники 
книг, виявлено найціннішу частину збірки, 
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упроваджено своєрідний «абонемент», зав-
дяки якому викладачі могли читати книги у 
своїх помешканнях89. У 1786 р. фонд бібліо-
теки Львівського університету нараховував 
40 000 томів.90 

Отже, можемо констатувати, що у більшій 
частині ХVІІІ ст. головним джерелом 
комплектування навчальних бібліотек були 
пожертви та дарчі викладачів, випускників 
і меценатів. Лише наприкінці ХVІІІ ст. 
з посиленням державного фінансування 
поступово почалася власна закупівля книг 
навчальними закладами. Певну частину 
фондів їх бібліотек становили рукописи, які 
були основними навчальними посібниками 
для студентів.

Багатими на книжкові фонди в Україні 
у ХVІІІ ст. були бібліотеки монастирів 
різних конфесій (католицькі, православні, 
уніатські та ін.). Ставлення до природничо-
наукових знань та до книг даної тематики 
у духовенства різних конфесій було неод-
наковим. Наприклад, православна цер-
ква менше приділяла уваги природничо-
науковим знанням, ніж уніатська, або като- 
лицька. Греко-католицька церква в Право-
бережній Україні брала значну участь у 
розвитку науки та у навчанні шляхти і міщан. 
Зокрема, католики активно намагалися 
використовувати досягнення науки в своїх 
інтересах. У першій пол. ХVІІІ ст. єзуїти 
були чи не єдиними носіями наукових 
знань в Правобережній Україні. Про їхню 
зацікавленість астрономією свідчать не лише 
численні наукові трактати, що створювалися 
вченими-єзуїтами та які зберігалися у фондах 
бібліотек монастирів та навчальних закладів 
єзуїтів, а й використання ними астрономіч-
них приладів, інструментів і, навіть, будів-
ництво власної астрономічної обсерваторії у 
Львові у 1760–1770-х рр.91 

У ХVІІІ ст. в Україні культурно-про світ-
ницький рух мав релігійний характер, який 
зумовлював провідну роль духовенства у 

розвитку суспільства. Викладачами вищих 
та середніх навчальних закладів, як правило, 
були духовні особи, а шлях до освіти та науки в 
той час нерідко пролягав саме через прийняття 
церковного сану. Не дивно, що духовними та 
культурними осередками на українських зем-
лях продовжували залишатися монасти рі, де 
складали церковні календарі, обчислювали 
дні свят, надавали певну медичну допомогу, 
а також послуги щодо вимірювання площі 
земель та ін. Наприклад, відомо, що один із 
монахів Троїцького монастиря у Чернігові у 
1703 р. детально описав зближення на небі 
Венери та Місяця, що було зафіксовано у 
Чернігівському літописі92. Отож, духовенство 
певною мірою повинно було орієнтуватися в 
математиці, астрономії, медицині тощо. 

Звичайно, бібліотеки монастирів мали 
духовно-релігійний характер та все ж 
таки природничо-наукова книга, зокрема 
з астрономії, вже розповсюджувалася у 
книжкових зібраннях зазначених установ. 
У ХVІІ–ХVІІІ ст. при великих монастирях 
крім бібліотек, створювали початкові та 
середні навчальні заклади, відкривали вищі 
богословські та філософські курси, викладачі 
яких повинні були бути добре обізнані з 
сучасними на той час досягненнями науки. 
Отже, й у книжкових зібраннях зазначених 
монастирів природничо-наукова книга по-
винна була бути представлена певним ма-
сивом видань ХVІІІ ст. Проте, серед книг 
більшості невеликих монастирських біб-
ліотек зустрічаються, як правило, лише 
поодинокі праці з медицини, математики, 
астрономії, фізики, географії, хімії тощо. 
Значне місце у фондах останніх займали 
праці з натурфілософії (фізики), де, зо-
крема, пропонувалися відомості з астро-
номії. Здебільшого, це були рукописи як 
оригінальні, так і копії видань та лекційних 
курсів. Так, наприклад, у бібліотеці Кре-
хівського монастиря (біля Львова) у другій 
половині ХVІІІ ст. знаходились: «Основи 



634

філософії» («Elementa philosophiae»), що 
були написані у Львівській академії Ар-
тимовичем; ілюстрований курс загальної 
і часткової фізики з Золочівської піарської 
школи (1757); «Природнича наука» («Scientia 
naturalis») – курс філософії з Загаєцького мо-
настиря (1765); «Перипатетична філософія» 
(«Philosophia peripatetica»), законспектована 
у 1720 р. у Любляні Єронімом Камчицом, що 
згодом став настоятелем Луцького монасти-
ря; рукописний посібник з фізики, написаний 
у 1723 р. Гнатом Кульчицьким. У бібліотеці 
Крехівського монастиря, крім зазначених 
праць, були рукописи диспутів з приводу 
тлумачення чотирьох книг «Метеорології» 
(«Meteorologica») Арістотеля, переписаних 
у Львові у 1671 р. А. Красовським; рукопис 
з математики з трактатами про практичну 
геометрію, про «сферу», про космогра-
фію, фізику, що також були переписані у 
1659–1661 рр. А. Красовським. До нашого 
часу збереглися також збірники рукописів 
з василіянських монастирів, серед яких 
був курс натурфілософії («Philosophia natu-
ralis»), прочитаний у Києво-Могилянській 
академії у 1705 р. (це, можливо, лекції 
Христофора Чарнуцького); «Філософія 
природи» («Philosophia naturae») з Віленсько-
го Троїцького монастиря та ін.93 Зазначені 
рукописи, що були написані латинською 
мовою, знаходились у постійному русі, 
переписувалися та розповсюджувалися. Нап-
риклад, у книжковому зібранні Мелецького 
монастиря на Волині було п’ять рукописних 
курсів лекцій з філософії з Решовського 
піарського колегіуму, які містили відомості 
з фізики, математики, астрономії94. В од-
ному з них, написаному наприкінці ХVІІІ 
ст., пропонувалися відомості про наукові 
відкриття Ньютона, Кеплера та ін. На дея-
ких працях є надпис 1749 р.: «З книг Бона-
вентури Красовського» латинською мовою. 
Крім зазначених книг у зібранні знаходив-
ся ще один рукописний збірник з випис-

ками з математики, хронології, географії, 
астрономії, піротехніки, який був складе-
ний у Львові у 1701 р. А серед рукописів 
Златоверхо-Михайлівського монастиря бу
ло 10 курсів з філософії ХVІІ–ХVІІІ ст., 
які включали значні за обсягом розділи з 
фізики. Тут таки був рукописний переклад з 
польської мови книги Є. Дрекселіуша (1581–
1638) «Зодіак…» («Zodyakus albo droga do 
wieczności czyli: dwanaście znaków przejrzenia 
do nieba. Przez... łacińskim językiem wydana, 
na r. 1632 na polski przetłumaczona przez 
pewnego kapłana, teraz zaś przejrzana i na nowo 
wydana» (Вадовіце, 1685 р.)95. Серед книг з 
астрономії польською мовою користувались 
популярністю такі праці ХVІІ ст. як «Книга, 
що називається Планетник» («Księga nazywa 
Płanetnik»), «Комета 1680 року» («Kometa 
1680 roku») Я. Нєвєйського, вищезгадана 
праця Є. Дрекселіуша «Зодіак» та ін.96

Після першого розподілу Польщі 1772 р. 
за наказом імператора Йосифа ІІ в Галичині 
було закрито 160 монастирів, бібліотеки 
яких продавали з аукціонів. Імператриця 
Катерина ІІ у 1770–1780 рр. теж проводила 
секуляризацію монастирів. Бібліотеки тих 
монастирів, що закривали, як правило, 
передавали до інших церковних установ. Так, 
наприклад, у 1786 р. до бібліотеки Київсь-
кого Софіївського собору, яка за кількістю 
рукописів поступалася лише рукописно-
му зібранню Києво-Могилянської академії, 
було передано рукописи Києво-Межигір-
ського монастиря. Наприкінці ХVІІІ ст. у 
бібліотеці Київського Софіївського собору 
було 16 рукописних курсів з філософії, які 
мали великі розділи з натурфілософії, що 
надійшли з єзуїтських колегіумів, монастирів 
та навчальних закладів97. Окрім того було 
чотири рукописи з математики, три – з 
медицини, по одному – з хімії та астрономії, 
зокрема рукопис «Про армілярні сфери, 
про годинники...» («De sphaere armillarii, de 
horologiis...») латинською мовою (початок 
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ХVІІІ ст.), що був складений, ймовірно, у 
Богемії. Розділ «про годинники» складався 
з виписок із праці Х. Вольфа (1679–1754) 
«Скорочений курс основних правил з 
загальної математики для використання 
молоді, що вчиться...» («Compendium elemen-
torum mathesos universae in usum studiosas 
juventutis...») з розділу «Основи гномоніки» 
(гномоніка – це мистецтво розрахунку часу 
за Сонцем). Були також рукописи праці І. 
Фальківського «Сокращение смешанной ма-
тематики» (окремо перша і друга частини 
1793–1794 рр.), з астрономічних таблиць, 
«Киевского месяцеслова» та ін.98 

До нашого часу залишився «Каталог 
бібліотеки Бердичівських босих кармелітів, 
складений у грудні 1781 р.» обсягом 122 ар-
куші99. Бібліотека існувала з 30-х рр. ХVІІ 
ст. За каталогом зареєстровано 3467 назв 
(7264 тт.), значна частина з яких – праці з 
гуманітарних наук латинською, польською, 
грецькою, французькою, італійською, 
гол ланд ською мовами. Найбільше книг 
досліджуваної тематики знаходимо у розділі 
книг латинською і польською мовами, проте 
деяки праці з астрономії є у розділі «Книги 
французькою мовою», наприклад «Вічні 
таблиці» («Table intemporelle») (Міддельбург, 
1634) Філіппа Лансберга Губарда. Книги 
латинською і польською мовами розміщені 
за форматно-систематичною класифікацією, 
окремо згруповані видання іншими мовами. 
Всього 23 розділи, кожний з яких має 
власну нумерацію, а назви розділів каталогу 
відповідають назвам певних галузей наук. 
Перші три розділи побудовані за принципом 
розміру книги: in folio, in quarto, in octavo et 
duodecimo. Записи зроблено різними людьми. 
Наприкінці каталогу є розділ заборонених 
книг (134 позиції), серед яких «Вступ до 
загальної географії як давньої, так і нової» 
(«Introductio in universam geographiam tam 
veterem quam novam») (Брунсвил, 1678 р.) 
Ф. Клюверія, «Природа, що творить» («Natu-

ra creans») (Норимберг, 1687 р.) Ж. Стурмія, 
«Арифметика» («Arithmetica») (Франкфурт, 
1599 р.) П. Рамо. За каталогом виявлено, що 
в бібліотеці Бердичівського монастиря було 
більше 200 видань і 5 рукописів природничо-
наукової тематики, не враховуючи понад 
200 книг з філософії, більшість з яких мали 
розділи з натурфілософії (фізики). За галузя-
ми знань розподіл книг латинською і польсь-
кою мовами приблизно такий: з медици-
ни – 71 видання, з фізики та астроно мії – 
приблизно по 30 найменувань, з географії –  
27, з математики – 20, з ботаніки та зооло-
гії – по три видання. Звичайно, найбільше 
книг з астрономії зазначено у розділі 
«Космографія» (15 найменувань), куди 
увійшли, зокрема, декілька видань Птолемея 
та «Космографія загальна» («Cosmographia 
Universalis») (Базель, 1559) С. Мюнстера, які 
подавали, здебільшого, відомості з географії; 
«Пояснення та використання астролябії» 
(«Elu cidatio et Usus Astrolabii») (Париж, 1585) 
І. Стофлеріна (Joannis Stoflerini); «Гномоніка 
загальна або поширений геометричний спо-
сіб опису сонячних годинників...» («Gnomon-
ica universalis sive praxis amplissima geomet ri ce 
describendi horologia solaria...») (Ульм, 1680) 
І. Петерсона (Стенгелія) (Joannis Petersoni 
(Stengelii); «Будова астролябії геометрична» 
(«Astrolabii geometrici structura») (Лондон, 
1643) Б. Гедрея (B. Hedraei); «Астрономічний 
першодвигун» («Primum mobile astronomi-
ca») (Амстердам, 1631) А. Метіуса (A. Me-
tius); «Основи астрономії згідно гіпотез…» 
(«Institutio astronomica juxta hypotheses…») 
(Гаага, 1656) П. Гассенді (P. Gassendi); «Галь-
ська астрологія з власними встановленими 
принципами і методами» («Astrologia Gallica 
principiis et rationibus propriis stabilita») (Гаа-
га, 1661) Б. Моріні у 26-ти томах; «Ефемериди 
астрономічні...» («Ephemerides astronomiae») 
(Падуя, 1648); «Дослідження з космогра-
фії, астрономії, астрології» («Dissertatio cos-
mographiae, astronomiae astrologiae») (Ба-
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зель, 1562); «Вступ до пізнання астрономії» 
(«Prolegomena in epitome astronomiae») (1773) 
та ін. Всі зазначені праці були надруковані 
латинською мовою. У розділі «Філософія» 
виявлено багато праць з досліджуваної те-
матики, наприклад «Початкові роздуми з 
космографії. Астрономія. Географія» («Cos-
mographiae Elementa Commentatio. As tro-
nomica. Geographia») (Базель, 1555) М. Бор-
рая (M. Borrhaus); «Астрономічний календар» 
(«Calendarium Astronomicum») (Віттенберг, 
1564) Б. Схонборнія (B. Schonbornii); «Логіка, 
космологія, теодіцея» («Logica, cosmologia, 
theodicea») (Вільно, 1795 в 11-ти примірниках) 

та ін. До речі, вищезазначена «Космографія 
загальна» Себастьяна Мюнстера (1488–1552) 
була досить розповсюджена в особових книж-
кових зібраннях в Україні. Наприклад, за 
каталогом бібліотеки Вишневецького замку, 
що належала магнатам з роду Вишневецьких-
Мнишеків і була заснована у 30-х рр. ХVІІІ ст. 
у містечку Вишневець Кременецького повіту, 
у фондах зазначеної книгозбірні було два 
примірника вищенаведеного базельського 
видання (1559 р.) праці С. Мюнстера, що 
пропонувала широкий комплекс знань про 
Всесвіт і Землю100. До ХVІІ–ХVІІІ ст. космо-
графією називали, здебільшого, описову гео-
графію, що подавала відомості з різних наук. 
Як наукова і навчальна дисципліна, космо-
графія об’єднувала знання про Всесвіт і Зем-
лю в цілому, де певну частину займали також 
відомості з астрономії. 

Звичайно, бібліотеки монастирів, що мали 
навчальні заклади та друкарні, були більш 
багатими на природничо-наукові праці. 
Фон ди зазначених бібліотек, як ми можемо 
переконатися за каталогом книгозбірні мо-
настиря бердичівських «босих кармелітів», 
наближались до універсальних зібрань. Як 
правило, такі монастирі створювались у 
великих містах і були центрами культурно-
просвітницького життя. За дослідженнями 
О. Мишанич, у Закарпатті у середині ХVІІІ 
ст. у книжкових зібраннях монастирів було 
приблизно від 50 до 200 книг, а при кожній 
церкві від 3 до 20.101 Найбільшою у цьому 
регіоні була Ужгородська єпископська 
бібліотека, яка була заснована Мануїлом 
Ольшавським у середині ХVІІІ ст. На рубежі 
ХVІІІ–ХІХ ст. фонд зазначеної бібліотеки 
нараховував приблизно 9 000 томів.

У Правобережній Україні у XVII–XVIIІ ст. 
невеликі книгозбірні часто створювали при 
православних (та інших конфесій) братствах. 
Так, у бібліотеці Львівського пра вославного 
братства у 1601 р. було 115 книг, серед яких 
можна виокремити лише одну працю, яка 

Рис.7. Morini J. B. «Astrologia Gallica principiis 
& rationibus propriis stabilita, atque in 26 libros 
distributa...» (Гаага, 1661) (Google Books)
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подавала деякі відомості з астрономії – 
«Космографию сербскую великую», що 
більше стосується географії, а ніж ас-
трономії102. Можливо, це пражське видання 
книги Яна і Сиґізмунда з Пухова 1554 р. Із 
метою забезпечення науково-просвітницької, 
навчальної та видавничої діяльності брат-
чики у фондах своїх біб-ліотек збирали 
окрім духовної, церковної, богословської 
книги, різноманітні праці, переважно, ла-
тинською мовою, із медицини, математики, 
філософії, історії тощо. У XVIIІ ст. бібліотека 
Львівського братства поповнилася лише 
декількома працями з астрономії. У 1777 р. у 
фондах бібліотеки Львівського братства було 
приблизно 1000 томів (890 назв). 

Багатими на книги природничо-наукової 
тематики були великі бібліотеки магнатів 
і заможньої шляхти. Так само і праці з 
астрономії тут були краще представлені, 
ніж у бібліотеках монастирів, колегіумів 
або книжкових зібраннях міщан, козацької 
старшини тощо. Так, наприклад, у бібліотеці 
шляхтичів Мікошевських, що формувалася 
протягом ХVІІІ ст., за каталогом складеним 
на рубежі ХVІІІ–ХІХ ст., нараховувалося 788 
томів, з яких до природничо-наукової тема-
тики можна віднести більше 220 книжок103. 
Така велика частка природничо-наукової 
книги пояснюється тим, що діяльність окре-
мих представників роду Мікошевських була 
пов’язана з освітою та математичними нау-
ками. У бібліотеці Мікошевських серед книг 
природничо-наукової тематики з астрономії 
були такі видання: «Астролябія» («Astro-
labium») (Рим, 1593) видатного німецького 
математика й астронома Христофа Клавія 
(1537–1612), що брав участь у проведенні 
реформи календаря 1582 р.; «Космографія» 
(«Cosmographia») (Антверпен, 1550) ні-
мецького вченого і картографа Петера 
Апіана (1495–1552); «Трактат про сферу» 
(«Tractatus de sphaera») (Віттенберг, 1534) 
професора астрономії та математики 

Паризького університету Іоанна Сакробоска 
(1195–1256), праця якого впродовж століть 
вважалася взірцем і класичним викладом 
системи сферичної астрономії; «Настанови 
з астрономії про використання небесних і 
земних глобусів [і] сфер, прикрашена двома 
частинами, з одного боку гіпотезою Птолемея 
про нерухомість Землі, з іншого боку, вчен-
ням М. Коперника про рухомість Землі...» 
(«Institutio astronomica de usu globorum [et] 
sphaerarum caelestium ac terrestrium: duabus 
partibus adornata, una, secundum hypothesin 
Ptolemaei per terram quiescentem, altera, juxta 
mentem N. Copernici per terram mobilem...») 
(Амстердам, 1668) видатного голландського 
математика, астронома, географа і видавця 
Віллема Блау (1571–1638), справу якого про-
довжив його син Йоганн Блау, що видавав ви-
шукані атласи і карти, зокрема у 60-х рр. ХVІІ 
ст. надрукував латиною у 11-ти тт. «Весь світ, 
або Новий атлас» («Theatrum orbis terrarum, 
sive Atlas novus»), у 12-ти тт. – французькою 
мовою «Великий Атлас або Космографія 
Блау, яка точно описує землю, море, і небо» 
(«Le Grand Atlas, ou Cosmographie Blaviane, 
en laquelle est exactement descritte la terre, la 
mer, et le ciel») (Амстердам, 1667) та ін.104 

Природничими науками захоплювалися 
також окремі представники магнатського 
роду Яблоновських. Так, Станіслав Ябло-
новський (1634–1702) мав велику і гарну 
бібліотеку у Ляхівцях Кременецького повіту. 
Онук Станіслава, новогрудський воєвода, 
вчений і просвітник Юзеф Олександр 
Яблоновський (1711–1777), що написав ла-
тинською мовою працю з астрономії «Про 
різні способи руху Землі і систему взага-
лі» («De motu telluris variorum prioprium-
que systema») (Львів, друкарня Львівського 
єзуїтського колегіуму, 1760), був головною 
фігурою у формуванні книжкових фондів 
родинної бібліотеки. Юзеф Яблоновський 
об’єднав три книжкових зібрання у Ляхівцях, 
Підгірцях та Яблунові, зосередивши всі 
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книги у Ляхівцях. Як вже зазначалося, у 
Ляхівцях на Волині Ю. Яблоновський мав 
бібліотеку з фондом більше 3200 книг. 
Маючи глибоку зацікавленість до фізики, 
математики, астрономії та природничих наук 
в цілому, Ю. Яблоновський комплектував 
відповідно свою бібліотеку як старими, 
так і новими природничо-науковими ви-
даннями. У його книжковому зібранні було 
чимало рідкісних вже на той час видань з 
астрономії: «Гармонія світу» («Harmon-
ices mundi») (Лінц, 1619) Йоганна Кеплера; 
«Небесна машина» («Machinae Coelestis») 
(Гданськ, 1673) та «Селенографія або опис 
Місяця» («Selenografia sive Lunae descriptio») 
(Гданськ, 1647) Яна Гевелія; «Споглядання 
комет» («Theatrum cometicum») (Амстердам, 
1667) Станіслава Лубенецького; «Загальна 
та спеціальна історія астрономії» («His-
toire generale et particuliere de l’Astronomie») 
(Париж, 1755) – праця з історії астрономії 
французького дослідника П’єра Естева (P. Es-
teve 1720–1760) та ін.105 

Найбільше особових книжкових зібрань з 
усіх міст в Україні у ХVІІІ ст. було у Львові, що 
було зумовлено історичними особливостями 
соціально-економічного, куль турного та 
духовного розвитку цього міста. Взагалі 
Львів був багатий на бібліотеки різних типів, 
що формувалися протягом XVI–XVII ст. 
Якщо у XVI ст. у 30 віднайдених інвентарях 
було зареєстровано приблизно 1250 томів, 
то у XVII ст. за приблизно 90 списками книг 
виявилось майже 6000 томів.106 Кількість 
видань та рукописів у книжкових зібраннях 
мешканців Львова, в залежності від їхнього 
стану і статку, коливалося від 10 до 2000 тт. 
За XVII ст. у три рази зросла кількість міщан-
власників книжкових збірок і в чотири – 
число їх книжок у порівнянні з попереднім 
століттям. До того ж, слід пам’ятати, що 
під однією оправою в ті часи нерідко було 
декілька видань (конволюти), тому при 
розрахунках кількості назв книг слід узяти 

поправку на 10-15 % більше. У середині 
XVIII ст. вищенаведені показники з кількості 
книжкових зібрань та книг мешканців Льво-
ва збільшилися вдвічі у порівнянні з XVII 
ст. Звичайно, головними зацікавленнями 
львівських міщан були релігія і гуманітарні 
науки. Чільне місце займала навчальна 
література, яка слугувала також домашній 
освіті. Великого значення надавали античним 
авторам. Проте, певну частину книг складала 
природничо-наукова література, зокрема 
праці М. Коперника, Й. Кеплера, І. Ньютона 
та ін. 

Великі та гарно підібрані особові 
бібліотеки мали лікарі, які часто були 
професорами Краківської, Замойської або 

Рис.8. Юзеф Александр Яблоновський (1711–1777) – 
польський магнат-просвітник та державний діяч. 
Автор праці «Про різні способи руху Землі і систе-
му взагалі» («De motu telluris variorum priopriumque 
systema»). (Львів, друкарня Львівського єзуїтського 
колегіуму 1760) 
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Львівської академій. Іноді у львівському 
магістраті вони займали різні керівні посади. 
Наприклад, у середині ХVІІ ст. у Валеріана 
Алембека (помер 1676), який у 1650–1652 
рр. був ректором Замойської академії, а 
потім райцем, а надалі війтом Львова, 
було 1248 книг, з них 479 – богословської 
тематики, 308 – з медицини, 299 – з історії, 
162 – з астрономії. Якщо врахувати праці, які 
були в конволютах, зазначена книгозбірня 
нараховувала приблизно 1900 книжок. Його 
бібліотеку успадкував син Людвіг Алембек 
(помер 1704), який був лікарем і працював 
у монастирському шпиталі, а звання док-
тора філософії і медицини він одержав у 
Краківській академії107. За дослідженнями Е. 
Ружицького, у 1676 р. у книгозбірні Валері-
ана Алембека було 1413 томів, а у його сина 
на початку XVIII ст. – 4000.108 Звичайно, у 
більшості міщанських книжкових зібрань 
Львова, як і в інших містах України, основну 
частину фондів складали праці з богослов’я, 
юриспруденції, історії, філології, проте 
певний відсоток книжкових зібрань мали 
природничо-наукові видання, зокрема з 
астрономії109. 

У Лівобережній Україні, крім духівництва, 
власні книгозбірні мали ко зацька старшина, 
заможні міщани, вищі державні й військові 
чини, іноді купці. Деякі представники 
козацької старшини мали великі бібліотеки, 
про що залишилися більш-менш повні 
відомості. Наприклад, бібліо-тека бун чу-
кового товариша Стародубського полку 
Степана Лашкевича (1734–1782) за каталогом 
1764 р. нараховувала 371 книгу (272 назви)110. 
Більшість була латинською і польською 
мовами, 76 – французькою. З природничо-
наукової тематики було приблизно 30 книг, 
у тому числі 17 – багатогалузевого харак-
теру (у тому числі й періодичні видання), 
п’ять – з фізики, дві – з географії, одна – з 
математики. З роками книгозбірня інтенсив-
но поповнювалася і вже на межі ХVIII–ХIХ 

ст. нараховувала приблизно 12 000 томів.111 
Певні відомості про читацькі інтереси 

представників козацької старшини можна 
знайти у щоденних записках генерального 
підскарбія Якова Марковича (1696–1770) 
та генерального хорунжого Миколая 
Ханенка (1691–1760). На жаль, каталогів 
їхніх бібліотек не залишилося. Всі відомо-
сті про книжкові зібрання можна знайти 
за щоденниками, листами або споминами. 
Так, наприклад, у щоденнику, який вів Яків 
Маркович з 1717 р. до 1767 р. є відомості 
про стан і певну динаміку його бібліотеки. 
Головним джерелом придбання книг Я. 
Марковичем була їх закупівля в російських 
книгарнях і в Данцінгу. Є відомості, що в 
його бібліотеці зберігався рукопис видання 
1566 р., що називався «Космографія»112. 
За його щоденником дізнаємося, що 
в один із приїздів до Петербургу Яків 
Маркович, крім інших книг, купив шість 
видань польською мовою, серед яких: 
«Книжка о небоземных гло бу сах» –  
за полтину; два календаря – за полтину»113. 
Можливо «Книжка о небоземных глобусах» –  
це одне з видань праці голландського фізика 
і астронома, який розробив хвильову теорію 
світла та відкрив кільця і супутники Сатурна, 
Християна Гюйгенса «Космотеорос» («Kos-
motheoros») (Гаага, 1698), де автор досить 
простою мовою описав вчення Миколая 
Коперника (1473–1543). На відміну від 
інших авторів ХVІІ ст., Х. Гюйгенс (1629–
1695) палко захищав у своїй праці вчення 
Коперника, спростовуючи аргументи його 
супротивників114. Перекладом зазначеної 
праці Х. Гюйгенса російською мовою, що 
мав назву «Книга мирозрения, или Мнение о 
небесноземных глобусах и их украшениях» 
(М., 1717), Я. Маркович пізніше також 
поповнив своє книжкове зібрання. Зазначене 
видання серед праць з астрономії досить 
часто зустрічалося в Лівобережній Україні 
у ХVІІІ ст. у книжкових зібраннях вчених, 
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викладачів, представників козацької старши-
ни, освічених міщан тощо115. Переклад 
російською мовою цієї праці було здійснено 
видатним російським державним діячем, 
вченим та інженером Яковом Брюсом (1669–
1735), який був не тільки прихильником 
вчення М. Коперника, але і його активним 
пропагандистом. Видання праці Гюйгенса 
значно сприяло поширенню вчення Ко-
пер ника серед різних верств суспільства 
Російської імперії. У редагуванні перекладу 
брав участь Петро І, за згодою якого Брюс 
вперше в Росії почав систематично видавати 
астрономічний календар, в якому подавалися 
різні відомості астрономічного характеру. 
У бібліотеці Брюса було зібрано майже всі 
праці з астрономії того часу. Він також був 
автором низки астрономічних творів. У 1707 
р. Брюс опублікував карту зоряного неба 
«Глобус небесний іже о сфере небесной...», у 
1709 р. опублікував вже зазначений «брюсов 
ка лендар», що був розрахований на 100 років, 
у 1718 р. – «брюсов Планетник» та ін. Зав-
дяки діяльності Петра І, який дотримувався 
поглядів М. Коперника, праця Гюйгенса 
в перекладі Я. Брюса з німецької мови була 
ще раз надрукована у Петербурзі у 1724 р. 
Вона була настільки популярною, що іноді 
ставала предметом дарування навіть серед 
представників вищого духівництва116. Проте, 
більшість освічених міщан, духовенства, 
викладачів у XVIII ст. як у Західній Європі, 
так і в Україні дотримувалася геоцентричних 
поглядів. У книжковій продукції у працях 
з географії та астрономії також домінували 
ідеї і принципи системи світу Птолемея. 
Наприклад, у перевиданні підручника «Су-
часна географія» («Geographie modern») (Па-
риж, 1786) абата Ніколя де ля Круа пояснення 
матеріалу ведеться на основі геоцентризму. 
Автор зауважував також, що існує система 
Коперника, «якої найбільше дотримують-
ся сьогодні вчені». Також у зазначеній праці 
коротко сказано про систему Тихо де Браге, 

як про «суміш двох попередніх систем», тоб-
то Птолемея та Коперника. Відомо, що при-
мірник зазначеного підручника знаходився у 
бібліотеці Житомирської семінарії (на ньому 
також є підпис власниці 1788 р.)117. 

Багато відомостей про духовне життя 
козацької старшини ХVIII ст. можна знай-
ти у щоденнику Миколи Ханенка (1691–
1760), який після закінчення Києво-
Могилянської академії у 1717 р. влаштувався 
до Малоросійської генеральної канцелярії. 
За гетьманства Кирила Розумовського (1750–
1764)  М. Ханенко жив у Глухові і належав до 
близького оточення гетьмана. У діаріуші М. 
Ханенка, який він вів у 1727–1734 рр. та у 1741–
1753 рр., можна знайти відомості про рівень 
освіти козацької старшини, їхній світогляд, 
читацькі інтереси. Зі студенських років М. 
Ханенко постійно цікавився як художньою, 
так і науковою літературою, передплачував 
книги з-за кордону, обмінювався виданнями з 
товаришами. Значна частина його бібліотеки 
перебувала в одному з маєтків м. Городищі. 
Є чимало записів про обмін, дарування 
та купівлю книжок. Спираючись на його 
щоденник, можна стверджувати, що важливе 
місце в колі читацьких інтересів козацької 
старшини середини XVIII ст. посідали 
періодичні видання. Книжкове зібрання М. 
Ханенко із 150 назв книг знаходилося в м. 
Стародубі, де Ханенко жив в останні роки 
свого життя118. Він писав, що воно також ча-
сто поповнювалося за рахунок подарунків. 
Багато книжок у М. Ханенка брали читати 
О. Корецький, Ф. Чуйкевич, М. Зіневич, ар-
хімандрит Платон Малиновський та ін. Сам 
М. Ханенко теж часто брав читати книги у 
того ж П. Малиновського, отця Барановсько-
го, синодального ключаря Якова Леванідова 
та ін. Більшість книг з бібліотеки М. Ханен-
ка було релігійного та історичного змісту 
переважно латинською мовою. Проте були й 
книги з географії, фізики, техніки, математи-
ки, медицини, астрономії латинською, поль-
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ською, німецькою мовами. М. Ханенко добре 
володів іноземними мовами і сам перекладав 
з латини російською мовою, зокрема праці 
природничо-наукової тематики119. Неаби-
який інтерес він мав до геодезії, яка почала 
розвиватися у ХVIII ст., цікавився картами та 
планами місцевостей України, математикою. 
Під впливом спілкування з видатним мате-
матиком і фізиком Георгом Крафтом (1701–
1754) у 1732 р. М. Ханенко просить профе-
сора придбати для нього книги за кордоном. 
У списку, що був складений для професора, 
15 найменувань латинською мовою, серед 
яких: «Вступ до загальної географії...» («In-
troductio in universam geographiam tam vete-
rem quam novam») Ф. Клюверія, «Географія 
давня і нова» («Geographia antiqua et nova») 
А. Целларія, «Про логарифми, тангенси 
і секанси» та ін.120 Замовляв М. Ханенко 
книги (наприклад «Арифметику» Ламберія, 
«Фізику» та ін.) й через сина – студента 
Кільського університету, але частіше сам 
купував у книгарнях та на ярмарках. У 
записі щоденника за 1748 р. читаємо: «За 
книгу «Физика экспериментальная» дано 60 
коп.»121. Після смерті М. Ханенка його кни-
гозбірня потрапила до Новгород-Сіверської 
повітової школи. В той час досить часто свої 
книги за життя або за заповітом передавали 
в навчальні заклади, церкви, монастирі «за 
отпущение грехов», про що є записи на дея-
ких з них. Пожертви і подарунки були одним з 
головних шляхів комплектування книжкових 
зібрань монастирів. Були випадки, коли ви-
кладачі і студенти, що удосконалювали свою 
освіту за кордоном, купували там потрібну 
для навчання літературу, а потім дарували її 
бібліотекам навчальних закладів, монастирів 
або церков.

Для ХVIII ст. в Україні характерним 
було розподілення читацького середовища 
відповідно до соціальної, станової, полі-
тичної, професійної належності. Якщо у ХVII 
ст. коло наукових інтересів обмежувалося 

здебільшого знайомством з античними 
творами класиків і працями середньовічних 
схоластів, то вже у ХVIII ст. вчені та 
прогресивні діячі України були обізнані 
з сучасними для того часу досягненнями 
науки так само, як і культурні діячі Західної 
Європи. Вони в оригіналі знайомилися з 
працями Ньютона, Галілея, Коперника, 
Тихо Браге, Кеплера, Ляйбниця, Вольфа та 
ін. До ХVІІІ ст. наукова література часто 
потрапляла в Україну у вигляді перекладів, 
що робились у Речі Посполитій латинською 
або польською мовами. У другій половині 
ХVІІІ ст. нові культурні течії та наукові 
досягнення з передових західноєвропейсь-
ких країн починають набагато швидше, ніж 
в попередній період, розповсюджуватись в 
Україні у вигляді праць мовою оригіналу. 
Засобом цих науково-освітніх комунікацій 
були саме природничо-наукові книги, 
зокрема з астрономії, які продовжували 
розвиватись як за формою, так і за змістом. 
Розвиток науки і освіти в Україні у ХVІІІ ст. 
багато в чому спирався на письмові джерела 
і залежав від ступеня їх розповсюдження 
в суспільстві. Поширення наукових знань 
засобами видань і рукописів з астрономії 
впливало на зміну світогляду людей. Книги 
з астрономії були складовою частиною 
наукових комунікацій, навчального процесу, 
ланцюгом, що пов’язував теоретичні досяг-
нення з практичним життям. Розповсюджен-
ня новітніх західноєвропейських видань з 
астрономії певною мірою «компенсувало» 
недостатній розвиток науки і освіти в Україні 
у порівнянні з передовими країнами Західної 
Європи, сприяло формуванню та розвитку 
вітчизняної наукової думки. 

Розвиток виробничих сил, техніки, науки 
й освіти стимулював читання та збирання не 
тільки релігійної, а й світської книги, зокрема 
природничо-наукової тематики. Протягом 
другої половини ХVIII ст. природничо-
наукова книга, зокрема з астрономії, все 
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більше ставала невід’ємною частиною осо-
бових книжкових зібрань. З цього часу 
відбувалося і зростання кількості особових 
бібліотек. Зібрання ставали більшими та 
тематично різноманітнішими. Поширення 
ідей Просвітництва сприяло не тільки 
розвитку освіти й науки, а й піднесенню 
читацького інтересу, зокрема до наукової 
літератури. Збільшення кількості книжкових 
зібрань створювало той інтелектуальний 
клімат, що забезпечував подальше зростання 
попиту на книги. Таким чином, зростання 
кількості книжкових зібрань та книг було 
істотним чинником у розвитку як книгарства, 
так і книгодрукування. Аналіз складу 
книжкових зібрань вчених, викладачів, 
міщан, представників духовенства, козацької 
старшини дає можливість встановлювати 
характер освіченості власників зібрань, 
їхні інтереси, рівень наукових знань, 
особисті уподобання, а також масштаби 
розповсюдження видань і рукописів, коло 
їх читання, впливи на духовне життя та 
формування світогляду. Загалом, можна 
зазначити, що у більшості книжкових зі-
брань були представлені праці з астрономії, 
календарі, атласи, карти. У вчених та 
викладачів книжкові зібрання відзначалися 
певною профільністю, тож і праці з астрономії 
були представлені значним відсотком від 
загальної кількості книжкового фонду 
(приблизно 3-4%). Певною мірою вищеза-
значене відноситься і до бібліотек навчаль-
них закладів. 

Незважаючи на те, що кількість світських 
бібліотек в Україні з другої половини ХVІІІ 
ст. дедалі більше зростала, книжкові зібрання 
монастирів в цей період відігравали значну 
роль у культурно-освітньому русі. Звичайно, 
світська література у бібліотеках монастирів 
була представлена у меншому обсязі в 
порівнянні з бібліотеками навчальних 
закладів, магнатів та вчених. У ХVІІІ ст. 
з’явилось багато нових монастирів, тому в 

більшості їхніх бібліотек книги з астрономії 
були представлені декількома назвами, 
оскільки в першу чергу вони мали за мету 
збирання книжок, звичайно, духовного змісту. 
При великих монастирях книжкові зібрання 
були значно більшими, тож і природничо-
наукова тематика була пред ставлена значно 
ширше. Фонд їхніх бібіліотек за профілем 
був гуманітарним з явним домінуванням 
релігійної літератури. Більш багатими 
на книги з астрономії були бібліотеки 
монастирів, що мали школи. Фонди цих 
бібліотек наближались вже до універсальних 
зібрань, де книги з астрономії були представ-
лені певним відсотком (приблизно 1%) від за-
гальної кількості книжкового фонду.

З початку ХVІІІ ст. вчені, викладачі та інші 
діячі просвітництва в Україні починають 
все більше опановувати сучасні для того 
часу надбання природничих наук, зокрема в 
галузі астрономії. Про це свідчать як книги з 
астрономії, що розповсюджувались в Україні, 
так і власна наукова діяльність вчених, 
їхні наукові праці та видання, надруковані 
на теренах України, що поширювали 
астрономічні знання. Природничо-наукові 
кни ги, зокрема з астрономії, були тим 
комунікаційним засобом, завдяки якому не 
тільки відбувалося знайомство з передовими 
досягненнями західноєвропейської науки, 
а й на базі яких розвивалась власна наукова 
думка в Україні. З другої половини ХVІІІ ст. 
Просвітництво стає невід’ємною сферою 
життєдіяльності суспільства, наукові знан-
ня, зокрема з астрономії, стають не тільки 
прерогативою вчених, а й починають широко 
розповсюджуватися серед освічених верств 
населення. Засобами просвітницького про-
цесу стають навчальні заклади та роз по-
всюдження книг природничо-наукової те ма-
тики, про що свідчить і вітчизняне кни го-
друкування природничо-на укової літе ра тури, 
яке активно розвивало ся з другої половини 
ХVІІІ ст., коли різко зросли попит та темпи 
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розповсюдження книг зазначеної тематики у 
порівнянні з попереднім періодом.  З цього 
ча су книги з астрономії вже складають 
невiд’ємну частину iнтелектуального життя 
суспiльства i їх питома вага у книжкових 
зібраннях почала збільшуватися. Певне 
місце у фондах бібліотек навчальних за-
кладів, монастирів, приватних колекцій ще 
посідала рукописна книга. Розповсюдження 
книг з астрономії та збільшення кількості 
її читачів сприяло розвитку і поширенню 
iдей Просвiтництва, систематизацiї знань, 
подальшій диференціації природничих га-
лузей наук та відокремленню астрономії 
від астрології, створенню у майбутньому 
нових навчальних курсів, закладало під-
валини для формування творчої інтелігенції 
та подальшого розвитку наукової думки. 
Визначено, що поява, поширення та осо-
бливості функціонування книг з астрономії 
в суспільстві, здебільшого, залежали від 
діяльності місцевих навчальних закладів 
та практичних потреб суспільства. В 
Україні у ХVІІІ ст., внаслідок склад- 
них  історичних  умов  розвитку  країни,  не-
рівномірного формування сфер виробниц-
тва, науки, освіти функціонування та розпо-
всюдження книг з астрономії у різних 
ре гіонах мало неоднорідний характер. 
Наприкінці ХVІІІ ст. внаслідок соціально-
економічних, політичних та культурно-
освітніх змін у суспільстві окреслилися 
певні риси, що призвели до вирівнювання 
сфер функціонування природничо-нау-
кової книги в цілому. Окремі тенденції 
становлення природничо-наукової книги 
в різних регіонах України починають 
синтезуватись в єдиний процес загального 
розвитку та набувають більш однорідного 
характеру, ніж в попередній час. 
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