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Передмова

Доба Відродження мала особливе значення для розвитку наукових та філософських знань. Відійшовши від усталеної в європейському середньовіччі схоластичної логіки, мислителі Ренесансу
творили нову наукову парадигму, яка, в підсумку, сприяла становленню раціоналістичного природознавства Нового часу.
Україна також не залишалася осторонь цих процесів. Розвиток
наукових знань, які ставали відомими завдяки перекладам з латинської та інших мов, включав уявлення про Всесвіт, природу, анатомію людини та інші галузі. Особливе місце в цих ученнях належить
й астрономічним знанням, які в період Ренесансу були тісно переплетені з астрологією та неоплатоністичною містикою. Вагомий
внесок у поширення ренесансної культури в Східній Європі зробили західні українці – вихідці із Лемківщини, котрі рано успадкували
світоглядні орієнтири гуманізму, але при цьому зберегли власну національну унікальність.
Саме із західного регіону походили астроном і астролог Юрій
Котермак, філософи Станіслав-Роксолан Оріховський та Григорій
Саноцький, переписувач славнозвісного “Пересопницького Євангелія” Михайло Василевич, поет Павло Русин із Кросна.
Ще одним вихідцем із Лемківщини міг бути учений-енциклопедист Ян Лятос, якого можна справедливо назвати одним із найвидатніших астрономів та математиків XVI століття. Зазнавши переслідувань за свої виступи проти григоріанського календаря, учений
в 1598 році прибув до Острога, де прожив більше десяти років. Саме
завдяки Лятосу студенти Острозької академії прилучалися до найновіших наукових досягнень тогочасної європейської науки.
Внаслідок складних історичних обставин творчість Лятоса
тривалий час залишалася білою плямою не лише української, але
й польської історичної науки. Збережені твори вченого, які ніколи
не перевидавалися, розкидані у різних бібліотеках Польщі, Украї-
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ни, та, вірогідно, інших країн. Зважаючи на рівень наукових досліджень енциклопедиста, вивчення його праць допоможе не лише
краще зрозуміти культурну ситуацію в Речі Посполитій наприкінці
ΧVI ст., а й відкрити чимало нових сторінок астрономії та астрології
доби Відродження.
Презентована монографія – перша спроба комплексного дослідження творчості Яна Лятоса в контексті українського Ренесансу,
яка супроводжується критичними студіями та виданням (включаючи й український переклад) “Прогностикону”, одного з найбільш
відомих творів ученого, опублікованого в 1594 році в Кракові.
Щиро сподіваюся, що монографія П.М. Кралюка й М.М. Якубовича стане першим кроком до видання повного зібрання творів Яна
Лятоса, робота над яким уже розпочата.
І. Д. ПАСІЧНИК,
професор, доктор психологічних наук, ректор Національного
університету “Острозька академія”
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