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Численні джерела, насамперед етно-
графічні, свідчать про обізнаність людини 
первісного суспільства з основними зако-
номірностями руху небесних тіл, змін пір 
року, вимірами плину часу й практичним 
застосуванням цих та інших астрономічних 
знань, «… алеути на своєму горизонті або 
небі могли показати місце або точку кожного 
нового Місяця, де він повинен знаходитися 
й оходити через цілий рік».1  Найдовший та 
найкоротший дні року встановлювалися ін-
діанцями зуньї та ескімосами Гренландії за 
визначенням найпівнічнішої та найпівден-
нішої точок сходу Cонця.2  «Щоб визначи-
ти час дня, [папуаси – М.Ч.] показували на 
небо, де в той час повинно знаходитися Сон-
це. Так робили і в тому разі, коли хотіли ви-
значити відстань: показавши місце на небі, 
де знаходитиметься Сонце, розраховували, 
скільки буде необхідно часу, щоб дістатися 
до потрібного пункту».3 «Чукчі,  орієнтую-
чись за Сонцем та зорями, розрізняють 22 
напрямки, назви яких означають також час 
доби», «у нівхів ходові риби, як правило, 
приходять з астрономічною точністю у певні 
місяці, у певні дні».4 

Можна було б наводити безліч подіб-
них прикладів для підтвердження того, що 
в умовах родинного ладу, де рівні між со-
бою члени людського колективу були міцно 
об’єднані спільним економічним  і духовним 
життям, знання, які безпосередньо застосо-
вувалися в практиці (а саме такими є знання 

астрономії), були надбанням усіх  і кожного.
Очевидно, вже перші кроки астрономії 

були пов’язані зі спостереженнями за точ-
ками сходу й заходу небесних тіл, зокрема 
Сонця. Адже вісім вузлових напрямків гори-
зонту були відкриті людиною з виявленням 
залежності плину часу насамперед від руху 
цього світила. У дні весняного та осіннього 
рівнодень, коди день дорівнює ночі, Сонце 
сходить на сході і сідає на заході. У найдов-
ший день року – день літнього сонцестоян-
ня – точками сходу й заходу Сонця служать 
північний схід і північний захід. При найко-
ротшому дні – дні зимового сонцестояння 
– схід Сонця збігається з південним сходом, 
а захід – з південним заходом. У той самий 
час опівдні кожного дня Сонце знаходиться 
над південною точкою горизонту, яка є сере-
диною денного шляху Сонця, досягаючи в 
цей час найвищого положення на небі, тобто 
кульмінує. Тінь від предметів у цей момент 
вказує точно на північ. 

Названі точки горизонту (або, при-
наймні, деякі з них), очевидно, тим чи іншим 
способом фіксувалися. Наприклад, «на р. 
Махакам (Індонезія. – М. Ч.) свята початку 
сівби визначалися за заходом Сонця у точці 
горизонту, позначеній двома великими каме-
нями».5

У більш розвинутому вигляді цей спо-
сіб спостережень втілювався у спорудах, 
подібних до славнозвісного Стоунхенджа, 
за допомогою яких можна було визначати й 
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складніші періоди руху небесних тіл.6 
Крім знахідок зодіаків та їх символів7  

про розвиток астрономії в первісному су-
спільстві свідчать і інші, часто непрямі дока-
зи, пов’язані переважно, завдяки синкретиз-
му мислення й практики первісної людини, з 
релігійно-міфічними уявленнями.

Поширюючи висновок Т. Блаватської 

про особливості релігії доби міді–бронзи й 
на інші періоди історії первісного суспіль-
ства, в цілому можна стверджувати, що ре-
лігія первісної людини, «яка обожнювала 
природу, по своїй самій суті не заважала 
спробам людського розуму проникнути в 
таємниці природи, ... релігійні вірування не 
ставили перешкод у розвитку й розширенні 

Рис. 1:  План кургану доби міді-бронзи з кількома кромлехами (позначені літерами К)
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досвіду окремої людини й усього суспільства 
в цілому. Міфологічний світогляд не відки-
дав практичних знань, що сприяли раціона-
лістичному підходу й світосприйманню».8 

Оскільки релігійно-міфічні обряди первісної 
людини були міцно пов’язані з «позитивни-
ми знаннями, з тим, що можна з певними за-
стереженнями назвати «первісною наукою»9,  
безумовним був зв’язок з науковими (у тому 
числі й астрономічними) знаннями культової 
сторони та поховального обряду».

Посилаючись насамперед на особли-
вості конструкції насипу кургану мідно-бро-
нзового віку, розкопаного поблизу с. Старо-
сілля (Запорізька обл.), на поверхні якого 
були викладені дванадцять шляхів (чотири 
найбільших відповідали основним сторонам 
горизонту), київський археолог Ю. Шилов 
стверджує, що своєрідними астрономічними 
обсерваторіями мідно-бронзового віку мож-
на вважати й кургани.

На користь висновку Ю. Шилова мо-
жуть свідчити й інші факти. 1. Кургани, як 
правило, розсташовані на підвищеннях від-
критих місць у степовій та лісостеповій зо-
нах і утворюють окремі групи, серед яких 
виділяють один або кілька найбільших кур-
ганів. Частина невеликих курганів зруйнова-
на тисячоліттями, які пройшли після їх по-

будови, і зараз іноді важко стверджувати про 
повний план курганних могильників. Можна 
лише говорити, що топографія курганів не 
виключала можливості атрономічних спо-
стережень. Основні кургани при цьому, оче-
видно, виконували роль орієнтирів, а деякі з 
них, особливо ті, які мали плоскі вершини10  
були й астрономічними майданчиками для 
спостережень.

2. Відомо, що поховальний обряд був 
пов’язаний з культом Сонця,11  про що свід-
чать також кургани. В середині насипів дея-
ких курганів трапляються конструктивні осо-
бливості, які зайві з утилітарної точки зору, 
але вражають своїм космічним символізмом. 
Це, наприклад, кромлехи – суцільні кільця 
з каменю, що оточують одне або кілька по-
ховань (див. Рис. 1).12  Символізм кромлеха 
загальновідомий – у ньому втілювався об-
раз сонячного кола. Деколи кромлехи мають 
проходи в місцях, повернутих до основних 
сторін горизонту, а в пізньотрипільському 
кургані (кінець III тис. до н. е.), кромлех яко-
го мав інтервали на схід та захід, у східному 

Рис. 2: Скульптурна голови бика

Рис. 3: Подвійний кромлех (позначений літерами К) у 
кургані раннього залізного віку
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інтервалі було покладене скульптурне зобра-
ження голови бика (Рис. 2)13  – тварини, що 
була в давнину одним з найпоширеніших 
космічних символів.

У деякий курганах кромлехи додатко-
во створено кількома великими каменями. 
Про характер такого символізму іноді свід-
чить кількість каменів. Так, сонячне кільце 
кромлеха з семи каменів (Рис. 3)14  безпереч-
но подібне семизначним сонячним символам 
(колесам зі семи спицями, семикутним зір-
кам, колам зі семи дисків, які оточують вось-
мий...), які вживалися в давнину виключно в 
періоди, коли між точками весни та осені на-
лічувалося сім зодіакальних сузір’їв,15 і були, 
таким чином, скороченим «зашифрованим» 
зображенням зодіаку, а кожен камінь при 
цьому символізував окреме сузір’я зодіаку.

Іноді кромлехи були утворені з вели-
чезних вкопаних у землю каменів, коло яких 
деякий час (до спорудження над ними нового 
шару насипу кургану, бо насип одного курга-
ну міг протягом кількох тисячоліть неодно-
разово добудовуватися) могло використову-
ватися для спостережень за рухом небесних 
тіл. 

Частину курганів оточували штучно 
споруджені рови, які також мали один або 
кілька проходів, спрямовани на основні або 

рідше проміжні сторони горизонту (Рис. 4).16 
3. Кургани були колективними могиль-

никами і часто використовувалися протягом 
послідовного існування кількох археологіч-
них культур. Могили з небіжчиками, які на-
лежали до кожної з цих культур, утворювали 
окремі кільця або дуги навколо центру кур-
гану. Причому, померлі були завжди обов’яз-
ково повернуті обличчям до Сонця,17 що 
свідчить про належність розміщення самих 
поховань до культу Сонця.

Цікавим є й інший аспект положення 
кістяків у курганах бронзового віку. Абсо-
лютна більшість їх покладена ногами пра-
воруч (Рис. 5) вздовж краю кургану, ніби 
передаючи своєрідний рух мерців праворуч 
(або коловий у плані рух проти годиннико-
вої стрілки) навколо центру кургану.18 Пока-
зово, що правий (західний) напрямок руху 
пояснюється в епосі (Атхарваведа VІ, 8, 83; 
VІ 12, 1; VІІ, 50, 3 19), філософії (Каушітакі – 
упанішада ІІ, 7-9 20) та дослідниками21  наслі-
дуванням видимого щоденного руху Сонця, 
а коловий рух проти годинникової стрілки, 
очевидно, відбиває річний рух Сонця в колі 
зодіаку.22 

Задовго до створення штучних споруд 

Рис. 4: План кургану бронзового віку з позначеними на 
ньому ровами

Рис. 5:  Поховання катакомбної культури
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в астрономічних спостереженнях використо-
вували й просто сприятливі умови оточуючої 
місцевості. Виявляється, що безпосереднє 
відношення до астрономії мали й наскельні 
зображення, серед яких як відомо, досить 
часто трапляються позначення сузір’їв або 
навіть цілих зодіаків. Астрономічним було 
часто навіть призначення навіть тих петрог-
ліфів, серед яких переважали фігури тварин 
та інших реальних об’єктів. Так, в результаті 
аналізу наскельних композицій на узбережжі 
Онезького озера, В. Равдонікас прийшов до 
висновку, що орієнтація фігур тварин та сим-
волів Місяця на скелях вказувала на точки 
сходу Місяця над поверхнею озера протягом 
періоду з 18.6 сонячного року. Поверхня озе-
ра при цьому відігравала роль ідеально рів-
ної лінії горизонту і цим допомагала під час 
спостережень.23 

Другим подібним цікавим фактом мож-
на вважати простежену В. Черенцовим зако-
номірність південної орієнтації наскельних 
зображень Уралу. Лише одна скеля з петрог-
ліфами, що різко відрізнялися від інших осо-
бливим розсташуванням і характером зобра-
жень на ній, була орієнтована на північ (або 
північний захід). Вивчивши матеріали з ет-
нографії сибірських народів, дослідник при-
йшов до висновку, що орієнтація наскельних 
зображень була пов’язана з відзнакою най-
важливіших свят, пов’язаних зі зміною при-
родних (і разом з тим господарських) сезонів 
і багаторічним календарним циклом.24 

Але крім користування великими кам’я-
ними та земляними спорудами існували й 
інші способи спостережень за небом. Зокре-
ма, одним з найдавніших штучних астроно-
мічних приладів можна вважати посуд. 

Писемні джерела повідомляють, що 
першими, хто використовував з цією метою 
чашу з стержнем, були вавілонські жерці, ві-
доміший серед яких звався Берос. Слідкую-
чи за переміщенням тіні, яка падала від кінця 
стержня, можна було спостерігати зміни ви-

соти й схилення Сонця та його видимий шлях 
на небосхилі. Пізніше аналогічним приладом 
користувалися грецькі астрономи, зокрема 
Арістарх Самоський та Ератосфен.25 Остан-
ній, як відомо, працював за допомогою скіфі-
са – великої мідної чаші у вигляді правильної 
півсфери. З дна чаші вертикально піднімався 
стержень, вершина якого була нарівні з кра-
єм чаші. По дну чаші півколом проходила 
смужечка, поділена на 30 рівних частин так, 
що кожна з них дорівнювала 6º (Рис. 6).26 
Знаючи, що міста Сієна та Олександрія зна-
ходяться на одному меридіані, і врахувавши 
різницю між показаннями тіні в обох містах 
у день сонцестояння, а також відстань між 
цими двома містами, Ератосфен  досить точ-
но підрахував довжину окружності земної 
кулі.27 

Етнографічні дані, однак, дозволяють 
стверджувати, що подібного роду пристрої 
було винайдено ще в первісному суспільстві.28 

Так, тубільне населення Гавайських островів 
веде спостереження за Полярною зорею за 

Рис. 6: Скафіс – астрономічний прилад Ератосфена у 
вигляді півсферичної чаші
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допомогою посуду, вирізаного з гарбуза. Для 
цього верхню частину гарбуза обрубували, а 
нижню підвішували на човні й вирівнюва-
ли. В його стінці на однаковому рівні про-
різували два отвори. До рівня отворів нали-
вали воду, яким створювали горизонтальну 
поверхню в середині посуду, необхідну для 
спостережень. Верх нижньої частини рів-
но обрубувався до такої міри, щоб над ним 
можна було бачити Полярну зорю, дивлячись 
крізь отвір, прорубаний у боці гарбуза. В та-
кому разі між верхнім рівним краєм посуду 
й поверхнею води утворювався кут, який 
дорівнював географічній широті місцевості, 
тобто місцевості рідного порту мешканців 
островів (Рис. 7).29  Повертаючись з пла-
вання, моряки за допомогою цього приладу 
намагалися потрапити на зафіксовану ними 
широту й, визначивши західну та східну точ-
ки горизонту, легко знаходили рідну гавань. 

Приладами подібного принципу дії, але 
створеними у вигляді прямого кута, нижня 
частина якого була паралельна лінії горизон-

ту, а верхня – закінчувалася вушком, через 
яке можна було бачити Полярну зорю, ко-
ристувалося населення Карібських островів 
(Рис. 8).30 

На деяких островах південних морів 
земної кулі моряки користувалися дещо ін-
шим – універсальним приладом, за допомо-
гою якого можна було вимірювати особли-
вості руху небесних тіл, а також, очевидно, 
й визначати моменти рівнодень та сонцесто-
янь. Цей прилад мав вигляд дерев’яної рами, 
поверх якої за допомогою мотузка можна 
було встановлювати різні кути. 

Оскільки будь-які астрономічні прила-
ди вимагали узгодження положення приладу 
з географічними координатами, тобто його 
орієнтації на сторони горизонту, можна вва-
жати, що посудом, подібним до описаного 
вище приладу, користувалися також племена 
мідно-бронзового віку на території України.

За спостереженнями, проведеними 
співробітниками археологічних експедицій 
Київського університету та Інституту архео-
логії АН, посуд, що супроводжував померлих 

Рис. 7:  Посуд – астрономічний прилад тубільців Га-
вайських островів

Рис. 8: Гак – пристрій для астрономічних спостере-
жень у тубільного населення островів Карібського 
моря
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катакомбної (XX – XV ст. до н. е.) культури, 
у похованнях був орієнтований основними 
елементами свого орнаменту (наліпами, осо-
бливо великими елементами) на основні (Рис. 
5) або проміжні сторони горизонту.31  Зв’язок 
посуду з орієнтацією є закономірним, бо він 
відповідав одній з вимог давньоєвропейсько-
го поховального ритуалу. 32 

На зв’язок посуду з сторонами горизон-
ту свідчить і сама його орнаментація. Напри-
клад, трипільська кераміка (IV – III тис. до 
н.е.) часто має чотиричасні орнаментальні 
композиції, аналогічні композиціям на чоти-
рьох виступах хрестоподібних трипільських 
жертовників, орієнтованих виступами на ос-
новні сторони горизонту. Виходячи з цього Б. 
О. Рибаков прийшов до висновку, що вказані 
вище композиції на посуді були позначен-
нями саме географічних координат.33 Прак-
тичне використання такого посуду вимагало, 
очевидно, встановлення посудини на жер-
товнику (що підтверджують знахідки посуду 
в такому положенні на трипільських посе-
леннях і зображення посуду на жертовниках 
бронзового віку на печатках Кріту) таким чи-
ном, щоб чотири елементи орнаменту посу-
ду й жертовника збігалися. При цьому посуд 

був орієнтованим у просторі й готовим для 
проведення астрономічних спостережень. 

Про астрономічний характер частини 
кераміки первісного населення України свід-
чить і те, що на цій території у племен різних 
епох, починаючи з неоліту (коли було винай-
дено кераміку), був посуд з парними одна-
ковими отворами, розташованими у верхній 
частині стінок, тобто посуд, який, очевидно, 
був астрономічним приладом. Цікаво, що 
особливо часто подібні отвори траплялися 
на чашах катакомбної культури. Майже всі 
чаші цієї серії мають парні наліпні циліндри 
з проколами, направленими в середину посу-
ду (Рис. 9). 

Все це знаходить своє пояснення в ха-
рактерному для мислення давньої людини 
ототожненні посуду з деякими космічними 
об’єктами.

Найвідомішим космічним образом по-
суду було Сонце. У гімнах Рігведи зв’язок 
посуду зі Сонцем відбито у найбільш загаль-
ному плані. Тут з Сонцем ототожнено саме 
поняття «посуд» (Рігведа, далі РВ, VIII, 89, 
7 34), тобто посуд взагалі, незалежно від його 
конкретної форми. В інших випадках – з бо-
гом Сонця Вишну або верховним богом Ін-
дрою, який мав також риси сонячного бога, 
в Рігведі порівнюються кубки з сомою (РВ, 
VI, 69, 2 35), священним напоєм, який уосо-
блював і Сонце. Подібно цьому кубок, згід-
но з грецьким міфом, був вмістилищем бога 
Сонця Геліоса. Саме в цьому кубку Геліос 
перепливав небесний Океан (Аполлодор, ІІІ, 
5, 10 36). Сонячним у греків вважався кубок, 
з якого здійснювалося жертовне узливання.37 

Посуд був і широко відомим символом 
Місяця. У давніх індійців, наприклад, симво-
лом Місяця і та його сяйва були чаша38 або 
горщик, причому різниця в сонячному та мі-
сячному призначенні останнього визначала-
ся лише особливістю його положення (Бріха-
дараньяка упанішада, І, 1, 2 39).

У різних типах посуду знайшла своє ві-

Рис. 9: Чаша катакомбної культури 
з парними циліднричними наліпами
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дображення й символіка неба. У Рігведі, на-
приклад, кубок зі сомою ототожнювався не 
лише з богом Сонця Вишну, а й з богом неба 
Індрою (РВ VIII, 89, 7 40), а у народів Тихоо-
кеанських островів моделлю неба вважалася 
перевернута догори дном чаша.41 Причому, у 
розумінні тубільців небо, як і  будь-яке ре-
альне космічне тіло, було прив’язане до ге-
ографічних координат: вісьмома отворами 
на краях небесної чаші були вісім напрямків 
горизонту. 

Посуд символізував і найважливіші су-
зір’я. У китайців, наприклад, існувало уяв-
лення про те, що з осені до весни сузір’я 
ховалися в середині бутля або гарбуза, тому 
бутель або гарбуз нагадувала сама ідеограма 
Місяця осіннього рівнодення, а трикутник, 
який позначався в середині цієї ідеограми, 
означав Плеяди.42  Оскільки перевернута 
догори дном чаша символізувала водночас і 
небо43  і голову (Атхарваведа, X, 8, 9 44), а ка-
такомбний посуд часто встановлювався при 
небіжчиках догори дном, символами Тельця, 
який саме в час існування першого стану ка-
такомбної культури очолював зодіак, – його 
рогатої круглої стилізованої голови можна 
вважати катакомбні чаші, прикрашені по-
двійними наліпами.45

Відомо, шо посуд іноді виступав і в ролі 
символа землі: чашею, наприклад, названа 
земля у вавілонському міфі.46 

Крім значень, які розглянуто вище, по-
суд уособлював і всесвіт в цілому. Так, в ін-
дійських Ведах чаша й горщик асоціюються з 
простором або розглядаються як тіла, в яких є 
простір. Простір, в свою чергу, пояснюється як 
сукупність усіх живих і неживих предметів та 
істот, включаючи й небесні тіла, тобто як всес-
віт у всій його різноманітності. В той самий 
час посуд, яким користувалися давні індійці, в 
поховальному обряді ототожнювалися ними з 
богинею Адіті, яка вважалася персоніфікацією 
всесвіту (Атхарваведа, XVIII, 4, 30 47).

Про астрономічне призначення керамі-

ки первісної людини свідчать також позна-
чення на посуді зодіакальних сузір’їв та сим-
волів рівнодень, вперше відомих у культурах 
неоліту, використання посуду в ролі календа-
рів,48  а також численні небесно-сонячні сим-
воли, що були невід’ємною частиною орна-
ментації і кераміки.49 

Очевидно, з першими астрономічними 
спостереженнями було винайдено (точніше, 
усвідомлено) й поняття градусного виміру 
простору. За половину градуса було прийня-
то природну одиницю – видимий діаметер 
Сонця. Оскільки, точки сходу Сонця кожного 
дня пересувалися вздовж лінії горизонту на 
два видимих діаметри світила, ця відстань на 
лінії горизонту вважалася кроком Сонця або 
добою. Водночас це засвідчує, що в основі 
будь-яких спостережень у давнину знаходив-
ся поділ лінії горизонту на 360°, тобто всі ви-
міри базувалися насамперед на географічній 
довготі неба (його прямому сходженні).

Градус, як одиниця виміру згадується з 
давніх давен. Так, в Рігведі (І, 155, 6 50) збе-
реглися опис колеса сонця, поділеного на чо-
тири частини, кожна з яких дорівнювала 90 
діб, тобто кола зодіаку з позначеними на ньо-
му чотирма сторонами горизонту (чотирма 
сторонами року, віддаленими одна від одної 
на 90°).51 

Виходячи з того, що найдавніші части-
ни Рігведи можуть бути датованими ще VII 
тис. до н.е.,52  приблизно до цього самого часу 
належить і поява градусної міри, а разом з 
тим – і глибоке наукове розуміння процесу й 
результатів давніх астрономічних спостере-
жень, які стосувалися навіть таких складних 
природніх явищ як прецесія.53 Адже, безу-
мовно, саме градусні виміри дозволили помі-
тити явище прецесії, бо переміщення точок 
пір року на 0.5° (видимий діаметр Сонця) 
ставало помітним протягом 36 років, тобто 
протягом життя одного покоління. 

Звичайно, було б перебільшенням вва-
жати, що всі без винятку наукові спостере-
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ження проводилися кожним членом роду 
окремо – мозком і своєрідним науковим цен-
тром цього колективу були жерці та їх учні 
– люди, звільнені від буденних справ і турбот 
для того, щоб мати час і можливість спосте-
рігати й вивчати явища природи. 

Через низький рівень розвитку продук-
тивних сил первісного суспільства знання й 
практичне застосування дійсних закономір-
ностей природи в діяльності жерців фантас-
тично перепліталися з вигадками й ворож-
бою, що, однак, не може бути підставою для 
звинувачування жерців у чистому шахрай-
стві або ж неробстві. 

Будучи свого роду інтелігенцією пер-
вісного ладу, жерці відігравали роль ідейних 
керівників роду. Вони були авторитетами в 
зосередженні успадкованого від пращурів 
порядку життя й хранителями громадських 
норм права. Таке надзвичайне становище 
жерців великою мірою пояснювалося тим, 
що вони виконували важливу господарську 
функцію, що випливала насамперед із знань, 
одержаних у результаті астрономічних спо-
стережень, – вони «визначали терміни сіль-
ськогосподарських робіт і займалися магією 
погоди».54 

У різних народів світу повнота влади 
або впливу жерця залежала від традицій ко-
лективу. Але скрізь жерці як суспільне явище, 
з притаманними їм специфічними функція-
ми, з’являються разом із тією організацією, 
для існування якої жрецтво було необхідним, 
– з утвердженням самої основи первісного 
суспільства – його родоплемінного устрою.

Наукова функція жерця мала смисл 
лише за умови, що основна частина набутих 
ним знань та значення цих знань тим чи ін-
шим способом передавалася і пояснювалася 
всім членам колективу. Безперечно, такі по-
яснення найчастше мали міфічну оболонку. 
Зокрема, у давніх індійців існувало поняття 
про те, що під час затемнення зникле Сонце 
ковтає міфічна голова  – планета Раху і т.д. 

Астрономічні дані у міфах використо-
вувалися й для посилення устоїв родового 
ладу. У греків, наприклад, зберігся міф про 
постійні зустрічі крітського царя Міноса, 
який водночас виконував функції й верхов-
ного жерця, зі своїм батьком Зевсом з метою 
одержання від Зевса законів, за якими треба 
було управляти державою.55 Печера, в якій 
відбувалися зустрічі Міноса зі Зевсом, була 
«дуже давньою» й «освяченою старовинною 
релігією» (безперечно, релігією первісного 
ладу, коли в ролі Зевсових законів виступа-
ли самі родоплемінні традиції, а періодичні 
зустрічі жерця з божеством вважалися необ-
хідними для відновлення якості знань і вмінь 
жерця). Астрономічним аспектом міфу було 
те, що Мінос зустрічався зі Зевсом у точно 
визначений час – кожного дев’ятого року, 
тобто по закінченні восьмирічного календар-
ного циклу. Таким чином, календарний цикл 
було використано для посилення реальної 
влади жерця (або царя).

Очевидно, слід наголосити на ще одній, 
дуже важливій, на наш погляд, деталі – жрець 
ніколи не залишався одинаком, він обов’яз-
ково мав учнів своєї справи. Рід був кровно 
зацікавлений, щоб жодна краплина знань і 
досвіду жерця не була втрачена й зберегла-
ся в діяльності його послідовників. Таким 
чином, як це не здається на перший погляд 
парадоксальним, умови наукової діяльності 
поколінь жерців були більш сприятливими, 
а наслідки – більш плідними, ніж умови та 
наслідки роботи багатьох природознавців 
класових суспільсв, яким часто доводилося 
починати з відкритя уже давно відкритих, 
але забутих явищ.

Отже, астрономічні спостережен-
ня в первісному суспільстві були виклика-
ні об’єктивною необхідністю – переходом 
людства від привласнюючих (мисливство, 
збиральництво, рибальство) до планомірно 
організованих людиною відтворюючих (зем-
леробство, скотарство) форм господарюван-
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ня. Астрономічні спостереження при цьому, 
будучи справою великої суспільної ваги, 
перейшла до рук особливої групи людей 
– жерців та їх учнів, тобто в середині роду 
відбувся своєрідний поділ праці – з’явилася 
«первісна інтелігенція». Початок діяльності 
жерців збігся з винайденням основних прин-
ципів спостережень за небом, а в результаті 
їх діяльності було створено своєрідну науку 
про природу, складовою частиною якої стала 
астрономія. 

Часом створення науки про природу, 
безумовно, слід вважати епоху, коли злилися 
воєдино всі перелічені об’єктивні та суб’єк-
тивні фактори розвитку астрономії. За архе-
ологічною періодизацією перехід людства до 
відтворюючих форм господарства відбувся в 
заключній фазі кам’яного віку – неоліті, най-
давніші пам’ятки якого належать до VIII тис. 
до н.е. (для території України – з VI тис. до 
н.е.). Саме в неоліті утвердилася й родопле-
мінна структура первісного ладу, невід’єм-
ною складовою частиною якої було жрецтво.

Тим самим часом (VII тис. до н.е.) мо-
жуть бути датовані й найдавніші частини 
Рігведи, де є, зокрема, опис геоцентричної 
моделі всесвіту – зодіаку та його градусної 
системи вимірів, а також вавілонський міф 
з описом прецесії й переходом точки весни 
до сузір’я Близнюків.56 Вже в неолітичних 
культурах відомий і посуд, у верхній части-
ні якого зроблені парні проколи, що могли 
використовуватися для спостережень за ру-
хом небесних тіл, тобто перші астрономічні 
штучні прилади. 

На кераміці неоліту вперше з’являється 
й позначення точок пір року й зодіакальних 
сузір’їв чи їх найважливіших частин.

Таким чином, на нашу думку, існують 
усі реальні підстави вважати, що саме в епо-
ху неоліту утвердилася астрономія – складо-
ва частина давнього природознавства.
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