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Вступ

Історичні архітектурні пам’ятки розповідають 
про минуле народу. По зовнішньому вигляду та 

архітектурному стилю споруди можна говорити про 
культуру, суспільний лад та характер подій, які були 
у суспільства в часи її будівництва. Дворянські пала-
ці, козацькі фортеці та церкви часів Київської Русі 
красномовно розповідають нам про останні десять 
століть. Але наша історія не обмежена сотнями років 
і вимірюється тисячоліттями. Доказом цьому є тисячі 
курганів, майданів та сотні кілометрів «Змієвих валів», 
що розкидані по всій Україні. Тогочасна цивілізація 
будувала свої житла, фортеці, храми та некрополі не 
з цегли або каменю, а з підручного матеріалу – землі. І 
робила це в особливому притаманному їй архітектур-
ному стилі.

 

Однією з таких споруд є комплекс прадавніх кур-
ганів та майданів, що знаходиться на плато Безводів-
ка в Чернігівській області поблизу міста Ічня. Особ-
ливість цього комплексу полягає в тому, що земляні 
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насипи зроблені не лише для погребальних цілей, а 
для проведення спостережень за Сонцем та Місяцем, 
а точніше за рухом їх сходжень та заходів на горизонті 
впродовж року.

Зимове Сонце сходить на південному сході та за 
найкоротший день року на зимове сонцестояння низь-
ко проходить по небосхилу та сідає на південному за-
ході. Весняне та осіннє Сонце в день рівнодення схо-
дить строго на сході і заходить на заході. В цей день 
тривалість дня і ночі однакові. Літнє Сонце з’являється 
на північному сході, дарує найдовший день року та 
сідає на північному заході. Точки сходу та заходу Мі-
сяця теж рухаються кожного дня за таким же принци-
пом, але в дзеркальному відображенні. Тобто на день 
літнього сонцестояння Місяця можна знайти в точці 
зимового сонцестояння, а в день зимового сонцестоян-
ня – навпаки.

Такі переміщення ледь помітні неозброєному оку, а 
земляні насипи, які знаходяться на відстані в декілька 
кілометрів від спостерігача, допомагали нашим пред-
кам відмічати зміну положення точок сходу і заходу 
небесних світил на горизонті. На плато Безводівка 
таких міток-курганів колись було більше сорока. До 
сьогодні їх збереглося всього дванадцять, але решта не 
зникла безслідно. На полях ще можна розгледіти де-
які розорані рукотворні пагорби, а старі мапи XIX-го 
сторіччя та сучасна аерозйомка допомогли встановити 
схему комплексу Безводівки до її руйнування.

Ці кургани мають подвійне призначення. Це і мо-
нумент – могила і в той же час візир сонячної обсер-
ваторії. Сакральний зміст таких поховань в тому, що 
курган, наприклад, який вказує на схід Сонця в день 
зимового сонцестояння, допомагав душі похованої в 
ньому людини відродитися разом із новим Сонцем, 
яке вставало із-за могили в цей день. Український вче-
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ний історик Шилов Ю.О. в своїй праці «Космічні таєм-
ниці курганів» показав, що кургани до скіфських часів 
створені не для увіковічення пам’яті небіжчика, а були 
засобом перенесення його душі в космічні простори, 
де живуть світлодайні божества Місяць та Сонце.

Дослідники вивчали кургани Безводівки кожен 
окремо, і лише дехто припускав, що між ними є якийсь 
особливий зв’язок. В 2012 році не доктор і не канди-
дат історичних наук, а захоплений історією краєзна-
вець Олександр Кликавка побачив у сукупності кур-
ганів закономірності описані вище. За декілька років 
досліджень він назбирав матеріали в такій кількості, 
яка була достатня для того, щоб випустити на почат-
ку 2016 року документальний фільм про стародавній 
астрономічний комплекс. Також відкрив авторський 
історико-дослідницький проект «Пригоризонтна об-
серваторія Безводівка», на сайті якого публікуються 
дослідження таємниць минулого української землі. 
Головна тема проекту — Безводівський обсерваторний 
комплекс, що є місцем сили, місцем, де можна дотор-
кнутися до знань прадавньої цивілізації, яка вивчала 
космос доступними їй методами тисячі років тому.  
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Розділ 1.
Пригоризонтна обсерваторія

Обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, 
кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, 

виднокрай, небокрай, овид – 12 синонімів має слово 
«горизонт» в українській мові. Це може свідчити, що 
українці з давніх давен надавали великого значення 
місцю, де Земля зустрічається з Сонцем.

В небесній сфері все рухається. Цей рух спричи-
нений рухом Землі навколо своєї осі, рухом самої осі 
та рухом небесних тіл в гармонійному танці космосу. 
Прадавні люди помітили циклічність такого руху і в 
них виникло бажання і потреба вивчити закони, за 
яким впорядковано Всесвіт.

Горизонт - єдине статичне місце, де можна поста-
вити мітки і проводити довготривалі спостереження. 
В горах точної обсерваторії не побудуєш – горизонт 
ламаний, відсутні рівні ділянки достатньої площі для 
розміщення візирів. А на рівнині видимий та істин-
ний горизонти збігаються. Творці обсерваторії Без-
водівка вибрали ідеальне місце для неї з топографіч-
ної точки зору. Місце для спостережень знаходиться 
на вододілі. Це найвища точка ічнянського району, 
від якої земна поверхня плавно йде на пониження в 
усі боки тому, куди не глянь, однакова висота гори-
зонту.

Якби я будував пригоризонтну обсерваторію в якій 
послідовності насипав би її візири?

В першу чергу, потрібно  насипати робоче міс-
це спостерігача, таку собі точку відліку, з якого буде 
видно всі майбутні візири. Потім потрібно визначити 
точки сходу і заходу сонця в дні зимового та літнього 
сонцестояння. Це дозволить насипати ближні,  а потім 
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дальні візири. Наприклад, на свято Купайла 22 червня 
Сонце сходить на азимуті 49,6о і заходить на азимуті 
310,4о. Бісектриса цього кута вкаже на лінію північ – 
південь. Визначити північ точно сучасним методом 
орієнтуючись на полярну зірку в часи будівництва 
Безводівки було неможливо, оскільки 4 тис. років тому 
земна вісь не вказувала на жодну зірку і була направ-
лена в простори чорного космосу.

Ліворуч від вертикальної лінії буде захід, праворуч 
– схід, тобто точки на горизонті, де Сонце сходить і за-
ходить в дні рівнодення. 

Також, можна поділити бісектрисою кут між точ-
кою сходу на Коляду і на Купайла. Вона співпаде з 
лінією схід-захід ( з невеликим відхиленням). Оскільки 
щоденне рух Сонця по лінії горизонту поблизу точок 
рівнодення досить швидкий (близько одного видимо-
го кутового діаметру), дальній візир можна розмістити 
не так далеко, як візири, що позначають сонцестояння, 
поблизу яких рух ледве помітний.

Після того як основні сонячні візири встановлено, 
можна  встановити додаткові. Наприклад, насипати 
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курган, який позначає схід Сонця  в особливий день 
року і ознаменує настання певного свята. В останню 
чергу встановлюються візири для спостережень за Мі-
сяцем. Це пояснюється тим, що головні астрономічні 
події пов’язані із земним супутником відбуваються у 
вузькому секторі ( до 14 градусів) поблизу точок сон-
цестояння. 

Тепер пригоризонтна обсерваторія має всі елемен-
ти і готова для спостережень за рухом світил.

Храми, культові споруди, поховання переважно 
орієнтовані на точки сонцестояння або рівнодення. 
Чи важко їх визначити? Для цього достатньо вста-
новити вертикально кілька жердин на деякій від-
стані від місця спостережень на одній лінії. Потім, 
день за днем, по мірі руху Сонця на північ чи на 
південь переставляти жердину, доки рух світила не 
зупиниться. Точка сонцестояння знайдена. Це ме-
тод прямого візирування,  тобто спостереження за 
самим об’єктом.

Також є інший спосіб зробити це – метод зворот-
ного візирування. Тобто, спостереження за пучком 
світла від світила. Такий метод втілено в коридорній 
гробниці Н’ю Грейндж в Ірландії. Культовій споруді 
4500 років. Тунель орієнтований на південний схід, 
точно на схід Сонця в день зимового сонцестояння. 
Над входом знаходиться отвір-вікно 20 см. в ширину, 
через який сонячні промені проникають у внутріш-
ню камеру. Але лише впродовж декількох днів (з 19 
по 23 грудня), промені на світанку яскраво освітлю-
ють її близько 17 хвилин. Або можна встановити вер-
тикально жердину і спостерігати за довжиною тіні 
від неї, коли Сонце перебуває в зеніті. В день зимово-
го сонцестояння низьке Сонце дасть найдовшу тінь, 
а найкоротша тінь від жердини буде на літнє сон-
цестояння, коли світило найвище. Такий пристрій 
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називали гномон. Це давній астрономічний інстру-
мент для вимірювання часу, елементом якого є вер-
тикальна жердина або обеліск, що відкидає тінь на 
горизонтальний майданчик.

Гномон дозволяє визначити астрономічний полу-
день – момент, коли довжина його тіні найменш; на-
прям на північ  – за напрямом тіні в астрономічний 
полудень; широту місця – за довжиною тіні в астро-
номічний полудень.

Спостерігаючи нахил і довжину тіні від гномо-
на на горизонтальній площині, можна встановити 
висоту Сонця над горизонтом, його нахил орбіти, а 
отже, й визначити час. Проводячи такі вимірювання 
в моменти зимового й літнього сонцестояння, астро-
номи визначають також і нахил площини екліптики 
до екватора.

Для точності вимірювання важливе значення має 
висота ґномона - чим він вищий, тим довша тінь, яку 
він відкидає, що підвищує точність вимірювання. 
Проте, точність гномона відносно невелика, оскіль-
ки кутовий діаметр Сонця приблизно дорівнює 32’, 
а зміщення точок сходу і заходу поблизу точок сон-
цестояння відбувається в межах декількох мінут за 
день.

Чому Безводівка відкрилася саме зараз? Тому, що 
згідно наукових праць з прадавньої історії України, 
за які доктори історичних наук отримали премії та 
отримують пенсії її не може бути. Для них це курга-
ни могильники, або селітроварні і крапка! Тому ін-
формації мало, але водночас безмежний простір для 
досліджень. Я вивчав матеріали  ХIV археологічного 
з’їзду 1908 року в Чернігові. Про Безводівку нічого. 
Костянтин Самбурський - краєзнавець із сусідньо-
го з Безводівкою села Гужівка у своїх щоденниках 
писав про кургани і детально описав свій маршрут, 
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який пролягав повз  Безводівку. (Текст можна знай-
ти на сайті www.bezvodovka.com ). Він писав також, 
що раніше вивчив всі кургани, але жодних схем і 
малюнків немає, тому що частина його щоденників 
втрачена. 

Я сподівався знайти інформацію в працях видат-
ного українського археолога Миколи Макаренка, 
який в 1926 році був в селі Іваниця з експедицією. 
Та він відвідав лише курган Бойковий. Якщо стати 
на вершині цього кургану - видно Осичиху, але Без-
водівку він оминув. Мав надію і на Тараса Шевчен-
ка. Він товаришував з родиною Тарновських і двічі 
був у їхньому маєтку в Качанівці. Шевченко навіть 
міг бачити окремі кургани Безводівки по дорозі з Ка-
чанівки в Іржавець або Ічню, але записів і малюнків 
курганів він не залишив. Хоча написав славнозвісну 
поему Іржавець. 

Достовірним джерелом для мене виявилися старі 
карти: військово-топографічна карта Шуберта мас-
штабом 3 версти в одному дюймі лист XXI - 9, радян-
ські карти 1931 року масштабом 1:1000 квадрат М-36-
42, 1928 року масштабом 1:500 квадрати М-36-41-Б та 
М-36-41-Г, а також, пізніша радянська «кілометровка» 
квадрати М-36-41 та М-36-42. 

Великим успіхом було для мене знайти унікаль-
ну карту в музеї - садибі Левка Ревуцького в селі 
Іржавець. Директор музею Осадча Людмила Воло-
димирівна показала карту «Геометричний спеціаль-
ний план земель поміщика Івана Івановича Черняв-
ського», складену в 1857 році. На аркуші розміром  
1х2 метри було зображено декілька курганів: моги-
ла Осичиха та могила Коржиха. Завдяки цій карті 
вдалося дізнатися народну назву північно-східного 
дальнього візиру (NE1).
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Та найбільш цінним, навіть безцінним, було отри-
мати від директора Ічнянського історико-краєзнавчо-
го музею Марини Миколаївни Даценко інформацію 
з книги 1874 року «Історико-статистичний опис чер-
нігівської єпархії». В книзі кожен курган був детально 
описаний. Автор опису вказав всі розміри: висоту, ши-
рину, окружність кожного кургану і валу безводівсь-
кого комплексу. На основі цих даних вдалося зробити 
візуальну реконструкцію всіх курганів і майданів. (Чи-
тайте в розділі «Майдани Безводівки».)

Моє знайомство, ще несвідоме, з обсерваторією 
Безводівка почалося, коли мені було 6 років. Дитин-
ство я провів у сусідньому селі Ступаківка. Я жив тоді 
з бабусею Нагач Ольгою Степанівною. Влітку вона 
працювала на полі, полола цукрові буряки. Оскіль-
ки залишити мене не було з ким, брала з собою. На 
полі працювала ланка жінок. За кожною була закрі-
плена ділянка 2-4 га, на якій за сезон потрібно було 
прорідити посіви цукрового буряка, потім двічі 
висапувати зілля, а восени допомогти бурякозби-
ральному комбайну зібрати врожай. 25 років тому, 
в кінці радянської епохи, цукрові заводи працюва-
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ли майже в кожному районі лісостепової зони. Си-
ровина для цукрового виробництва була вирощена 
дбайливими руками жінок. Ще не так давно в селах 
було достатньо населення та трудових ресурсів для 
ручного обробітку землі. Вигідніше було заплатити 
кілька мішків цукру кожному робітнику, ніж обро-
бити поле гербіцидом і використати сівалку з точним 
висівом. Плюс в тому, що цукровий буряк виходив 
екологічно чистим, а мінус – за надважку працю рідко 
платили гроші, переважно цукром. Надважку працю, 
тому що в літню спеку, коли в тіні було 30 Со, робіт-
ниця, зігнувшись до землі і здіймаючи сапою пил, 
сапала посіви буряків, а найближча тінь дубової по-
садки мерехтіла в мареві гарячого повітря на відстані 
до кілометра. Доки бабуся працювала, я розважався 
тим, що досліджував навколишні посадки. Найбіль-
ше я любив обід на полі, коли з колгоспної їдальні 
підводою привозили свіжу кашу в алюмінієвому бі-
доні та прохолодну воду в дерев’яній бочці. І на од-
ному такому обіді бабуся розповіла мені, що пагорб 
поруч з полем (курган Осичиха), то могила, в якій 
похований полковник козацького війська, а курган 
над могилою насипали козаки своїми шапками. За 
іншою версією, воєначальник був шведський і шведи 
насипали курган, коли відступали після поразки під 
Полтавою. Перша версія ще мала якусь логіку, а дру-
га взагалі була казкою, адже шведам, які рятувалися 
втечею, затримуватися для насипання над могилою  
пагорба об’ємом в тисячі кубічних метрів землі було 
рівноцінно самогубству. Чому ж, згідно народних 
легенд, насипали козаки та ще й шапками? Козаки, 
тому що народна історична пам’ять коротка і може 
охопити лише кілька сотень років минулого. Без пи-
семних джерел події тисячолітньої давнини перетво-
рюються на казки і губляться в ході зміни поколінь. 
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А козаки були найближчим образом героїчного ми-
нулого, і лише вони в народній уяві могли створити 
таку величну споруду. Шапками, щоб підкреслити 
багаточисельність війська. Це ж скільки десятків ти-
сяч шапок треба, щоб насипати курган діаметром 50 
метрів і вал, що його оточує, висотою 8 метрів..?

Збуджена дитяча уява змусила мене дослідити кур-
ган Осичиха. Назва пішла  від осикового гаю, який ріс 
довкола нього. В  деяких місцях, особливо з півночі, 
курган і вал, який його оточує, були попсовані роз-
копками, зарощі чагарями та дикими грушами. Вра-
ження було неймовірне. Кругозір чудовий і околиці 
було видно на багато кілометрів. На вершині курга-
ну я знайшов геодезичну триногу, чавунну табличку 
вмуровану в бетон. На табличці я прочитав: «Пам’ят-
ка археології ІІ тис. до н.е. Охороняється державою. 
Пошкодження карається законом». Але навіть закон 
не зберіг табличку і триногу від жадібності збирачів 
металобрухту.

Згодом я багато разів проїжджав і ходив пішки до-
рогою від Ступаківки до Ічні через Безводівку. Біля 
дороги та поодаль від неї в полях виднілися інші кур-
гани. Особливо мою увагу привернув курган з трьома 
деревами на ньому з боку села Гмирянка. Зараз він ві-
домий як південно-західний дальній візир. На карті 
Шуберта позначений – «висота 81,15».

Пройшли роки, і моє захоплення історією, любов 
до пригод та мандрів поєдналися в хобі – пошуку 
стародавніх речей з допомогою металошукача. Вга-
дуючи ваше питання… Ні, я не «чорний археолог», 
я дослідник, шукач. Справжній дослідник з метало-
шукачем - це людина з особливою філософією, яка 
збирає уламки історії, щоб скласти з них мозаїку ми-
нулого краю, де вона народилася і живе. Головний 
його девіз: 
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1) Заради збереження, а не заради збагачення.
2) Знайти, відновити, зберегти.
Звичайно є винятки, якими керує жага наживи, 

швидкого збагачення, та більшість із них чекає роз-
чарування у вигляді викопаних пробок, проволоки та 
ржавих цвяхів. З власного досвіду скажу, що дослід-
ник-краєзнавець бере до рук металодетектор, тому що 
не хоче миритися з монополією археологів на вивчення 
історії рідного краю.  Він йде до бібліотеки чи в архів, 
шукає старі карти і книги, збираючи по крихтах ін-
формацію про урочища, колишні поселення та зниклі 
хутори, тому що хоче доторкнутися руками до пред-
метів, якими користувалися його дуже далекі предки. 
Потім очистити з артефактів віковічний пил та бруд 
і зберегти знахідку, як спадок минулих поколінь. Він 
не копає без потреби глибше штика лопати, шукає на 
полях, рятуючи від плугів та коліс тракторів унікальні 
речі, яким сотні і тисячі років. 

А хто ж такі «чорні археологи»?  Це археологи з 
«чорними» намірами, які є як серед шукачів без ди-
пломів, так і з дипломами істориків. «Чорний архе-
олог» - той, що не загортає після себе ямку або ве-
ликий розкоп, хто розкопує могилу чи некрополь 
і тривожить предків. І немає значення 100 років мо-
гилі чи 5000. Повага до померлих не має строку дав-
ності. Тільки «чорні археологи» руйнують історичні 
пам’ятки заради багатств, що сховані в них, відправ-
ляють в музеї копії унікальних артефактів, а оригіна-
ли продають на «чорному ринку». Для справжнього 
дослідника минувшини цінність металу, з якого виго-
товлено знахідку не має особливого значення, голов-
не інформація, яку вона в собі несе. Часто, бронзова 
фібула із зеленим нальотом на ній цінніша за блиск 
золотого червонця.

Так, обираючи на карті Шуберта місце для черго-
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вих пошуків, я натрапив на цікаві позначки поблизу 
Безводівки. Хоча позначки мені були відомі як курга-
ни, але їх розміщення по колу здивувало і наштовхну-
ло на роздуми:

– Що це?

  Ось так, з позначки на карті і одного питання по-
чалася історія дослідження прадавньої обсерваторії. В 
процесі пошуку відповіді виникало все більше питань. 
Азимути курганів по відношенню до центра кола до-
зволили знайти дальні кургани, які стояли на точках 
сходу і заходу сонця в дні рівнодення та сонцестояння. 
Потім співставлення відстаней між центром і дальніми 
курганами відкрило сакральну геометрію пригори-
зонтної обсерваторії. Але про все по черзі.
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Розділ 2.
Астрономія та агрономія

З подачі істориків та дослідників, призначен-
ням культових споруд, присвячених сонячним 

подіям сонцестояння та рівнодення, а також приго-
ризонтних обсерваторій, вважається ведення сільсь-
когосподарського календаря. Нині панує думка, що 
спостереження за сонцем та зірками давало змогу пра-
давнім астрономам повідомити громаду, коли орати, 
коли сіяти та збирати врожай. Наче хлібороби за сотні 
років споглядання за рослинами, їх природою та клі-
матом не могли вивчити найбільш сприятливі періоди 
для сіяння тієї чи іншої культури. В давнину сільське 
господарство повністю залежало від примх природи, 
оскільки не було в арсеналі древніх агрономів добрив 
та пестицидів, закритого ґрунту та техніки. Кожен го-
сподар був агрономом і напрацьованим досвідом обмі-
нювався із сусідом і передавав його сину та онуку. Він 
надіявся на свої сили та на милість Матінки-Природи. 
І, щоб отримати найкращий врожай та прогодувати 
сім’ю, підмічав закономірності між ростом і розвитком 
рослин та впливом на них кліматичних умов. Розумію-
чи цей зв’язок, господар-агроном намагався передба-
чити погоду, яка визначатиме його майбутній сільсь-
когосподарський календар. Саме тому до нас дійшло 
так багато народних прикмет.

Грач на горі, так і весна на дворі.
Багато тече соку з берези до пізньої осені.
Теплий і мокрий квітень до хорошого врожаю.
Холодний і вітряний травень до врожаю хліба.
Травень холодний – рік хліборобний.
Яка погода на Стрітення, така весна буде.
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Отже, хлібороб знав коли краще орати, сіяти, сама 
природа підказувала йому. Весна могла бути ранньою 
або пізньою, сухою або дощовою, і це визначало час, 
коли земля готова прийняти зерно. Час, коли в грунті 
був оптимальний повітряно-водний баланс і темпе-
ратура рунту, щоб сходи були дружніми. Ще не так 
давно селянин приходив на поле і визначав, чи пора 
засівати його. Він занурював руку в ріллю і відчував на-
скільки земля прогрілася. А потім брав у жмені трохи 
землі, качав у руках її в кулю і з рівня поясу випускав 
з рук. Куля від удару об земну поверхню деформува-
лася – і по формі коржика, що утворився з неї, визна-
чав ступінь вологості грунту. Якщо коржик плаский і 
широкий, грунт ще занадто вологий, і його обробіток 
буде ускладнений, якщо розвалився на шматки від 
удару – грунт пересушений, а коли земляна куля пе-
ретворювалася на паляничку із злегка розтрісканим 
краєм – пора сіяти.

І жоден авторитетний  астроном не переконає до-
свідченого агронома, що ячмінь треба сіяти на третій 
день після весняного рівнодення. Я закінчив Націо-
нальний аграрний університет, факультет агрохімії та 
грунтознавства, і мене навчили тому, що знали агро-
номи тисячі років тому. Ярий ячмінь – невимоглива 
до тепла культура, його насіння може проростати при 
температурі 1-3 ºС. Сівбу проводять в ранні строки, як 
тільки дозволяє стан грунту. Критерієм початку сівби 
є фізична стиглість грунту, коли досягається якісне 
його кришення при обробітку. Рання сівба дає мож-
ливість ефективно використати зимові запаси вологи в 
грунті і продовжити вегетаційний період, а запізнення 
із сівбою призводить до зниження врожаю. Ще одна 
стратегічна культура наших пращурів, з якою прожи-
то тисячі років – жито. Цей злак, назва якого недарма 
має спільний корінь із словом жити, годував наших 
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пращурів, лікував та оберігав, даючи дах над головою. 
Строки сівби його, як і ячменю, не залежить від со-
нячного календаря. Озиме жито сіяли в період з кінця 
серпня до середини вересня на Поліссі та в Лісостепу і 
до кінця вересня в Степу, щоб сходи добре перезиму-
вали. Дата висіву залежала від попередника в сівозміні, 
від погодних умов та кліматичної зони і з року в рік 
могла значно змінюватися.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Березень +1,1 +1,4 +2,3 -1,7 +6,5 +4,9

Вересень +14,5 +15 +15,6 +13 +14,6 +17,3

Таблиця 1. Середньомісячні температури
в місті Київ в градусах Цельсія.

Для прикладу, в таблиці наведено середні темпера-
тури за місяць за період шість років. Різниця середніх 
температур хоча б у два градуси суттєво впливає на 
сільськогосподарський календар і може значно змісти-
ти дати проведення агротехнічних робіт. Як видно з 
таблиці, в 2013 році весна була пізньою, середня тем-
пература в березні —  1,7 ºС, а в 2014 році – ранньою. 
Різниця середньомісячних температур між сусідніми 
роками становить 8 ºС. Такі контрастні температури 
змістили весняну посівну в ці роки на декілька тижнів 
по відношенню до звичайних температурних умов в 
інші роки. Осінній посів теж може бути відкоригова-
ний різницею температур в 2-3 градуси два роки по-
спіль.

Сонячний календар і сільськогосподарський ка-
лендар – речі між собою мало пов’язані, як би нам не 
нав’язували протилежне підручники з історії. Справа в 
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тому, що історію прадавнього світу ми вчимо по історії 
стародавнього Єгипту, ніби на інших континентах в 
той час люди не жили. Але жили на території сучасної 
України люди і чотири тисячі років тому, і раніше. Не 
просто жили, а й хліб вирощували. Трипільська цивілі-
зація вирощувала різні сорти пшениці, ячмінь, просо, 
бобові, овес, жито. Після трипільців представники се-
редньодніпровської спільноти племен продовжували 
сіяти ці культури. Наші далекі пращури робили це в 
той час, який вважається початком зародження цивілі-
зації на берегах Нілу.

Помірно-континентальний клімат з його мінливі-
стю навчив наших предків секретам агрономії, біології 
та агрометеорології. Кожен трипільський агроном знав 
цю науку досконально і передав через тисячі років нам 
у вигляді народних агрокліматичних прикмет. На від-
міну від наших прадідів єгиптяни жили в стабільному 
тропічному кліматі, де врожай залежав не від погоди і 
небесної вологи, а від розливів життєдайної артерії – 
річки Ніл. Кожного року майже в один і той же час Ніл 
зрошував і підживлював поля Єгипту. Все, що залиша-
лося  єгиптянам, це не забути кинути в землю зерно. 
Не треба турбуватися про фізичну стиглість грунту, 
дивитися, як низько літають ластівки, віщуючи дов-
гоочікуваний дощ, і прислухатися весною до грому в 
надії на гарний врожай. Чому ж тоді історики тулять 
до купи астрономічний та агрономічний календарі? 
Просто так склалося, що 4 тисячі років тому, три не-
пов’язані між собою явища тривалий період відбува-
лися в долині Нілу одночасно: початок розливу Нілу, 
літнє сонцестояння та перший передранковий схід 
зірки Сиріус. Як казали єгиптяни:

«Сотис велика блищить на небі, і Ніл виходить з 
берегів своїх».
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Сотис в дослівному перекладі означає «блискуча» — 
так називали в стародавньому Єгипті Сиріус, найяс-
кравішу зірку неба. Таке собі подвійне нагадування, 
що пора брати в руки мотику і працювати. У вас, ма-
буть, напрошується висновок, що астрономія та агро-
номія – науки, які пов’язує лише співзвучність назв, 
але це не так.

З давніх давен люди помітили, що Місяць має 
дуже сильний вплив на розвиток всього живого. Що 
супутник Землі впливає не лише на море, спричиню-
ючи на ньому припливи та відпливи, а й на живі ор-
ганізми, які в більшій мірі складаються з води. Люди 
бачили, як Місяць змінював свою форму кожного 
дня і потім зникав з неба на кілька днів, щоб знов 

народитися молоди-
ком. На зубі мамон-
та, який був знайде-
ний на околиці села 
Гонці Полтавської 
області, астроном 
верхньої кам’яної 
доби впродовж чо-
тирьох місяців від-
мічав рисками кож-
ного дня схід Місяця 
і виділив довшими 
рисками дні перехо-
ду його в нову фазу. 
Це календар, якому 
близько 15 000 років.
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Ще в пізньому палеоліті спостережливі мисливці 
та збирачі розділили місячний цикл на чотири фази: 
молодик, зростаючий, повний та спадаючий місяць. 
Свої спостереження вони залишили на шматку бивня 
мамонта 13 тисяч років тому, який був знайдений поб-
лизу села Межиріч Рівненської області.
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В човникоподібних знаках палеолітичний худож-
ник дуже влучно передав чотири фази небесного 
світила. Ці знаки можна трактувати як човен, в якому 
Місяць пливе по небу. Значення ліній та рисок вгорі 
над малюнком важко зрозуміти. Але внизу ламані лінії 
дуже схожі на почерк іншого доісторичного майстра, 
який зробив з бивня мамонта браслет, знайдений ар-
хеологами в селі Мізин Чернігівської області. В ла-
маних лініях і складних завитках браслету дослід-
ник Б. О. Фролов побачив не просто загальновідомий 
меандровий орнамент, а закодований в ньому соняч-
но-місячний календар. Орнамент розділений на п’ять 
зон візерунків. У центрі та з країв – зони меандрів (А, 
С, Е). Між ними зони зигзагів (В, D). Вони складаютсья 
з наступної кількості ліній: А=107, В=42, С=268, D=56, 
Е=91. Всього 564 лінії. Зона D  має на 2 зигзагоподіб-
ні лінії більше, ніж має зона В. Якщо 2 «зайві» зигзаги 
з 14 лініями додати до зони С, ми отримаємо ту саму 
величину (282), що й у решті зон у сумі, включаючи 
42 лінії зони D. Отже рівняння браслету виглядатиме 
наступним чином:

С+ 1/4  D=A+B+3/4 D+E
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 На світлині оригінальний мізинський браслет. 
Фото зробила Галина Горностай під час його експо-
нування в НМІУ. В постійній експозиції відвідувачам 
музею представлена копія браслету.

Б. О. Фролов зробив неоціненну роботу по роз-
шифруванню орнаменту браслету і, намагаючись 
пояснити результати дослідження, припустив, що 
число 282 близьке до тривалості вагітності у жінок. 
Тобто 40 тижнів по 7 днів становить 280 діб або 10 мі-
сячних місяців. Але у мене до цього пояснення виник-
ли декілька питань.

1) Як 15 000 років тому точно визначити день заплід-
нення яйцеклітини без ультразвукового дослідження 
плоду? Якщо навіть зараз акушери визначають строк 
вагітності з похибкою в кілька днів. Окрім того, 40 тиж-
нів вагітності середнє значення. А пологи можуть бути 
з 38 тижня по 42.

2) Чому місячний місяць становить 28,2 доби? Відо-
мо 2 місячних місяці:

 Синодичний — проміжок часу між двома послідов-
ними однаковими фазами Місяця тривалістю 29,53 се-
редніх сонячних діб.

Сидеричний — проміжок часу, впродовж якого Мі-
сяць здійснює повний оберт навколо Землі відносно 
зірок і становить 27,32 доби.

Середнє значення між цими величинами становить 
29,53 + 27,32 = 28,4 доби. І якщо взяти  за основу це чис-
ло, всі змінні у математичному рівнянні гармонійно 
стають на свої місця.

Зараз середнє значення між синодичним і сидерич-
ним місяцями 28,4 доби, а мізинський місяць складав-
ся з 28,2 доби. Різниця в дві десятих або 5 годин могла 
бути допущена самими мізинцями чи вченими, які ра-
хували лінії на браслеті. Хоча може бути, що ні перші, 
ні другі не помилилися і за 15 000 років набігла похиб-
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ка. Адже, за п’ятнадцять тисячоліть розтанули масив-
ні льодові шапки на полюсах Землі після останнього 
зледеніння, і величезна маса води, яка була на полюсах 
у твердому стані, перейшла в рідкий стан і рівномір-
но розподілилася по поверхні нашої планети. За цей 
час навіть Місяць, який щороку віддаляється від нас на 
4 сантиметри, став далі на 600 метрів. Ще один доказ 
того, що мізинський місяць тривав 28,2 доби, знаходи-
мо у візерунку на тому ж браслеті. Сонячний рік три-
ває 365 діб 6 годин і містить 13 «мізинських» місяців: 

365,25 / 28,2 = 12,95 ≈ 13.

Але на мізинській стоянці було знайдено ще один 
браслет, складений з п’яти пластинок. На нього нане-
сено штрихований орнамент, схожий на візерунок по-
переднього браслету. Фролов Б.О. нарахував на ньому 
також 280 ліній, які повинні позначати 10 місяців по 28 
діб. При уважному вивченні браслету я знайшов дещо, 
що остаточно переконало мене у вірності моїх  розра-
хунків тривалості «мізинського» місяця. Попередній 
дослідник рахував лише парні довгі штрихи і наче 
навмисно оминав своєю увагою короткі лінії в місцях, 
де штрихи змінювали свій напрямок. На пластинах я 
нарахував по 114 штрихів. Якщо кожна пластина зо-
бражує 4 місяці, 114 / 4 = 28,5 діб. Загальна кількість 
штрихів на браслеті 570, які містять в собі 570 / 28,5 = 
20 місяців. Звичайно, можуть бути неточності в інтер-
претації ліній через похибки реставраторів, які відтво-
рювали орнамент з браслетів. Особливо ймовірна по-
хибка на браслеті з меандрами. Оскільки частина його 
втрачена, художник міг допустити помилку. Але не-
зважаючи на це, вражає той факт, що кількість ліній на 
обох браслетах майже однакова – 564 і 570. А в основі їх 
орнаменту лежить часовий відрізок тривалістю 20 мі-
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сяців. Кожен місяць у людей того часу тривав близько 
28,5 діб і є середнім арифметичним між синодичним і 
сидеричним місяцями.

   
Це надзвичайно гармонійний календар. Кожен мі-

сяць має однакову кількість днів. 10 сонячних років 
містить 130 місяців, або 13 місячних років, а один со-
нячний рік містить 13 місяців. 15 000 років тому люди 
пізнього палеоліту зробили неймовірне – узгодили со-
нячний та місячний календарі на основі астрономіч-
них спостережень небесної механіки. В наші дні є ка-
лендар альтернативний григоріанському календарю, 
який називається календар Нового Часу. Згідно цього 
календаря, рік складається із 13 місяців по 28 днів і од-
ного додаткового дня. Як часто буває, все нове – добре 
забуте старе. В даному випадку старе є навіть більш 
досконалим.

Отже люди з сивої давнини в своєму господарстві 
та повсякденному житті керувалися місячним кален-
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дарем. Ще не так давно жінки не стригли волосся в дні 
спадаючого місяця, а робили це тільки на зростаючий, 
щоб добре росло волосся. Моя бабуся знала, що кваси-
ти капусту потрібно в дні зростаючого місяця, краще 
зразу ж на молодика, тоді краще проходять процеси 
бродіння, капуста швидше кваситься, виходить смач-
нішою та довше зберігається. Також бабуся знала, що 
на зростаючий місяць відбувається найбільш інтенсив-
ний ріст рослин і в цей період їх бажано не тривожити 
(не обрізати, не пересаджувати), а плоди і ягоди зби-
рати можна. При спадаючому місяці рослини відпо-
чивають, процеси уповільнюються і можна проводити 
обрізку та пересадку. А на дні затемнень краще ніяких 
робіт не планувати.

І кожному господарю та господині, щоб зробити 
роботу правильно і у вірний час, не потрібна була 
обсерваторія, кожен сам був астрономом. Достатньо 
подивитися на небо: вправо роги Місяця направлені – 
спадаючий, вліво – зростаючий.

Навіщо ж будувати пригоризонтні обсерваторії та 
сонячні храми?
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Розділ 3.  
Побутова астрономія.

Що таке пригоризонтна обсерваторія? В нашо-
му розумінні обсерваторія це наукова уста-

нова, де знаходиться телескоп для спостережень за зір-
ками та іншими  астрономічними об’єктами, вивчення 
їх властивостей та дослідження неосяжних глибин кос-
мосу для розуміння його законів, за яким він упоряд-
кований. Обсерваторія це інструмент, який допомагав 
людству в усі часи задовольнити одвічну жагу знань про 
вищий світ, про Всесвіт.  Зараз обсерваторія це просто 
наукова установа. В часи будівництва обсерваторії Без-
водівка, подібні місця були водночас академією наук 
бронзової доби і громадським місцем і священним хра-
мом. Зараз наука, релігія та суспільне життя розділені 
між собою і лише деколи мають спільні точки дотику. 
І в свою чергу вони подрібнені  на безліч наукових га-
лузей, численні релігійні течії та велику кількість сфер 
суспільного життя. На світанку нашої цивілізації була 
одна наука, пранаука яку називають філософією, вона 
ж була і релігією і без неї не усвідомлювали свого жит-
тя люди того часу. Це була надзвичайно інтегрована і 
складна система знань, вірувань і традицій. І все було 
єдиним цілим. Знання отримували емпіричним та ін-
туїтивним шляхами, що перетворювалися на міфи, об-
ряди і упорядковували життя людини. Мабуть, лише  
тоді люди були найближчими до розуміння того, що 
ми називаємо Абсолютом, Природою, Богом. У них 
була істина, один закон. Ми ж в одному випадку ке-
руємося конституцією, в іншому посилаємося на закон 
даний вище, але в будь-якому випадку підпорядковує-
мося природнім законам фізики, біології і т. д. неза-
лежно від того знаємо ми їх чи ні.
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Цей філософський вступ наближує нас  до розумін-
ня чим була пригоризонтна обсерваторія Безводівка. 
Вона була всім: обсерваторією, університетом, лікар-
нею, храмом, майданом для зборів, законодавчим 
органом. Наукові співробітники обсерваторії, якими 
можна вважати жреців або волхвів вивчали космос, 
природу, суспільство. Для них грань між матеріаль-
ним і нематеріальним світами була нечітка, а інколи 
відсутня. Свої знання, результати досліджень волхви 
інтегрували у суспільство у формі міфів, казок, об-
рядів, щоб гармонізувати процеси космічні, природні 
та суспільні. Для цього і створювали сонячні та місячні 
календарі. Як ми вже знаємо не для сільськогосподар-
ських потреб. 

Отже,  що таке пригоризонтна обсерваторія? Її 
призначення  таке ж, що  й у сучасних наукових уста-
нов, де спостерігають за астрономічними явищами та 
об’єктами, але засоби  і методи пригоризонтної обсер-
ваторії архаїчні і на перший погляд прості та від цього 
не менш геніальні. Безводівку за масштабами можна 
порівняти з малюнками Наска, які як і Безводівка від-
крилися лише з висоти пташиного польоту. За склад-
ністю виконання можна порівняти із Стоунхенджем 
– у них однакова функція, а за геометричною доско-
налістю з єгипетськими пірамідами.

Астрологія.
Раннє християнство не прийняло астрологію, 

оскільки,  боролося  з язичницьким світоглядом. 
Астрологію засудив святий Августин в 4-му сторіччі 
тому, що протирічила християнській вірі і це поруши-
ло традицію західної  астрології і сьогодні вона значно 
програє  індійській системі Джйотиш.  Оскільки Джйо-
тиш використовує сидеричний (нерухомий) зодіак на 
відміну від західної астрології, яка встановила точку 
відліку зодіаку ( початок Овна) в точку весняного рів-
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нодення.  Але ця точка змістилася по відношенню до 
індійської Джйотий майже на 24 градуси. Також індій-
ська система враховує систему накматри – поділ зодіа-
ку на 27 частин, оскільки місяць за сидеричний місяць 
27 діб проходить увесь зодіак. В сидеричній  (тропіч-
ній) системі рівноденням вважається, коли Сонце зна-
ходиться в 0 градусів Овна.

Календар це упорядкований плин часу, який від-
міряє проміжки між циклічними подіями. Подіями 
значимими і які можна зафіксувати. Найбільш важ-
ливі події на небесній сфері пов’язані з найголовні-
шими світилами на ній. Сонце  відмічає  на горизонті 
для спостерігача річний рух Землі. Календарний рік 
як і все живе, має початок, кульмінацію та кінець. Со-
нячний  рік починається через три дні після зимово-
го сонцестояння, коли Сонце відвойовує у ночі пер-
ші хвилини світлового дня  у темряви зимової ночі. У 
наших предків в цей день народжувалося нове Сонце  
Коляда і починався новий рік. Не дарма зараз свято, 
яке святкується на 25 грудня  називається Різдвом. 
Отже, сонячний календарний рік в прадавньому світі 
починав свій відлік від зимового сонцестояння, дока-
зом цьому є численні підказки, які можна знайти у 
різних культових спорудах. В трипільському храмі-об-
серваторії знайденому поблизу села Небелівка вівтар 
№ 1 має найбільші розміри, що робить його головним 
в системі із семи вівтарів. У пригоризонтної обсерва-
торії Безводівка південно –східний ближній візир, що 
вказував на схід Сонця в день зимового сонцестояння 
також дуже виділявся своїми розмірами з-поміж інших 
візирів. Також, орієнтацію на точку сходу в день зимо-
вого сонцестояння можна знайти в архітектурі єгипет-
ського храму Хонсу в Карнаку.

Але, одночасно з періодом, що тривав між зимови-
ми сонцестояннями, тобто від 22 грудня до 21 грудня, 
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існував поділ часу на цикли від рівнодення до рівно-
дення. У першому випадку рух Сонця по горизонту  
виглядає як завершений цикл, коли світило через 365 
днів повертається у вихідну точку.

У другому випадку диск по траєкторії від весняного 
рівнодення до наступного рівнодення навесні пройде 
через осіннє рівнодення, яке знаходиться в тій же точ-
ці.

Тобто, впродовж року диск в точці рівнодення 
опиниться двічі, що поділяє період на два півперіоди. 
Тому спосіб відліку часу між рівноденнями зручний 
для розділу року на два півріччя від 22 березня до 22 
вересня, коли день довший ночі та від 22 вересня до 22 
березня, коли навпаки ніч довша за день. Це поділ  на 
світле і темне півріччя на ніч та день в масштабах року. 
Чому люди так старанно складали календарі і робили 
поділ часу на інтервали (день, місяць, рік)? Звичайно, 
що це відображає зміни в природі і її закони. Але щоб 
зрозуміти тих далеких предків, які жили 4 тисячі років 
тому і їх бачення світу, нам сучасним розбещеним лю-
дям міської цивілізації потрібно забути на хвилинку 
про електрику, централізоване опалення, про всі бла-
га , які дають нам сучасні технології. І коли ви проки-
нетеся зимового похмурого ранку в холодній темній 
хатині, вашим першочерговим завданням буде зато-
пити піч, приготувати їжу, потім впоратися зі всіма 
справами по господарству, нагодувати дітей та худобу, 
наносити води та дров і встигнути зробити все це за 
короткий світловий день тривалістю вісім годин. Щоб 
забезпечити собі три найголовніші потреби: ситість, 
тепло і сухість. Тому що коли низьке і холодне Сонце 
сяде за небокрай, швидкий вечір і довга ніч тривалістю 
шістнадцять годин зустрінуть вас  голодними, змерз-
лими та з мокрими ногами. Сучасні люди розбещені, 
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оскільки ці три елементарні але найголовніші життєві 
потреби задовольняються мимоволі. В магазинах вдо-
сталь їжі, в приміщеннях тепло без нашої участі, а від 
непогоди нас захищають сучасний теплий і зручний 
одяг, взуття та автомобілі. А довгими зимовими вечо-
рами нас розважають телебачення, інтернет, книги, 
кафе і кінотеатри. Ми тільки повинні заробити гроші, 
щоб отримати це. І ми розучилися цінувати ці прості, 
але життєво важливі речі: ситість, тепло і сухість.  Всі 
шістнадцять годин спати неможливо, а робити щось 
при тьмяному  світлі важко. Я зрозумів це, коли в квар-
тирі вимкнули електрику і я не знав чим зайнятися. 
Полум’я свічки стало центром Всесвіту, а вечір був 
безкінечно довгим. Саме тому в давнину люди так 
цінували світлу пору року від весняного до осінньо-
го рівнодення, коли життєві потреби  давала їм при-
рода. Сита пора забезпечувала розмаїттям трав, ягід, 
фруктів, овочів, злаків. Теплою і сухою порою можна 
ходити босоніж і спати на землі просто неба без ризи-
ка застудитися від того, що промокли і змерзли ноги. 
Адже в ті часи проста застуда могла бути фатальною. 
У весняно-літній період люди жили, а в осінньо-зимо-
вий – виживали. Це знайшло відображення в міфоло-
гії. Богиню завмирання природи і зимового спокою 
називали Мара або Марена. Від імені якої пішли слова 
з негативним змістом: мор, мрець, морок, мороз.

Шанобливе ставлення до календаря та особливо до 
світлої пори року, яка плекає життя, у наших далеких 
пращурів проявлялося в повсякденному житті. Свої 
знання про циклічність у зміні пір року вони відобра-
жали на побутових речах, в ритуалі поховання. До на-
ших днів дійшли свідчення цього у вигляді кераміч-
них посудин та прясел в силу того, що кераміка вічний 
матеріал. Але скоріше за все календарні орнаменти 
використовували для оздоблення будівель, одягу, та 
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побутових речей із дерева та шкіри. З часів бронзової 
доби до раннього середньовіччя від катакомбної до 
черняхівської культури люди штрихами або наколю-
ваннями на стінках глиняного посуду зображували ка-
лендарні знаки. В Національному історичному музеї 
мені пощастило зробити це фото посудини скіфського 
часу, на якій свастики чергуються зі схематичними зо-
браженнями сузір’їв, утворюючи коло року. 

 Подібна календарна орнаментація зустрічається 
пізніше на побутових та ритуальних посудинах і вазах 
слов’ян IV ст. н.е. глечику із с. Ромашки, що на Київ-
щині (1) та волинського села Лепесівка (2), із Війського 
(3) та із Кам’янки (4).
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Особливим зразком застосування астрономічних та 

міфологічних знань в повсякденному побуті є унікаль-
не прясло, яке через його символізм я назвав «Сонячне 
прясло». 

Під Києвом поблизу села Таценки знайдено унікаль-
не прясло, що належить, так званій, Тшинецькій архе-
ологічній культурі, представники якої проживали на 
території від річки Варта на заході Польщі до Десни і 
від Бугу до Прип’яті в період з 1600 до 1200 років до н.е.  
Прясло окрім своєї прямої функції прядіння (воно одя-
галося на дерев’яну паличку і надавало їй інерційний 
обертальний рух для намотування нитки) має ще й 
астрономічно – магічне призначення. В центрі прясла 
є отвір, навколо якого крапками зображено праве око, 
тобто отвір можна вважати зіницею ока. На зворотній 
стороні лівого ока немає.  Символізм зображення очей 
у різних культур на диво був однаковим. В прадавньо-
му Єгипті загальновідомий оберіг око Ра або праве око 
Гора символізує Сонце. Ліве око Гор втратив в битві з 
богом Сетом і воно символізує темну сторону та нічне 
світило Місяць. Праве око Гора стало символом зцілен-
ня та захисту.  
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Скандинавський міф про верховного бога Оді-

на розповідає, що той віддав своє праве око велетню 
Міміру за можливість напитися з джерела мудрості. 
Тобто, пожертвував сонячною доброю частиною за-
ради знань, залишившись з лівим оком. В ісламі теж 
зустрічаємо символізм органу зору. У Даджаля (анти-
христ в ісламі) відсутнє праве око. І навіть, сьогодні 
ліве око зла дивиться на нас з доларової банкноти та з 
національної валюти номіналом 500 грн.

Отже, прясло з Київщини містить символ Сонця 
– око Бога. І саме прясло виконане у формі колеса із 
сімома спицями, на кінцях яких проти руху годинни-
кової стрілки наколоті сім зодіакальних сузір’їв, уосо-
блює небесну сферу, на зустріч обертанню якої ру-
хається Сонце на тлі зірок приблизно на 1 градус за 
добу. Точка початку обертання знаходиться попереду 
ока, ніби між очима, якби їх було два, із сузір’я Овна 
і закінчується зодіакальним сузір’ям Терези. Доказом 
тому, що це саме сузір’я Овна є наявність в ньому нині 
згасла зоря. За напрямком руху Сонця на виступах 
прясла нанесено зорі Тільця, Близнюків, Рака, Лева, 
Діви та Терезів. Це сім сузір’їв, на тлі яких проходить 
Сонце між весняним та осіннім рівноденням, в період, 
коли день довший ночі і добро та світло переважають. 
Отже, новий рік починався в день весняного рівноден-
ня на 21-22 березня.  

 



37

Але з плином часу кількість і найменування суз-
ір’їв, які припадають на це світле півріччя змінюєть-
ся внаслідок випередження рівнодень, що зумовле-
но прецесією земної осі. І саме в період з 1720 по 660 
роки до н.е. «день богів» починався в Овні і закінчу-
вався в Терезах, 3500 років тому жінка Тшинецької 
культури втілила модель тогочасного космосу в пря-
сельці. В знарядді, яким пряла нитку, вона з висо-
кою точністю передала астрономічні та міфологічні 
знання. Крутилося прясло, крутилося усіяне зірками 
небо і намотувалася нитка на вісь Всесвіту. А із світ-
лих сонячних ниток долі майстриня ткала полотно 
буття, щоб пошита з нього сорочка оберігала того, 
хто її одягне.

На території України знайдено багато прясел. 
Вони мають різні розміри, але подібну форму. На 
деяких з них знаходимо знаки, орнамент та навіть, 
імена. Але такий тип «астрономічних прясел» є 
унікальним, оскільки, несе в собі  величезний об’єм 
закодованої інформації. Що ж розповідає прясло 
про наших предків?

1) В ньому зашифрована система знань світобудо-
ви та міфології, описаної вище.

2) Символ ока та схеми сузір’їв доводять, що си-
стема знань була не ізольована, а інтегрована  в за-
гальнолюдську інформаційну базу   стародавнього 
світу.
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3) Сонячне прясло є ланкою в багатотисячній 
традиції передачі астрономічних знань наших пра-
щурів від палеоліту до трипільців потім носіям Ка-
такомбної та Тшинецької культур і далі наступним 
поколінням.

4) Астрономічні знання не належали закритій 
групі жреців, а були поширені в народі і використо-
вувалися в повсякденному житті та побуті. Пряжею 
займалися жінки і прясла виготовляли самостійно. До-
тепер вважалося, що влада жреців трималася на неві-
гластві простого люду.

 

Я спробував зробити реконструкцію сонячного 
прясла. По-перше, щоб потримати і покрутити в ру-
ках хоча б копію,  а не дивитися лише з одного ракур-
су на двовимірне зображення в книзі. Досвіду роботи 
з глиною в мене не було, лише пілка пластиліном в 
дитинстві. По-друге, я гадав що процес його виго-
товлення дозволить краще зрозуміти як працювали 
пальці майстра, як він формував виріб і надавав йому 
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потрібну форму. Перше прясло далося непросто. Я 
витратив більше години на те щоб сформувати щось 
подібне на зображення в книзі, а потім це півгодини, 
постійно звіряючись  із малюнком, наколював зубо-
чисткою зображення сузір’їв та ока на одній стороні 
прясла. Я поклав прясло на батарею підсушити. Через 
кілька діб я вирішив його випалити у вогні по техно-
логії, яку підглянув в одному відео по реконструкції 
прадавніх технологій гончарства. У відео все вигляда-
ло дуже просто. Коли в мене була достатня кількість 
жару, я поклав обережно заготовку прясла в черво-
ний жар і нагорнув жару зверху. Щойно я відійшов 
на кілька метрів від мого імпровізованого гончарного 
горну. Я аж присів від звуку пострілу. Тут я зрозумів, 
дві години моєї кропіткої праці по відновленню пра-
давньої історії розлетілися і зникли, як метеорит, що 
ввійшов у щільні шари атмосфери. Я знайшов потім 
лише кілька виступів від прясла. Я зрозумів, що виріб 
був погано висушений і різке нагрівання призвело до 
того, що його розірвало в шмаття. Але я розцінив це 
як безцінний досвід. Потім я зробив ще два прясла. 
Робота по їх виготовленню йшла вдвічі швидше. Цьо-
го разу сушив вироби довго і випалювати вирішив з 
поступовим підняттям температури. Для цього пряс-
ла поклав у бляшанку і навколо неї розклав вогонь. 
Якийсь час все йшло добре. Дрова весело потріску-
вали і я вже налаштувався на тривалий процес випа-
лювання в кілька годин. Аж раптом, під бляшанкою 
щось вибухнуло і надія на те, що друге прясло витри-
має, розвіялася, коли невдовзі почувся другий вибух.  
Я отримав другу порцію безцінного досвіду і зробив 
висновок, що краще віддати наступні прясла на ви-
палення у професійну піч справжньому гончару. 
Четверте прясло вийшло найкраще і як мені здалося 
найбільше відповідало оригіналу. Його я використав 
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для фотографії 360 градусів та ілюстрацій в статті 
про сонячне прясло. Після випалювання в гончарній 
студії «Терракота» кераміка стала світло-рожевого 
кольору. Прясло виглядало гарно, але не було натя-
ку на стародавність. Потрібно було нанести на нього 
наліт тисячоліть. І ми вирішили з майстром Надією 
зістарити його методом молочіння. Тобто замочити 
виріб в молоці. Висушити. А потім при температурі 
до 400 градусів повторно випалити.
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Розділ 4.
Майдани Безводівки

Більшість земляних насипів Безводівки мають 
кільцевий вал, всередині якого є заглиблення, а 

ззовні колись відходили дугоподібні вали. Таку форму 
насипів прийнято називати майданами. Слово «май-
дан» походить від арабського мейдан (maidan) – пло-
ща або площа для кінних ристалищ. Чи то араби за-
позичили це слово у наших предків — у козаків воно 
означало – місце збору козацької громади. Їх розміри 
неоднакові, але переважно досить великі.

Ареал поширення майданів Чернігівська, Київська 
області, центральна та південна Україна, Слобожан-
щина і західна частина Кубані. Поза межами цих тери-
торій, зокрема в західній Європі, майдани не існують. 
Майдани завдяки своїй незвичній та загадковій формі 
досить давно привертали до себе увагу дослідників та 
науковців. Ще в середині ХІХ ст. свої спроби описати 
їх будову і пояснити форму та призначення зробили 
члени «Одеської спілки історії та старовини» Срезнєв-
скій І., Бублієв Н., Підберезський А. Версії походження 
майданів були різні: городища древніх слов’ян, укрі-
плення запорізьких козаків, розкопані кургани та свя-
щенні місця, храми під відкритим небом, але розкопки 
валів та внутрішніх заглиблень показали відсутність 
культурного шару, який притаманний поселенням та 
городищам. На майданах люди не жили, і побудовані 
ці споруди були задовго до козацької доби. Археоло-
гічні розкопки часто виявляли в кільцевих валах май-
данів та в центральних заглибленнях поховання. Зов-
нішні вали не містять поховань та цікавих знахідок. 
Спроби визначити час та спосіб виникнення майданів 
приводили деяких дослідників до висновку, що май-
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данна форма могла утворитися з простих курганів, 
розкопаних шукачами скарбів. Серед дослідників іс-
нує припущення, що землю з курганів вивозили воза-
ми і зсипали її у вали подалі від місця розкопок, щоб 
відвал не ускладнював роботу і щоб легше було спо-
стерігати за вмістом видаленої з кургану землі. Коли 
вал ставав занадто довгим, починали другий вал. Унас-
лідок від кургану залишався кільцевий вал з прилегли-
ми до нього дугоподібними валами.

 
Можна було б припустити, що майдани є кургана-

ми, які  розкопано та пограбовано саме в такий спо-
сіб. Проте, зазвичай при розкопках могил бронзової 
доби та ранньозалізного віку археологи натрапляють 
на підземні ходи грабіжників. Для спеціаліста велика 
вдача знайти непограбовану могилу. Інколи тунелів, 
що ведуть до погребальної камери, кілька. Один з них 
незадовго після поховання копали одноплемінники. 
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Вони мали зробити цей акт вандалізму дуже швидко, 
у разі викриття їх чекала смертна кара. Інший тунель 
буває більш пізнім. В будь-якому випадку грабіжни-
ки не марнували час і сили на розкопування курганів 
«відкритим» способом, а робили шахти.

Також після аналізу будови багатьох майданів ви-
никають питання, які спростовують вищезазначену те-
орію утворення майданів. По-перше, майдани мають 
симетрію. З кожного боку рівна кількість валів однако-
вої довжини. Сумнівно, що шукачі скарбів, які прагнуть 
тільки наживи, складали план розкопок і робили роз-
рахунки об’єму ґрунту, необхідного для створення си-
метричної структури. По-друге, досвідчені грабіжники 
могил знали, що поховання зі скарбами знаходяться 
в ямах нижче рівня землі. І проводити довготривалі і 
об’ємні роботи по видаленню землі і ретельному укла-
данню її у вали не були необхідними. По-третє, кур-
ганні поховання поширені на території від Британії 
до Уральських гір, і всі вони грабувалися, але «майдан-
ний» спосіб пограбування зустрічається чомусь лише 
на території України та частині Кубані, де, до речі, до 
ХХ ст. жили українці. Можливо, такий збіг можна пояс-
нити межами розповсюдження українського козацтва, 
та одним з його промислів – селітроварінням.

У XVII ст. в Східній Європі набуває поширення во-
гнепальна зброя й артилерія, які потребували значної 
кількості пороху. Одна зі складових пороху – селітра, 
як з’ясувалося, у великій кількості присутня у насипах 
городищ, курганів та давніх смітників. Насипи, що 
складалися з чорнозему, стали джерелом видобутку 
природної селітри. Чому ж селітровари не викори-
стовували верхній родючий шар грунту? Можливо, в 
насипі ущільнений, багатий на органіку чорнозем на-
копичував сполуки азоту, які не вимивалися опадами 
в нижчі шари грунту.
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Проаналізуємо особливості архітектури майданів. 
Їх орієнтація по сторонам світу різна. Між дуговими ва-
лами навпроти входу в майдан у переважної більшості 
є глибока яма. Якщо майдан великих розмірів, він має 
два або три виходи з примикаючими до них валами. 
Якщо два майдани знаходяться на відстані до 200 м, їх 
виходи і бокові вали направлені назустріч один одно-
му. Ці особливості можна логічно пояснити технологією 
селітроваріння. Землею з курганів наповнювали діжки, 
заливали водою і відстоювали. Потім цей розчин випа-
рювали в казанах на вогнищах, які горіли в ямах між ва-
лами. Відпрацьовану землю висипали у радіальні, рідше 
паралельні вали. Якщо працювало дві групи робітників, 
особливо на великих курганах, майдан мав два виходи і 
дві ями для вогнища. У випадку близького розташуван-
ня курганів варили селітру в одному спільному вогнищі.

 Для перевірки цього припущення, порівняємо 
об’єм землі у бокових валах з її кількістю, яку повинні 
були вилучити з кургану селітровари.
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З розрахунків видно, що об’єм відвалу майже 
на 40% менший від гіпотетично вилученої землі з 
кургану. До ідеї селітроварні виникають питання, 
які примушують в ній сумніватися. По-перше, якщо 
робітники так ретельно викладали вилучену землю 
з кургану у вали, куди вони поділи близько 400 м³? 
По-друге, навіщо йти на додаткові трудовитрати і 
формувати вали висотою більше двох метрів? Від-
працьовану землю простіше розсипати тоншим 
шаром на більшій площі. По-третє, звідки у про-
стих селітроварів такий потяг до геометричної до-
сконалості та симетрії?

Серед дослідників була поширена думка, що 
пам’ятки такого роду варто відносити до споруд, 
не погребальних, а інших, наприклад – обрядово-                                                                                                                                        
релігійних.

 Авторитетний дослідник ХІХ ст. професор Анто-
нович В. Б. говорив, що розкопки майданів не дають 
нічого, окрім слідів вугілля, а в деяких випадках знахо-
дили скелети, які явно належать пізнішим «вставним 
могилам». Його колега сучасник Подберезскій висло-
вив думку, що майдани були обрядовими священни-
ми місцями, храмами під відкритим небом. Професор 
Ляскоронський В. Г. в 1907 році здійснив експедицію 
по дніпровському лівобережжю і описав близько сотні 
земляних споруд майданної форми. В їх конфігурації 
помітив шаблонну одноманітність: кільцевий вал пра-
вильної форми з ямою посередині та однією або двома 
парами дугоподібних крил. Деякі з майданів зберіга-
ють навколо основи своїх насипів сліди заплившого 
рову. У деяких майданів спостерігається на невеликій 
відстані перед крилами курган або декілька курганів, 
за якими в тому ж напрямку, в полі – інші кургани.

 Орієнтація по сторонам світу різна, але в окремих 
місцевостях отвори майданів з крилами розміщені 
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на схід, і лише деякі повернуті крилами на півден-
ний-схід. Дослідник на основі своїх даних припустив, 
що майдани є древніми спорудами доісторичних 
часів. Ці дані дають нам факти, які підтверджують 
версію культового призначення майданів. А саме: 
наявність рову навколо основи валів говорить про 
те, що вони є задумкою будівельників, а не побічним 
явищем розкопування курганів. Землю для форму-
вання кільцевого валу брали з центральної ями і зов-
нішнього рову. Більшість майданів своїми входами та 
крилами обернені на точки сходу сонця в дні літньо-
го і зимового сонцестояння та осінньо-весняного рів-
нодення. В багатьох з них є два входи, через які можна 
побачити схід сонця в дні рівнодення та сонцестоян-
ня. І, як підмітив Ляскоронський В. Г., на одній лінії з 
входами, неподалік від них та далі, в полі є кургани. 
Саме таку систему із ближніх та дальніх візирів має 
Пригоризонтна обсерваторія Безводівка. Кільцевий 
вал та крила відігравали роль штучного горизонту, 
на якому зручно відмічати точки сходу Сонця і Мі-
сяця. До речі, наявність у деяких майданів двох пар 
бокових валів можна пояснити тим, що один вал був 
присвячений Сонцю, а сусідній – Місяцю. Орієнтація 
майдану показує, якій події або подіям з річного ци-
клу сонця він присвячений.

А зараз ми з вами спробуємо візуалізувати бу-
дову ближніх та дальніх візирів Пригоризонтної 
обсерваторії Безводівка. Користуючись даними з 
книги 1874 року «Чернігівські єпархіальні відомості», 
ми відновимо зовнішній вигляд курганів і майданів, 
щоб знайти відповідь на питання: особлива їх форма 
є первинною і задумана архітекторами обсерваторії 
Безводівка, чи є вторинним наслідком козацького про-
мислу – видобутку селітри?

Автор опису курганів переконаний, що такі архі-
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тектурні особливості комплексу зумовлені його вій-
ськовим призначенням. На його думку кільцеві вали 
є фортами, а бокові вали редутами з амбразурами 
для гармат, тому виконували оборонну функцію. 
Для підтвердження своєї теорії автор наводить не 
зовсім доречні аргументи про напади з півдня пе-
реяславського князівства, половців, татар, шведів. 
Хоча можна припустити, що прадавні кургани ви-
користовувалися в часи Київської Русі та Гетьман-
щини в якості спостережних пунктів. Автор опису 
підкреслює, що з курганів чудово видно околиці на 
відстань до 15 верств, а Костянтин Самбурський в 
своїх щоденниках згадував, що в 20-х роках ХХ ст. 
військові облаштовували сторожові вежі на Осичисі 
та Високій могилі. Але земляні насипи Безводівки 
були створенні задовго до перших державних ут-
ворень на цій території. Автору можна пробачити 
таку помилку, тому що в ХІХ ст. подібними описа-
ми та топографією займалися люди військові. Для 
офіцера єдиним логічним поясненням валів посеред 
поля є бастіон. Водночас подякуємо йому за армійсь-
ку точність в описанні. Матеріал подаю в оригіналі, 
щоб не втратити жодної деталі і кожен міг задіяти 
свою уяву.

«Курган названий «Горілий дід» знаходиться між моги-
лами: «робленими і яськовими» в половині версти від пер-
ших, та має глибоку яму, в окружності близько 30 саженів, 
оточену земляним валом. Із ями вихід на майданчик, шири-
ною в 5 саженів утвореною двома паралельним валами дов-
жиною 11 саженів, що примикають до ями. Горілий дід не 
що інше, як редут або лютень круглий, висхідним півколом 
повернутий до Ічні». 
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«Навпроти цього укріплення, на версту або менше того, 

ближче до Ічні, стоїть «Одиниця». Це укріплення з ямою в 
3 сажені глибиною оточене земляним високим валом і вхо-
дом в нього від Ічні. Окружність кільця ями в основі має до 
50 саженів. З правої сторони до нього примикає земляний 
вал 10 саженів довжиною. Одиниця знаходиться при дорозі з 
Ічні в с. Ступаківка, в 5 верстах від Ржавця.»

«Остриці» три кургани конічної форми з осипаними 
вершинами і при основі своїй поруйновані оранкою. Знахо-
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дяться в 5 верстах від Яськових могил під селом Гмирян-
кою. У селян не існує ніякого переказу про них. Остриця-
ми мабуть, називають через їх вершини, які колись були 
гострими».

 

«Осичиха» в 10 верстах від Ічні, в 2 від с. Ступаківка, 
в 3 верстах від Гмирянки, в 4 верстах від Роблених могил. 
Осичиха займає саме високе місце в околицях Ічні і є самим 
великим курганом на полях іченських, висотою до 6 саженів, 
обнесений кругом високим більше 5 саженів висоти валом, 
напівзруйнованим часом та людьми, який при основі має 85 
саженів в окружності. Вал цей зроблений, як помітно для 
охорони кургану, з якого видно всі інші кургани на просто-
рах більше 30 верст з півночі на південь і більше 15 верст 
зі сходу на захід. По сторонам: північній та південній в 5 
саженях від валу, що оточує курган, починаючи з лінії схід-
ної сторони того валу, вздовж до заходу помітні залишки 
високих земляних валів в два ряди, довжиною в 45 саженів 
кожний, які утворили площу шириною в 30 саженів, на яку 
з кургану через вал два виходи».
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«Яськові могили» — два паралельних вала довжиною в 
50 саженів, в 15 саженів один від одного, південними кінця-
ми торкаються глибокої, круглої схожої на казан ями, біль-
ше двох саженів глибини, яка обнесена валом подібного до 
кільця в окружності до 50 саженів, висотою 2 сажені. Із ями 
один вихід на площу прямо і два при кінцях валів в поле. 
На валах помітні ніби амбразури, які зазвичай робляться в 
бруствері укріплень для стрільби з гармат. Північні кінці 
паралельних валів примикають також до ями глибиною в 
3 сажені, яка оточена двома земляними валами уступом, 
який має вихід на площу. Насип такого роду більше схожий 
на редут с круглими фасами повернутий до Ічні і по висоті 
та зовнішньому вигляду грізний і в теперішній час. Не біль-
ше ніж в 15 саженях від цього укріплення до Ічні два вели-
ких кургани висотою більше трьох саженів круглої форми 
із заглибленнями на тупих вершинах їх не більше аршина. 
Окружність їх підошви більше 30 саженів.»  
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«Роблені могили» на схід від Ічні в 8 верстах, від Яськових – 
в 2 верстах, мають фігуру бастіону, але зовнішній вал його 
складається не із ламаних ліній, а півколом. Протяжність 
фронту бастіону займає в окружності одну четверту вер-
сти. Глибока – більше 3 саженів глибини яма, що знаходить-
ся в центрі фронту, оточена земляним валом товщиною до 
2 саженів, а висотою більше двох. Всередині ями помітна 
присипка напівколом, ймовірно для стрільби з гармат че-
рез банк. Яма висхідним півколом повернута до Ічні. Позаду 
ями курган гострий з конусом, який має в окружності при 
підошвісвоїй більше 13 саженів і більше 2 саженів у висоту. 
В право від я ми на протязі  40 саженів йде півколом земля-
ний вал з амбразурами. Попереду валу, як помітно, був рів, 
а позаду – банкет. Товщина валу більше сажені, а висота 
більше двох. Поблизу бруствера на північній стороні вели-
кий конусоподібний курган, з осипаною вершиною. По ліву 
сторону від ями, йде вал півколом 15 саженів довжиною, в 
висоту 4 аршини і примкає до кургану, який схожий на ре-
дут з напівкруглими фасами, що має в окружності  до 50 са-
женів. Далі йде також земляний вал без амбразур довжиною 
в 40 саженів і так же примикає до укріплення, яке має яму 
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глибиною 2 сажені, яка оточена земляним валом з виходом із 
неї на площу укріплення. На внутрішній стороні бруствера 
ями видні сліди банкета для обстрілювання південної сто-
рони укріплення.  В 15 саженях від цього укріплення стоїть 
величезний  курган, який має в окружності більше 50 са-
женів з глибокою ямою глибиною 8 саженів. Висхідне півколо 
його повернуте на схід до Ржавця для обстрілювання з нього 
східної, північної та південної сторін укріплення. Від цього 
кургану по обом сторонам йдуть півколом в два ряди вали 
10 саженів довжиною без амбразур. Північна сторона бастіо-
ну не оточена земляним валом і служить доказом того, що 
укріплення «Роблені могили» створено проти ворога, який 
йшов з півдня на північ».

  
За тисячі років в ході зміни культур, епох люди 

забули істинне призначення земляних  насипів При-
горизонтної обсерваторії Безводівка. По аналогії з по-
ховальними курганами безводівські насипи люди на-
зивали  могилами. В назві Яськові могили збереглась 
народна пам’ять про давньоруське поселення Яськове, 
яке існувало на території сучасного міста Ічня. Назва 
групи візирів центрального кола Роблені могили на-
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гадує про те, що вони є рукотворними і зроблені для 
якоїсь мети. Але не вказує для якої саме: для видобутку 
селітри чи астрономічних спостережень.

Будемо шукати підказки походження та призна-
чення майданів Безводівки в їх особливостях будови. 
Щоб логічно зваживши всі факти, прийти до виснов-
ку: коли комплекс Безводівки став таким, яким його 
описали 150 років тому.

Лише 10 із 40 візирів Безводівки  є майданами. Решта 
є типовими курганами. Окрім того, в описанні сказано, 
що південніше Ічні велика кількість конусоподібних 
курганів, на мапі 1861 року на північ від села Ржавець 
був великий некрополь, а поблизу сіл Гужівка та Сту-
паківка і досі  на полях видно розорані залишки ко-
лись високих курганів. Відомий український археолог 
О. Макаренко під час своєї експедиції Прилуччиною 
в 1926 році був вражений великою кількістю курганів 
поблизу села Іваниця. Всі вищезгадані могили знахо-
дяться довкола обсерваторії і всі вони конічної форми. 
Можна було б припустити, що в козацькому містечку 
Ічня в XVII ст. була бригада, яка видобувала селітру з 
курганів, але незрозуміло чому вони розробили лише 
десяток курганів на плато Безводівка і не чіпали інші 
кургани, які знаходяться довкола Ічні.

Як відомо, для варіння селітри необхідні три скла-
дові: багатий нітратами чорнозем прадавніх земляних 
насипів, вода та деревина. Грунт замочували та насто-
ювали в бочках, щоб розчинити селітру. Потім зли-
вали розчин і випарювали його в казанах на вогні. А 
відпрацьований грунт скидали в бурти. Але на плато 
Безводівка з двома складовими дуже скрутно. 

Водойм тут ніколи не було, про що говорить сама 
назва, а ліс був лише на північ від Ічні, як видно з мапи 
Гійома де Боплана 1620 року, часу, коли козаки повин-
ні були варити селітру. 
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Не раціонально розміщувати виробництво далеко 

від ресурсів. Простіше було б копати кургани по річ-
ках Удай або Смош, береги яких усипані прадавніми 
могилами та вкриті лісом, замість того, щоб возити 
воду та дрова на значні відстані та ускладнювати і без 
того трудомісткий промисел. Але чомусь майданів там 
немає. 

  Тепер про вали. Цікаві деталі є у валів, що входи-
ли до груп Яськові та Роблені могили. Самбурський 
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у своєму щоденнику писав, що вал південно-західно-
го ближнього візиру Роблениць був настільки висо-
ким і мав круті схили, що на нього було важко здер-
тися. В описі 1874 року вказано висоту валу точніше 
— «більше двох саженів», тобто 4,5–5 м. Це занадто 
високо, як для складання відпрацьованого грунту. 
Додаткове ускладнення в цій роботі зумовлене від-
станню, на яку повинні були б возити грунт – 80 м та 
формувати бурт, дотримуючись рівня 4,5 метри по 
всій його довжині. Це марна праця для селітроварів. 
В науковій роботі кінця ХІХ ст. «Майдани» сказано, 
що воли затягували воза на вал і землю рівномірно 
розкидали на валу, а дугоподібна форма бокових 
валів майданів зумовлена зручністю з’їзду з них. Але 
дві особливості валів Яськових могил та Роблениць 
повністю спростовують таке припущення. На валах 
були так звані «амбразури», тобто поперечні гли-
бокі канави. Через них віз із кількома тонами землі 
не проїхав би. А якби якимось чином і проїхав не 
поламавши колеса, то навіщо так ускладнювати собі 
роботу? Остаточно спростовують версію насипання 
валів возами паралельні вали, що з’єднують два май-
дани Яськових могил. Вали примикають до майданів 
і з’їзду з них взагалі немає. 

Якщо подивитися на майдани та їх вали з точки 
зору пригоризонтної обсерваторії. Тоді вал висту-
пає в ролі штучного горизонту, а «амбразури» міт-
ками в ньому. Ці мітки позначають появу небесних 
світил на горизонті. Тобто «амбразури» можна вва-
жати допоміжною системою статичних візирів поруч 
із основною системою візирів-курганів. Висота валів 
більше 4 м пояснюється необхідністю зрівняти по ви-
соті та вишикувати в одну лінію робоче місце спостері-
гача (центральний курган), штучний горизонт (вал) та 
істинний горизонт.
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Попереду валу південно-західного ближнього ві-
зиру був рів. Це беззаперечний доказ того, що для 
спорудження валу землю брали біля його підніжжя, а 
не  з найближчого кургану. Отже, вал не є побічним 
ефектом видобутку селітри і розкопування кургану, а 
зроблений як елемент системи візирів пригоризонтної 
обсерваторії. Аналіз архітектурних особливостей валів 
майданів Безводівки таких як, «амбразури», висота 
валу, наявність рову дає право стверджувати, що вали 
є задумом і творінням рук прадавніх астрономів та бу-
дівельників обсерваторії.

Курган Осичиха, тобто майдан Осичиха, має 
унікальну будову, яка не зустрічається у інших май-
данів Лівобережжя. Унікальність полягає в тому, що 
майдан всередині замість ями має високий насип. Цей 
насип оточений масивним валом з двома виходами 
до парних дугоподібних валів. Якщо дотримуватися 
версії майданів-селітроварень, можна пояснити так 
будову тим, що видобуток селітри було зупинено по 
якійсь причині і майдану не встигли надати класич-
ної форму із глибокою ямою посередині. Чи то вміст 
кургану не підійшов по якості, чи заборона Петра І 
на розкопування курганів змусили селетроварів при-
пинити роботу. На початку ХVII ст. він видав кілька 
указів — по суті, перші укази по охороні археологічних 
пам’яток, а також царські укази про покарання грабіж-
ників могил, що «сыскивают золотые стремена и чаш-
ки», — наказуючи «гробокопателей смертью казнить, 
ежели пойманы будут». Довкола Осичихи було п’ять 
курганів менших розмірів. Залишки деяких з них досі 
видно на зораному полі. Але якщо селітровари і пра-
цювали в цій місцевості, вони не чіпали менші курга-
ни, а взялися за найбільший курган в околиці.

Та якщо пояснювати незвичайну форму Осичихи, 
розглядаючи її як візир пригоризонтної обсерваторії, 
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тоді центральний насип буде міткою, яку видно з ро-
бочого місця спостерігача Роблениць. Візир SE 1 Оси-
чиха має азимут 124º30’ і спочатку я подумав, що він 
вказує на схід сонця 22 грудня в день зимового сонце-
стояння, але в цей день схід сонця має азимут 129º30’. 
На мапі 1931 року лист М-36-42 масштабом в 1 см 1 км 
позначено курган – візир SE 3. 

Його азимут по відношенню до робочого місця 
спостерігача в центрі комплексу становить 129º35’. Я 
перевірив. де сходить сонце в день зимового сонце-
стояння в програмі — планетарії Stellarium.  І коли на 
моніторі сонячний диск відірвався від умовного гори-
зонту 22 грудня, я побачив на моніторі азимут Сонця 
129º35’. Курган SE 3 є сонячним візиром. Осичиха най-
більший візир комплексу і повинен позначати особ-
ливу і надзвичайну астрономічну подію, адже його 
будівництво вимагало неймовірних зусиль. Найбільш 
шановане свято в зимовий період зимове сонцестояння 
Коляда, народження нового Сонця, що можна вважа-
ти початком нового календарного циклу або року. На 
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азимуті 124º Сонце з’являється двічі на рік 25 листопа-
да та 17 січня. Та особливих свят в ці дні немає. Різни-
ця між азимутами зимового сонцестояння та Осичихи 
становить близько 5º5’. Я довго думав в чому причи-
на такого відхилення і що воно може означати. Версія 
про зміщення точок сонцестояння внаслідок прецесії 
земної осі не підходила, оскільки цей рух точки появи 
сонця на небосхилі здійснюється в межах всього 3º за 
26 500 років.

Виявилося, що Осичиха не сонячний, а місячний ві-
зир. В дні літнього сонцестояння, коли Сонце сходить 
на північному сході з азимуту 49º, молодик з’являється 
приблизно в тому ж місці на небосхилі, але повний Мі-
сяць, близький по часу до літнього сонцестояння, спо-
стерігається біля точки зимового сонцестояння. Таке ж 
правило діє в дні зимового сонцестояння в дзеркаль-
ному відображенні.  Ще що стосується Місяця, – то він, 
як і інші планети Сонячної системи, переміщується на 
тлі зодіакальних сузір’їв, тобто уздовж екліптики. Але 
якби Місяць слідував точно по екліптиці, то на кожен 
молодик ми могли б спостерігати сонячні затемнен-
ня, а на кожен повний Місяць ми б бачили місячне 
затемнення. Однак насправді Місяць відхиляється від 
екліптики то в північну, то в південну сторону в серед-
ньому на 5°8’, або приблизно на десять своїх кутових 
діаметрів. В крайньому північному положенні Місяць 
називають «високим», а крайньому південному поло-
женні цього сектора – «низьким». І триває цей рух між 
крайніми точками 9 років. Повний цикл становить 
6585,3 доби або 18,03 років і називається малий сарос. 
В наступний малий сарос сонячні затемнення будуть 
відбуватися в приблизно одні й ті самі дати, що і в по-
передній сарос. При цьому Місяць перетинає екліпти-
ку лише в двох точках (вузлах), в яких можливі сонячні 
затемнення. Але кожного року Місяць змінює точку 
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сходу майже на один свій видимий діаметр і за 18 років 
мігрує в межах сектору 10º. Опинившись в крайньо-
му північному положенні цього сектору, земний су-
путник знов зійде в цьому положенні через 18 років. 
Центральний курган Осичихи відмічає саме крайнє 
північне положення «високого» Місяця і закінчення 
періоду міграції його точки сходу малого саросу. Ось 
вона, важлива подія, яку я шукав. Зимове сонцестоян-
ня, або інше свято сонячного календаря буває раз на 
рік, а закінчення малого саросу раз на 18 років. Невідо-
мо, чи святкували цю подію в народі, але очевидно, що 
астрономи надавали їй дуже великого значення, виді-
ливши Осичиху особливо великим розміром з-поміж 
інших курганів в околиці.

Осичиха відкрила чергову таємницю Безводівки і 
водночас вивела її на новий якісний рівень. Тепер Без-
водівка не просто обсерваторія для ведення сонячно-
го календаря, це інструмент для вивчення космічних 
циклів. Це доказ того, що тут визначали тривалість 
малого Саросу, складали три малих сароси в великий 
сарос що триває 56 років, а потім розраховували дати 
сонячних затемнень. І робили це прадавні волхви не 
інтуїтивним шляхом, входячи в транс під дією нарко-
тичних речовин або гадаючи на печінці жертовного 
ягняти, як нам це показую у фільмах, а трудомістким і 
наукоємним способом.
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Розділ  5.
Курганно-майданні астрономічні

комплекси

Всі майдани мають спільні елементи: кільцевий 
вал із заглибленням всередині та бокові вали, 

так звані «вуса». Їх форма та конфігурація буває різ-
ною, від простих до геометрично правильних склад-
них конструкцій. Орієнтація виходів з майдану та бо-
кових валів по сторонам світу теж різна. 
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Та є в них ще одна спільна особливість. Її помітив 
професор Ляскоронський В. Г. під час археологічної 
розвідки влітку 1907 року Дніпровським лівобережжям 
в області річки Орелі.

На відстані 100-200 метрів на одній лінії з бокови-
ми валами знаходяться кургани, а ще далі на цій лінії 
можна знайти групу курганів, з вершини яких добре 
видно майдан та кургани поблизу нього.  

 

Майдан, з точки зору його астрономічного призна-
чення, потрібно вивчати не як окремий об’єкт, а як еле-
мент системи візирів. Майдан зазвичай є центральною 
точкою, по відношенню до якої кургани знаходяться 
на одній лінії з точками сходу і заходу в дні зимового 
та літнього сонцестояння, а також рівнодення.

Вихід і вуса цього майдану направлені на курган, за 
яким Сонце сідає в день літнього сонцестояння. Якщо 
з майдану поглянути на північний схід 22 червня, із-за 
кургану, який колись тут був, сходило Сонце в день 
свята Купала.

У цього майдану є три виходи, які направлені на 
точки сонцестояння та рівнодення. Якщо продовжити 
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лінію з азимутом 90º через східний вихід, вона пройде 
через входи і виходи двох майданів, що знаходяться на 
відстані близько кілометра на схід від попереднього 
майдану.

Якщо припустити, що майдани є результатом ви-
добутку з курганів селітри, дивує точність орієнтації ви-
ходів на астрономічно важливі точки та на інші кургани.

Вихід з меншого майдану направлений на азимут 
300º, тобто на захід в день літнього сонцестояння.
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Навколо найвідомішого і найбільшого майдану 
України — Мавринського майдану, крутиться стільки 
версій щодо його призначення, що важко розібрати-
ся де логічне припущення, а де відверта нісенітниця. 
Його досліджують кілька десятиліть, але чим далі 
тим більше версій його походження і призначен-
ня: селітроварня, обсерваторія, резонатор, анте-
на, храм, космодром і т. д. Такі фантастичні версії 
могли вирости на основі нестачі або ж відсутності 
точних даних.  На обсерваторії Безводівка я уникаю 
містифікації, тому всі теорії і припущення доведені 
мною математично. Що ж, доведеться мені ставити 
крапку в суперечках щодо призначення Маврин-
ського майдану. Я не буду спростовувати інші версії, 
просто доведу одну – і решта відпадуть.

Як і в майданів, описаних вище, Мавринський має 
виходи, направлені на астрономічні події, на схід в день 
літнього сонцестояння та на захід в день рівнодення. 

 

На карті Шуберта Мавринський майдан оточений 
поодинокими курганами і їх групами. На відстані від 
кількасот метрів до двох кілометрів від чаші майдану 
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розміщено групи майже так, як на Безводівці. Є два 
західні візири, курганні групи на південному заході, 
на півдні, на південному сході та кілька могил на сході. 
Деякі з цих курганів, що позначені колом, стоять на 
так добре знайомих нам азимутах точок сходу і заходу 
Сонця.

  

Щоб показати астрономічну функцію майданів 
та знайти докази того, що вони мають таку загадкову 
форму не завдяки селітроварам, я взяв для прикладу 
перші два майдани, які мені сподобалися із каталогу 
прадавніх земляних споруд mound.io.ua. Базу даних 
цього сайту упорядковує та постійно доповнює дослід-
ник Роман Нікіфоров із міста Павлоград.

Ці майдани знаходяться поблизу села Золотиха 
Сумської області та села Коломиці Черкаської об-
ласті. Оскільки більшість історичних пам’яток брон-
зової доби зруйновано, мапи середини ХІХ ст. та 
початку ХХ ст. допомогли знайти розорані кургани 
навколо майданів і встановити, що це не просто май-
дани, а курганно-майданні астрономічні комплекси 
на зразок Пригоризонтної обсерваторії Безводівка. 
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У неї, до речі, центральне коло ближніх візирів теж 
складається з майданів. При більш ретельному вив-
ченні одного з них видно, що він має форму не просто 
кола, а сектору, який направлений на схід сонця в день 
літнього сонцестояння.

 
Із земної поверхні через вхід до майдану на проти-

лежному боці валу видно виїмку, з якої  сходить соняч-
ний диск 22 червня.
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Край  кільцевого валу є ідеально рівним і грає роль 
штучного горизонту, на якому можна відмічати пе-
реміщення точок сходу та заходу небесних світил за 
допомогою жердин або каменів. 

Біля підніжжя одного з ближніх візирів Пригори-
зонтної обсерваторії Безводівка я знайшов камінь, 
який знаходився в землі і лише частина була на по-
верхні, форма близька до тетраедра, вага 5 кг, порода 
– сірий граніт. Важко сказати принесли сюди камінь 
п’ять років чи п’ять тисяч років тому, але у мене скла-
лося враження, що він стояв на валу. Камінь є зручною 
міткою, його видно з відстані в декілька десятків ме-
трів, а гостроконечна форма додає точності мітці. Він 
достатньо важкий, щоб тварини або вітер не зрушили 
мітку з місця, але при потребі його легко переставити. 
Вал ближнього візира можна розглядати як лінійку, а 
виставлені на ньому в ряд камені, як мітки шкали на 
лінійці. Дальні візири відмічають відносно сталі астро-
номічні події, такі як сонцестояння та рівнодення. А 
для фіксації менш значимих подій важко насипати 
кургани, особливо, якщо точка, яка її позначає мігрує 
на небокраї: точки сходу та заходу Сонця з нерівномір-
ною швидкістю переміщуються по горизонту впро-
довж року. У Місяця крайні точки сходу та заходу вза-
галі мігрують в межах десяти градусів за 18 років. Для 
спостереження та вивчення цих процесів найкраще 
підходить камінь, бо жердина або стовп струхне за 20 
років. А ще древнім астрономам були відомі п’ять пла-
нет та десятки зірок, які теж потрібно було відмічати 
на штучному горизонті валу ближнього візиру.

Отже, вищезгадані особливості будови та орієнтації 
майданів доводять, що більшість із них є астрономіч-
но-спостережними пунктами, а не наслідками грабу-
вання чи селітроваріння в прадавніх могилах.
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Розділ 6.
Священна геометрія

Геометрія пригоризонтної обсерваторії Без-
водівка в деякій мірі зумовлена рельєфом 

місцевості, але в той же час, її математичні пропор-
ції ідеально вписуються в пейзаж.  Жреці-астрономи 
спостерігали за природою, природними явищами і 
знали її закони, тому математика гармонії навколиш-
нього світу присутня в геометрії обсерваторії. Приго-
ризонтна обсерваторія Безводівка - це не випадкове 
скупчення земляних насипів, це математично спла-
нований комплекс зі своєю геометрією. Доказом цьо-
го є пропорції закладені архітекторами в структуру 
обсерваторії. 

Всі виміри відстаней та азимутів слід починати з 
робочого місця спостерігача. Воно є центром  астро-
номічного комплексу та нульовою точкою для всіх 
розрахунків.

Відстань між центром комплексу і західним даль-
нім візиром W1 становить 830 м, між центром і північ-
ним N2, як і південним S1 в двічі більша - 1660 м, між 
центром і південно –західним SW2 та південно-схід-
ним SE1 - 3320 м, що в два рази більше ніж попередній 
відрізок. Проявляється чітка закономірність:

830 * 2 = 1660 * 2 = 3320.
Досить проста пропорція. Але на цьому матема-

тика Безводівки не закінчується. Яке було моє здиву-
вання, коли порівнювання відстаней між центром та 
дальніми візирами привели мене до співвідношення 
1,618, тобто до «золотого числа» Ф або відомого як 
«золота пропорція».

Вперше золоту пропорцію описав Евклід в 300 р. до 
н. е. Але до нього цю пропорцію, або як її ще назива-
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ли «гармонійним поділом», використовували в своїй 
архітектурі древні єгиптяни. А після Евкліда золоту 
пропорцію знаходимо у середньовічних архітекторів 
та художників, зокрема у Леонардо да Вінчі. 

Та повернімося до Безводівки. Золоте число при-
сутнє в співвідношенні відстаней між центром і захід-
ним дальнім візиром W1 (830 м) та центром і другим 
західним візиром W2 (1343 м).

1343 / 830 = 1,618 (на лівому малюнку).
Також, відстань між центром та одним з курганів 

північної групи N1 (1830 м) співвідноситься до від-
стані між центром та чотирма дальніми візирами, які 
віддалені від нього на 2960 м згідно золотої пропорції.

2960 / 1830 = 1,618 (на правому малюнку).

  
 В проекті будівництва обсерваторії враховано рух 

Сонця, Місяця, зірок та сузір’їв в поєднанні зі священ-
ною «золотою пропорцією». Священною, тому що при-
рода основана на ній: насінини у кошику соняшника, 
листя на стеблі рослини, мушля у молюска, завиток 
спіралі ДНК, тіло людини, спіралі циклонів в атмос-
фері Землі та далеких галактик упорядковані «золотою 
пропорцією» або «золотим числом». В природі часто 
зустрічається «золотий кут», який становить 137,5о і 
забезпечує спіралеподібне, тобто ідеальне розміщення 
листя на стеблі рослини, коли кожен наступний лист 
максимально віддалений від сусідних листків. Таким 
чином листові пластинки будуть мінімально затінюва-
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ти одна одну, а отже, рослина отримає більше соняч-
ної енергії. «Золотий кут» бачимо в кошику соняшни-
ка, який дозволяє найбільш компактно впорядкувати 
насінини. Цікавим і мабуть невипадковим збігом є те, 
що кут між азимутом сходу сонця 22 червня в день літ-
нього сонцестояння (49о) та азимутом його заходу 22 
вересня в день осіннього рівнодення (271,5о) також є 
«золотим кутом» з величиною 137,5о. Дальні візири 
літнього сонцестояння та весняно - осіннього рівно-
дення утворюють цей кут. А співвідношення більшого 
та меншого кутів в межах кола складає

222,5º / 137,5º = 1,618 «золоте число».
Якщо накреслити на схемі обсерваторії «золоту 

спіраль» Фібоначчі так, щоб її початок виходив з цен-
тру, то спіраль пройде через декілька ближніх, а по-
тім, декілька дальніх візирів.

Тепер стає більш зрозумілим, чому відстань між 
центром та західним дальнім візиром саме 830 м, а не 
700 або 1000.

  Також, спіраль Фібоначчі пояснює відстань в 2960 
м до деяких дальніх візирів. Отже, «золотим числом» 
пронизана вся структура пригоризонтної обсерваторії 
Безводівка. Але вона була створена задовго до Леонар-
до да Вінчі, до Леонардо Пізано, відомого як Фібоначчі 
і навіть задовго до «батька геометрії» Евкліда.

Всі відстані і величини ви можете перевірити. А 
тепер поставте перед собою найцікавіше питання: 
«Кому і для чого потрібні були такі знання?».
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Кожен ближній та дальній візир пригоризонтної 
обсерваторії Безводівка займає своє місце не випадко-
во, а згідно чітко спланованого проекту. Цей проект 
не був створений в процесі будівництва, і доказом 
цьому є надзвичайна його складність, яка полягає в 
тому, що у Безводівці гармонійно узгоджено велику 
кількість змінних величин. Ці величини - відстані між 
візирами та геометричні фігури, які вони утворюють, 
математично впорядковані пропорціями, числом Ф 
(1,61) та числом π (3,14).

Ближні візири, які в народі називають «Роблені 
могили», утворюють коло діаметром 185 м. Також, 
коло з радіусом 2960 м можна провести через чоти-
ри дальні візири. Для того, щоб зробити коло таких 
масштабів потрібно знати геометрію кола і її основну 
складову число 3,14. Доказ цьому я знайшов у відно-
шенні відрізку між центром і північним дальнім ві-
зиром (1830 м) та відрізком між південно-східним і 
південно-західним дальніми візирами (5746 м). Воно 
становить 3,14.  Це відношення вказує на те, що відрі-
зок 1830 метрів є радіусом  кола.

Довжина кола 
L = 2 π r = 2 * 3.14 * 1830 = 11492 м.

Довжина кола L відноситься до лінії між візирами 
пд-сх та пд-зх, як:

11492 / 5746 = 2 / 1
Площа трикутника (із сторонами 4540 м; 5746 м; 

4770 м) за формулою Герона становить  S∆ = 10,51 км².
Площа кола (радіусом 1830 м) 

Sо = π r² = 3,14 * 1830² = 10,51 км².
Як видно з розрахунків, всі величини не є випад-

ковими та взаємопов’язані і якщо змінити одну з них, 
втрачається цей зв’язок.
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А тепер, найцікавіше! Древні астрономи передали 

нам послання, яке важко усвідомити. Згадки про цей 
факт не зустрічаються в доступній літературі. Від-
криємо таємницю, якій тисячі років.

Обсерваторія Безводівка знаходиться на широті 
50о51’, Ейвбері - 51о25’ пн.ш., Стоунхендж - 51о10’ 
пн.ш., Гозек - 51о12’ пн.ш. Тобто, всі культові місця 
розміщені на поясі шириною менше одного градуса. 

  Кут нахилу сторін Великої піраміди Гізи стано-
вить 51о50’. Чому піраміда має саме такий кут нахилу 
граней?

Я припустив, що цей кут вказує на географіч-
ну широту, де розміщені обсерваторії. Відповідь 
на моє питання прийшла зненацька. Я відчув в той 
момент, що відчував Ньютон, коли йому на голову 
впало яблуко та Архімед, коли той занурився у ван-
ну. Я тримав у руках волейбольний м’яч. Уявляв, що 
це планета Земля і дивився на м’яч в те місце, де по-
винна бути 51 паралель. Потім поглянув на екватор і 
вирішив співставити довжину екватора з довжиною 
окружності широти 51о50’. З довжиною екватора все 
просто, вона становить 40075 км. Довжину паралелі 
довелося розраховувати: 

cos 51º50’ = 0.6179 * 40075 = 24762 км.
Співставивши ці дві величини, я отримав число: 

40075 / 24762 = 1,618
А також отримав шок. Тому що 1,618 – це «золота 
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пропорція». В даному випадку «золота пропорція» 
планетарного масштабу. Я ніде не зустрічав подібні 
розрахунки, тому насмілюся назвати себе першовід-
кривачем.  Подальше дослідження утвердило мене у 
зроблених висновках. 

 
Кут 51º50’ утворений двома відрізками: бісектриса 

грані піраміди довжиною 186 метрів та половиною її 
основи 115 метрів. Співвідношення цих відрізків є тим 
же золотим числом:

186 / 115 ≈ 1,618.
Отже, древні інженери-архітектори-астрономи 

володіли системою знань в сфері математики, гео-
дезії, астрономії, філософії, яка дозволила створити 
вимірювальний прилад величезних розмірів, яким 
є пригоризонтна обсерваторія Безводівка. А рівень 
знань представників древньої цивілізації та інформа-
ції, яку вони отримували на пригоризонтних обсер-
ваторіях в результаті спостережень, примушує пере-
глянути нашу історію.

Система ближніх та дальніх візирів обсерваторії 
Безводівка займає площу близько 20 км2. Візири є 
мітками на горизонті, як на шкалі для спостережень 
за Сонцем та іншими світилами. Ближні візири рів-
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новіддалені від центру комплексу, з якого проводи-
лися спостереження і утворюють коло діаметром 185 
м. Але дальні візири знаходяться на різних відстанях 
від центру. І як ми вже переконалися, всі відрізки не є 
довільними і випадковими, а визначені математични-
ми пропорціями та величинами.

Більшість відстаней визначені не однією математич-
ною пропорцією, а двома, і навіть трьома. Тобто, систе-
ма візирів обсерваторії упорядкована як складне ариф-
метичне рівняння з багатьма змінними. Священну 
геометрію доповнила геометрія «космічна».  Космічна 
тому, що одиниця її виміру визначена космічним про-
цесом. Ця величина відома з давніх давен і називається 
- стадій. За легендою це відстань, яку пройшов Геракл 
на горі Кронос від моменту появи перших променів 
Сонця на горизонті до моменту відриву його диску від 
лінії небокраю. Відстань становить 185 м або 600 футів. 
В стародавньому світі ця одиниця виміру відстані ши-
роко використовувалася різними народами. Але єдино-
го стандарту не було, і в кожного народу був свій стадій: 
вавілонський (194 м), єгипетський ( 210 м ), грецький 
(176 м), римський або птолемеєвий (185 м ) та інші. 
Така розбіжність зумовлена тим, що на різних широ-
тах швидкість сходу Сонця неоднакова: від 128 секунд 
на екваторі, де Сонце сходить перпендикулярно до 
горизонту, до 7 хвилин на полярному колі, де воно 
з’являється із-за горизонту по діагоналі. Навіть на од-
ній і тій широті впродовж року час сходу сонячного 
диску неоднаковий – з наближенням до точок сонце-
стояння тривалість сходу довша (в Безводівці 255 се-
кунд), а в точці рівнодення час, за який сходить Сон-
це найкоротший (205 секунд).

Тому, найшвидше Сонце сходить на екваторі в дні 
рівнодення за 128 секунд. Саме за цей час людина 
встигає пройти розміреним кроком шлях довжиною 
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185 м. Звичайно, всі люди різні, з неоднаковою довжи-
ною ніг та швидкістю ходьби, але середньостатистич-
ний чоловік має «крейсерську швидкість», тобто без 
надмірних зусиль, близько 5,2 км/год. Такий найточ-
ніший стадій лежить в основі будови пригоризонтної 
обсерваторії Безводівка. Між центрами протилежних 
ближніх візирів відстань 185 м, тому діаметром цен-
трального кола є стадій. 

Курганна група «Яськові могили» мала два майда-
ни, з’єднані між собою паралельними валами, а від-
стань між їх центрами становила теж 185 м і орієнто-
вана на точку сонцестояння. 

Цікавий факт, коло Стоунхенджа із тридцяти сар-
сенових каменів має  діаметр 1/6 стадія, тобто 30,8 м, 
а відстань між «п’яточним» каменем і його протилеж-
ним краєм - половина стадія або 92,5 м. Якщо пройти 
відстань до п’яточного каменя і повернутися у вихід-
ну точку, буде стадій. Ці факти наводять на думку, 
що у стародавніх астрономів міг існувати ритуал про-
ходження стадію, такого собі «шляху до сонця» за час 
його сходу.

Майже всі дальні візири Безводівки віддалені від 
центру комплексу на таку відстань, що в неї вміщуєть-
ся ціле число стадіїв (дивіться схему візирів Пригори-
зонтної обсерваторії Безводівка).

Винайдення стадію приписують вавілонянам. У 
них його запозичили греки. Античні вчені згадують 
стадій різної довжини (від 148 до 210 м), оскільки, в 
своїх працях по астрономії, географії та історії ко-
ристувалися різними джерелами. Це призводило до 
плутанини. Але дехто з них використовував також 
істинний найточніший стадій.

Ератосфен – давньогрецький астроном, географ 
та математик, очолював Олександрійської бібліотеки 
з 235 року до н. е. Він перший, хто вирахував розміри 
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Землі і згадує стадій 185,2 м. Ератосфен був близький 
до істини – його результат розрахунків екватора 39740 
км.  Похибка складає 335 км, або менше 1 %.

Страбон – давньоримський історик та географ 
І ст н.е., автор «Географії» в 17 томах, в якій критику-
вав Ератосфена, і вніс правки в його роботу по визна-
ченню об’єму Землі. Цей історик використовував 
стадій довжиною 185 м.

Клавдій Птолемей – давньогрецький астроном, 
математик, географ ІІ ст. н. е., який працював в єги-
петській Олександрії, в своїх роботах по географії та-
кож користувався стадієм в 185 м.

Цих трьох вчених об’єднує те, що вони працюва-
ли в сфері астрономії та географії і були знайомі з 
працями попередників, а також, працювали з фон-
дами Олександрійської бібліотеки, яка була при 
дворі єгипетських царів династії Птолемеїв.  Неві-
домо в честь кого стадій названо Птолемеєвим: царя 
Птолемея І чи вченого Клавдія Птолемея, але за кіль-
ка тисяч років до них в обсерваторії Безводівка було 
втілено знання про істинний стадій. Також, невідо-
мо чи греки повторно винайшли істинний стадій чи 
знайшли відомості про нього в прадавніх рукописах 
Олександрійської бібліотеки. Хоча розрахувати дов-
жину істиного стадію досить просто. Античні астро-
номи  знали широту на якій знаходилися (Олексан-
дрія 30о пн.ш.)  і  місцеву тривалість сходу сонця (148 
секунд), а нескладними розрахунками визначили 
тривалість сходу на екваторі, а отже довжину істин-
ного стадію.

cos 30º * 148 = 0,866 * 148 = 128 с.
Достеменно відомо одне – величину «шляху до 

Сонця», стадію, першими визначили наші пращури. 
Творці обсерваторії Безводівка розуміли, що Земля не 
лежить на трьох слонах і гігантській черепасі.
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Схема візирів Пригоризонтної
обсерваторії Безводівка
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№ Назва Відстань, м Азимут Стадіїв Існує

1 РМС 0 0 0 -
2 NE 95 51 0,5 +

3 Е 95 90 0,5 -
4 SE 93 124,5 0,5 -
5 S 95 170 0,5 +

б SW 93 231 0,5 +

7 W 93 277 0,5 +

8 N1 1832 357 9,9 -
9 N2 1720 352,5 9,3 -

10 N3 1665 356 9,0 -
11 N4 1630 0 3,8 -
12 NE1 2960 45 16,0 -
13 SE1 3330 124,5 18,0 +

14 SE2 2960 145,5 16,0 -
15 SE3 3145 128,7 17,0 -
16 SE4 3700 124,7 20,0 -
17 SE5 5350 120,6 20,8 -
18 S1 1665 190 9,0 +

19 S2 1760 188,7 9,5 -
20 S3 1850 187,7 10,0 -
21 S4 1942 186,5 10,5 -
22 55 1295 195,8 7,0 +

23 S6 2960 189 16,0 +

24 S7 2950 190,1 15,9 +

25 S8 2960 188 16,0 -
26 SW1 3150 238 17.0 -
27 SW2 3330 239,5 18,0 -
28 SW3 3410 239 18,4 +

29 SW5 3885 230 21,0 +

30 SW6 4172 253 22,6 +

31 SW7 2055 222 11,0 +

32 W1 830 271,7 4,5 -
33 W2 1343 280 7,3 -
34 NW1 2740 301,2 14,8 -
35 NW2 2720 299,9 14,7 -
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Чому ж у курганного комплексу Безводівка саме 
таке розміщення його елементів дальніх візирів на 
відстані від 800 до 4000 метрів? Невже спостерігач міг 
побачити мітку на такій відстані?  Зараз  горизонт 
і дальні кургани від спостерігача закриті деревами 
лісосмуг. Проте, збереглися два документальні свід-
чення, що раніше всі кургани в околиці було добре 
видно.

В Чернігівських єпархіальних відомостях від 1874 
року автор зазначив, що « … з кургану Осичиха видно 
всі інші кургани на просторі в 30 верст з півночі на 
південь і більше 15 вест зі сходу на захід».

В 1924 році Костянтин Самбурський, перебуваючи 
на центральному колі курганів, писав: «Із цієї могили 
видко могилу Забарного під Гужівкою. Видніються 
могили під Ступаківкою. Могили під Бовиним хуто-
ром, Яські могили. Видко Високу могилу по дорозі з 
Гужівки на Ічню».

Ну добре, видно, але чому так далеко? 
Пояснення можна знайти  в закономірностях річ-

ного руху точок сходу і заходу Сонця по небокраю. 
Почнемо з Рівнодення. Кожен день поблизу точки рів-
нодення  зміщення точки заходу відбувається в серед-
ньому на 0,65º або ж на 40 мінут.

 Майдан Горілий Дід розміщений на азимуті 
270,5º на відстані 830 метрів від спостерігача і позна-
чає захід Сонця на Рівнодення. Розміри майдану: діа-
метр 30 метрів і висота 4 метри, але реально видима 
лише верхівка кургану, яка має в діаметрі  близько 10 
метрів.

Видимий кутовий діаметр  верхівки майдану на 
відстані  830 метрів становить: 

sin<ACB = AB/BC = 10/830 = 0.012  або 40’
Пам’ятаєте зміщення диску Сонця на 40 мінут 

за день? Ось і пояснення – видимий діаметр візира 
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дорівнює денному зміщенню  точки  заходу Сонця і 
майже дорівнює видимому діаметру Сонця (32’).

Перейдемо до сонцестояння. Південно-західний  
візир SW5 віддалений від спостерігача на 3850 метрів 
і позначає захід  Сонця  в день зимового сонцестоян-
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ня. В дні близькі  до сонцестояння зміщення точки 
заходу Сонця ледь помітне і становить 6’.

Видимий діаметр верхівки кургану становить:
sin<ACB = AB/BC = 10/3850 = 0.0026  або 9’

 
Отже, видимий діаметр візиру майже дорівнює  

добовому зміщенню точки заходу сонця і становить 
1/3 його видимого діаметру.

Щоб визначити місце спостерігача, з якого прово-
дили всі спостереження я провів дослідження в по-
льових умовах. Дерева заважають спостереженням, 

тому я використав безпілотника і в день літнього 
сонцестояння сфотографував  схід сонця. Сонячний 
диск з’явився на одній лінії з пд-зх та пн-сх ближніми 
візирами. 

 
Лінія проходить точно по центрам пам’яток і десь 

між ними був курган описаний в 1874 році, який був 
висотою 4,5 метри і мав діаметр при основі 10-12 ме-
трів. Щоб визначити, де на цій лінії був курган, в день 
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осіннього рівнодення я сфотографував захід Сонця 
на одній лінії із західним дальнім візиром та ближнім 
візиром. 

На перетині двох ліній з азимутами 270,5 та 50 гра-
дусів була точка спостереження, оскільки з неї мож-
на побачити дві астрономічні події: схід сонця в день 
літнього сонцестояння та захід Сонця в день осінньо-
го рівнодення.
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Розділ 7.
Місячна обсерваторія

То Безводівка обсерваторія чи просто кургани? 
Таке питання ще й досі турбує декого. А є скеп-

тики, які впритул не хочуть бачити астрономічну 
складову та геометричні закономірності, які я показав 
у фільмах, статтях та різних публікаціях.

Обсервато’рія (від лат. observo — спостерігаю, 
уважно стежу) — наукова установа, в якій за допомо-
гою особливих інструментів виконують астрономічні, 
метеорологічні та інші спостереження, а також обро-
бляють одержані результати.

На безводівському плато проводили спостережен-
ня за небесними світилами, тобто асторономічними 
об’єктами за допомогою особливих інструментів – 
земляних насипів: валів та курганів. Потім, отримані 
результати спостережень втілювали в геометрії самої 
обсерваторії. А що ж таке курган?

Курга’н, також Могила — високий земляний, рідше 
кам’яний насип над стародавнім похованням. Є різно-
видом поховальних пам’ятників, має форму земляного 
насипу, ізольоване округле підвищення, розташоване 
на рівнині з різко вираженою підошовною лінією, має 
штучне походження. Згідно з етимологічним словни-
ком української мови слово «курган» запозичене з по-
ловецької мови kurgan, що означає: твердиня, насип-
ний вал, фортеця, висока могила. Слово пов’язане зі 
словом з перської мови gurxane, яке у свою чергу похо-
дить від gur — могила та xane — дім.

Земляні насипи Безводівки по одинці є могилами і 
майданами, а в своїй сукупності є пригоризонтною об-
серваторією. Тому більш точною назвою для них буде 
Курганно-майданний астрономічний комплекс. Якщо 
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порівняти основні архітектурні особливості найдав-
ніших обсерваторій європейського континенту, мож-
на побачити спільні риси між ними.  Для порівняння 
візьмемо Гозек (Німеччина), Стоунхендж (Велика Бри-
танія) та Безводівка (Україна).
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 Гозек, як найдавніша обсерваторія, не має дальніх 
візирів, але  у неї є ближні візири у вигляді двох воріт 
на південному сході та південному заході, і через них 
22 грудня  видно схід та захід сонця в день зимового 
сонцестояння. Деякі стовпи частоколу є вищими і ви-
конують роль візирів інших астрономічних подій. На 
схемі азимутами показано, як з центру обсерваторії 
можна спостерігати появу та захід сонця в дні зимово-
го та літнього сонцестояння.

Обсерваторія Стоунхендж молодша за Гозек на 
2000 років і значно складніша у виконанні, але має ті 
ж самі основні елементи: кільцевий вал з ровом, коло 
ближніх визирів уже не дерев’яних, а кам’яних, і но-
вий елемент — дальні візири. П’яточний камінь, що 
стоїть на північно-східній алеї, має азимут 50° і позна-
чає схід сонця на літнє сонцестояння. 

Мало хто знає, що на відстані від 900 до 2000 м від 
каменів є кургани, які розміщені на азимутах сходу і 
заходу сонця в дні сонцестояння. 

На обсерваторії Безводівка повторюються азимути 
дальніх візирів сонцестояння двох попередніх об’єктів.  

Стоунхендж та Безводівка мають всі складові пра-
давньої обсерваторії: робоче місце спостерігача, коло 
ближніх візирів та систему дальніх візирів.

Всі три обсерваторії розміщені на 51° північної 
широти на одній лінії з невеликими відхиленнями в 
кілька десятків мінут. Це не випадковість і не збіг, а 
свідчення того, що  і 4 і 6 тисяч років тому спостері-
гачі були настільки обізнаними в астрономії, що знали  
про феномен 51 паралелі, який полягає в наступному: 
лише на цій широті в межах поясу шириною менше 
одного градусу схід та захід Сонця на літнє сонцесто-
яння відбувається під прямим кутом до найпівденні-
шого сходу і заходу повного Місяця. Це навіть зараз 
важко зрозуміти, але астрономи без оптичних при-
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строїв визначили цей феномен і користувалися ним у 
своїх цілях.  

У пригоризонтної обсерваторії виділені точки 
сходу та заходу Сонця в дні сонцестояння, що відб-
уваються двічі на рік в середині літа та зими. Точці 
рівнодення приділено менше уваги. Особливо багато 
дальніх візирів у Безводівки на південному сході та 
південному заході. Отже, в цих секторах спостеріга-
ли значимі події і їх було декілька, якщо не сказати 
багато.

Перша подія — це зимове сонцестояння  в кінці 
грудня (дальні візири SE3 та SW5). Варто зазначити, 
що це дивна точка відліку днів до початку посіву 
сільськогосподарських культур. З точки зору аграр-
ного календаря, немає потреби  визначати зимове 
сонцестояння, щоб планувати час посадки та збору 
врожаю. Якби для будівництва обсерваторії голов-
ною метою була аграрна, визначення  рівнодення 
мало б більше сенсу.

Друга подія, точніше група подій, що відбува-
ються в місцях скупчення дальніх візирів, схід і захід, 
так званого, високого та низького Місяця. Іншими 
словами повного Місяця, близького до літнього сон-
цестояння. Сектори його сходу 124°–140°, заходу — 
221°–238°. В цих секторах знаходяться дальні візири 
SE1, SE2, SE4 та SW1-4, SW6, SW7 відповідно. Їх мож-
на назвати «місячними» візирами.  А визначення 
циклу саросу, за який Місяць повертається до по-
передньої сигізії (сигізія – вирівнювання трьох або 
більше астрономічних тіл в межах сонячної системи 
на одній прямій) і повторюються умови затемнень, 
не має ніякого відношення до посіву пшениці та збо-
ру врожаю гороху.

На обсерваторії Безводівка є ще три дальні візири, 
які не вписуються в річний рух Сонця. Це кургани 
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NW1, NW2 (301°) та NE1 (45°). Як відомо, Сонце схо-
дить 22 червня на азимуті 50° і заходить в цей день на 
азимуті 308°. Але якщо їх розглядати як місячні візири, 
розміщення стає логічним, і вони ідеально стають на 
своє місце в пазлі Безводівки.

2 січня 2018 року повний Місяць, найближчий до 
зимового сонцестояння, зайшов на азимуті 301° за ві-
зиром NW1. Він позначив найпівденнішу точку свого 
північного сектору і почав відлік нового саросу. Потім, 
влітку того ж року 27 липня  у найпівнічнішій точці 
південного сектору Місяць зійшов із-за кургану Оси-
чиха (SE1 азимут 124°), і зайшов за візиром SW6 (238°). 
Моя теорія підтвердилася за щасливого збігу обста-
вин 27 липня 2018 року, десь через рік після того, як я 
виклав її на папері. 

13 липня було сонячне затемнення. Його могли 
бачити лише жителі Австралії та пінгвіни в Антар-
ктиді, але воно відкрило період, який астрологи на-
зивають «коридор затемнень». 13 липня Місяць-мо-
лодик кинув свою тінь на Землю, через 14 діб він сам 
опинився в тіні нашої планети. А потім, через 14 діб 
ще раз  закрив собою Сонце. Отже, за 28 діб супутник 
Землі здійснив повний оберт навколо неї, створивши 
три затемнення: два сонячних і одне місячне. Це ста-
ло можливим тому, що Земля, Сонце і Місяць були в 
ці дати на одній лінії. 

 27 липня настало довгоочікуване місячне затемнен-
ня. Я дуже хотів його побачити і відзняти на камеру по 
можливості. На жаль, поїхати на обсерваторію не було 
в мене можливості, і погода була несприятливою для 
спостережень – увесь вечір йшов дощ, небо було затяг-
нуте сірими хмарами, а все, що можна було на ньому 
побачити, так це поодинокі спалахи блискавки. Та на 
щастя, є програма Stellarium, яка дозволила побачити, 
що в цей день відбувалося на обсерваторії Безводівка.
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О 20:45 повний Місяць зійшов на азимуті 124°, 
саме там, де знаходиться найбільший курган астро-
номічного комплексу Осичиха (візир SE1). Затемнен-
ня було найдовшим за останні сто років і тривало 
майже дві години. Впродовж цього часу Місяць був 
червоним.  Природа цього явища пояснюється тим, 
що червоні хвилі спектру сонячного світла заломлю-
ються атмосферою Землі найменше і потрапляють 
на поверхню Місяця, зафарбовуючи його в червоний 
колір.  О 23:20  на півдні, всього 16° над горизонтом 
був пік затемнення, а о 5:20 на азимуті 238°, саме там, 
де знаходиться курган Лисячий (візир SW6), Місяць 
зайшов за горизонт.

 Таким чином, вдалося визначити, що ці два курга-
ни-візири є «місячними».

На думку спало, що древні астрономи визначали 
дати затемнень не заради того, щоб показати людям 
видовищне явище, чудо в небі, і тим самим підняти 
свій авторитет та з допомогою страху зміцнити владу 
над простим людом. Це робили заради іншої високої 
мети. Під час «коридору зетемнень» я дізнався від 
знайомих астрологів, що наші дії і думки в день со-
нячного затемнення формують, або ж програмують 
нашу долю на наступні 5 років. Місячне затемнення, 
яке відбувалося 27 липня в південному вузлі, впливає 
на майбутнє кожної людини аж на 18 років наперед, 
тобто впродовж того самого циклу «малого саросу». 
Можна впевнено припустити, що обсерваторія була 
інструментом, який допомагав визначати важливі 
дні, коли можна програмувати майбутнє як окремої 
людини, так і суспільства в цілому.
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Схема міграції точок сходу і заходу повного Місяця.

Тепер, якщо відрахувати від дати 2 січня 2018 року 
половину циклу саросу (9 років), і пошукати повний 
Місяць, близький до зимового сонцестояння, 23 груд-
ня 2026 року він зійде із-за кургану Коржиха (NE1) на 
азимуті 45º і через 3278 днів позначить найпівнічні-
шу точку північного сектору та половину саросу. До 
закінчення циклу залишиться 3307 днів (загальна 
тривалість 6585,32 доби). Друга половина довша на 
29,5 діб, тобто на синодичний місяць тому, що сарос 
починається повнею і нею закінчується. Половину 
періоду теж потрібно відзначати, коли Місяць освітле-
ний на 100%.
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Така увага астрономів до Місяця та велика кількість 
його візирів може свідчити про  те, що сонячні візири 
та сонцестояння були не головними, а лише допоміж-
ним засобом  для визначення більш рідкісних і більш 
важливих місячних астрономічних подій. Ще один 
беззаперечний факт – спостереження на обсерваторії 
тривали не одне десятиліття.
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Розділ  8.
Вік обсерваторії Безводівка

Історики датують кургани Безводівки ІІ тис. до н.е. 
Тому, можна припустити, що Безводівці близько 4 тис. 
років. Отже, спроба навмання датувати ці насипи при-
писує їх періоду ранньої та середньої бронзи, оскільки, 
науковці не вказали, що вони мали на увазі — початок, 
середину чи кінець другого тисячоліття.

Обсерваторія Безводівка відкрила вже багато таєм-
ниць, але не дає спокою питання: коли ж вона була 
побудована? Скільки тисяч разів Сонце сходило із-за 
її візирів?  Знайшовши відповіді на ці питання, можна 
дізнатися відповідь на ще одне важливе питання: хто 
її побудував? Але розбіжність в датуванні 1000 років 
занадто велика похибка, навіть для такого давнього 
періоду. За десять століть змінюються культури, вини-
кають і зникають цивілізації. 

Земляні насипи Безводівки тисячами років омива-
лися дощами, овівалися вітрами, але сила природних 
стихій майже не змінила зовнішній вигляд візирів пра-
давньої обсерваторії. Чому ж опади, суховії не змінили 
за такий тривалий час форму курганів і не зрівняли їх 
із землею? Чому візирна система Безводівки залиши-
лася майже первозданною аж до кінця XIX ст., коли її 
детально описали в Чернігівських єпархіальних відо-
мостях?

На це є декілька причин. Кургани, як правило,  ро-
били на підвищеннях, на вододілах, де немає інтенсив-
них водних потоків, які стікають з підвищень, виклика-
ючи ерозію грунту. На незахищених деревами схилах 
ярів після сильних злив можна знайти місця, де вода 
розмила грунт і там зародився центр ерозії, який через 
багато років перетвориться на новий яр.
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Отже, обираючи місце для кургану, люди розумі-
ли, що будують на віки. Іншим захисником курганів 
є густий трав’яний покрив. Щільний дерн запобігає 
осипанню схилів земляного насипу, а товстий шар ми-
нулорічної сухої та цьогорічної свіжої трави не дозво-
ляє дощам і талим водам розмивати грунт. Як стріха із 
соломи захищає хату, так і трав’яний покрив оберігає 
могили наших пращурів та ще й оновлюється щовес-
ни. Звичайно такий природній фактор як дикі звірі 
наносить шкоду курганам. Я часто бачив на історич-
них пам’ятках вовчі та лисячі нори. Але це вимушений 
крок для тварин облаштовувати житла в могилах, тому 
що за останні 100 років ареал їх проживання значно 
скоротився. Оператор команди Ukraїner  навіть прова-
лився по груди в одну з таких ям, викопану тваринами 
на вершині західного ближнього візиру. 

Справжньою руйнівною силою є людина. Найбіль-
шої руйнації кургани не лише Безводівки зазнали від 
рук археологів, аграріїв, грабіжників та військових. І 
розміщені вони в послідовності по мірі спадання шко-
ди, завданої кожною із цих груп людей історичним 
спорудам. Незважаючи на значну руйнацію, на основі 
того, що лишилося, можна дослідити вік якщо не всьо-
го комплексу то хоча б окремих його елементів.

Можна було б розкопати земляні насипи і за ма-
теріалами, які там знайдуться, визначити час їх будів-
ництва, але розкопати означає понівечити, знищити. 
Це занадто висока ціна заради задоволення цікавості! 
За останні сто років Безводівку поруйнували вже і так 
понад міри. Із близько сорока курганів комплексу до 
сьогодні збереглися всього дванадцять. Та й ті, що ли-
шилися, мають на собі сліди діяльності горе-архео-
логів з дипломами і без них. Ще один недолік такого 
варварського методу — низька точність, похибка буде 
декілька сотень років.
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На щастя, є більш науковий і більш точний метод в 
астроархеології, який використовується для визначен-
ня дати будівництва мегалітичних та солярних споруд. 
Метод Локьєра оснований на довготривалій зміні по-
ложення екліптики Сонця.  Екліптика Сонця – це уяв-
на лінія небесної сфери, вздовж якої центр сонячного 
диску протягом року пересувається серед зірок. Точки 
перетину екліптики з небесним екватором є точками 
рівнодення. Кут нахилу екліптики Сонця змінюється 
від 21º39`` до 24º36`` впродовж 25795 років. Зараз він 
становить 23º26``.

Отже, за сто років точка сходу Сонця в день сонце-
стояння зміститься вздовж лінії горизонту всього на 
всього на 40 секунд.

24º36`` — 21º39`` = 2º57`` або 177` або 10620``
10620`` / 258 століть = 41``
Це явище є наслідком коливання земної осі і на-

зивається прецесією. І цей наслідок є ледь помітним 
навіть впродовж життя одного дослідника астронома. 
На пригоризонтній обсерваторії Безводівка точки сон-
цестояння та рівнодення відмічені курганами. Зали-
шається визначити на який кут змістилися ці точки від 
візирів, а потім з’ясувати скільки років тому сонячний 
диск торкався своїм нижнім краєм верхівок рукотвор-
них пагорбів. Щоб це зробити треба врахувати по-
правки на декілька важливих величин.

1. Видимий горизонт.
Кургани-візири обсерваторії знаходяться на одна-

ковій висоті над рівнем моря в межах від 167 до 170 м. 
Незважаючи на відстані в декілька кілометрів та пере-
пади рельєфу на значній території комплексу, візири 
стоять в місцях, які знаходяться на одному рівні. Бу-
дівельники Безводовки могли знівелювати декілька 
метрів перепаду висот при підготовці будівельних 
майданчиків або пізніше насипали візир необхідної 
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висоти. Але навіть перепад висоти між робочим місцем 
спостерігача в центрі комплексу та візиром, що знахо-
диться на відстані три кілометри, становить лише 2 м і 
дає похибку 2` дуги. Вражає ювелірна точність в таких 
масштабах. Проектанти та будівельники Безводівки уз-
годили надскладну священну геометрію з рельєфом і 
розмістили візири в одній площині на території до 20 
км². До речі, у Стоунхенджа кам’яне коло та основні 
дальні візири знаходяться на висоті 100 м з відхилен-
ням в 1 метр над рівнем моря, а лінія горизонту навко-
ло нього в усіх напрямках має майже однакову висоту.

Робоче місце спостерігача (РМС), ближній візир 
(БВ) та дальній візир (ДВ) знаходяться на одному рівні. 
Відстань між РМС та ДВ становить 3,4 км. Відстань до 
видимого горизонту розраховується за формулою:

D = 3.57 √h ,  де d – відстань в кілометрах, h – висота 
в метрах. Отже,

h = √3.4/3.57 = 0.97 ≈ 1 м.
Видимий горизонт для спостерігача з висоти 1 м 

буде 3,4 км. Саме на такій відстані  (3–4 км) розміщена 
більшість дальніх візирів Безводівки. Чому саме 1 м? 
Це висота над площиною візирів, на якій знаходилися 
очі спостерігача в сидячому положенні. Зручна і ста-
тична поза для тривалих спостережень. Таким чином, 
архітектори обсерваторії створили для спостерігача 
штучний істинний горизонт.

Істинний горизонт – велике коло небесної сфери, 
що утворюється при її перетині з площиною, яка про-
ходить через око спостерігача перпендикулярно до 
відвисної лінії в точці спостережень. Насправді ж ви-
димий горизонт з вершини кургану на висоті 5 м буде 
на відстані:

D = 3.57 √5 = 8 км.
Система візирів Безводівки є одночасно штучним, 

видимим та істинним горизонтом для спостерігача.
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2. Атмосферна рефракція.
Коли ми бачимо як на сході або на заході Сонце 

торкається видимого горизонту нижнім краєм диску, 
насправді воно знаходиться нижче горизонту. При-
чина цьому оптичне явище рефракція земної атмос-
фери.

Англійський астроархеолог Норман Локьєр ще в 
1898 році визначив вік Стоунхенджу астрономічним 
способом, використовуючи таблиці Стоквела та роз-
рахувавши кут зміни екліптики Сонця. Він визначив 
кут зміщення сходу сонця в день літнього сонцесто-
яння. У Безводівки, на жаль, залишився лише візир 
на захід сонця в день зимового сонцестояння, але він 
закритий для спостережень лісопосадками і робоче 
місце спостерігача теж не збереглося. Проте, якщо 
провести уявні лінії на візири головних астрономіч-
них подій сонячного року: сонцестояння та рівноден-
ня, на їх перетині можна знайти точку, яку будемо 
вважати РМС. Колись з допомогою георадарної зй-
омки можна буде встановити точне місцерозміщення 
РМС, а просіка в посадці дозволить зимового вечора 
виміряти точний азимут заходу сонця 22 грудня. На-
щастя, зараз немає потреби робити складні розрахун-
ки. Можна використати можливості астрономічної 
програми Stellarium. 

Зараз в Безводівці 22 грудня Сонце заходить на ази-
муті 231º18’ ( див. фото нижче).

Щоб нижній край диску Сонця торкався горизон-
ту потрібно, в програмі зробити поправку на реф-
ракцію 27’ 20’’. Програма показує кут висоти Сонця 
над горизонтом по його центру. Тому висота повинна 
бути: 

16’ 15’’ — 27’ 20’’  = 13’ 05’’
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Якщо провести лінію від гіпотетичного робочого 
місця спостерігача до південно-західного дальньо-
го візиру SW5, азимут лінії буде 230º15’. В програмі  
Stellarium на цьому азимуті в день зимового сонце-
стояння світило заходило близько 4800 років тому.  В 
програмі, в 2800 році до н.е. ми бачимо не 22 груд-
ня тому, що за тисячі років набігла похибка, оскіль-
ки в програмі задано, що тоді ніби використовувався 
юліанський календар. Цю похибку усунули 1 січня 
1583 року, коли перейшли на григоріанський кален-
дар. В 1583 році похибка складала 10 днів. А в 2800 
році до н. е.  – 19 днів.

  

Більш точну дату можна буде встановити пізніше, 
а зараз з великою долею впевненості можна сказати, 
що обсерваторія Безводівка старша за Стоунхендж. 
4800 років тому і дотепер було відомо два цивілізацій-
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ні центри: Єгипет та Месопотамія, зараз маємо третій. 
А хто ж створив обсерваторію і використовував її?

В облікових картках курганів сказано, що вони на-
лежать кочовим племенам, які проникали із степу в 
лісостепову зону в ІІ тис. до н.е. Перевіримо, чи від-
повідає це твердження дійсності. В період з 3000 до 
1500 років до н.е. на території середньої течії Дніпра 
та в басейні річки Десна жила етноспільнота, яку 
називають Середньодніпровською археологічною 
культурою, виділеною Городцовим В. на початку 
XX-го ст. Дослідники вважають, що племена культури 
шнурової кераміки прийшли в Подніпров’я із заходу 
та асимілювалися з місцевим населенням Дніпро-До-
нецької культури.

 

  
Середньодніпровська культура охоплювала сучас-

ні Черкаську, Житомирську, Київську, Чернігівську 
області України, Східну Білорусь та прилеглі області 
Росії.

В культурі виділено три локальні групи пам’яток: 
київську, києво-деснянську, верхньодніпровську.
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Сусідньою етноспільнотою була Катакомбна куль-
тура, яка займалася переважно скотарством в степах 
між Дніпром та Доном. Отже в ареалі поширення Се-
редньодніпровської культури і неподалік межі двох 
досить схожих між собою культур виникла Пригори-
зонтна обсерваторія Безводівка.

Всього відомо 209 поселень середньодніпровської 
культури, в тому числі 98 — на території України 
(Ісковщина, Княжа гора, Пекарі, Старосілля, Кийлів 
та інші). На Ісковщині виявлено чотири двокамерні 
житла стовпової конструкції з глиняною долівкою, 
глинобитними стінами та двосхилим дахом (6 х 5 м).  
Середньодніпровці мали наземні житла, хати, які бу-
дували після них впродовж тисяч років аж до ХХ-го 
ст. за технологією, яка була незмінною, оскільки пе-
редавалася з покоління в покоління.

Такі житла характерні для землеробського су-
спільства, яке було осілим, тому що були розраховані 
на життя кількох поколінь впродовж десятків років. 
Середньодніпровці були землеробами, а також зай-
малися скотарством, розводили велику та дрібну ро-
гату худобу, свиней і коней. В заплавах річок займа-
лись землеробством. Основними знаряддями праці 
були пласкі сокири, рогові мотики, жнивні ножі із 
кременю, а для обробки зерна використовували зер-
нотерки. 
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Я особисто поблизу обсерваторії Безводівка в селі 
Ступаківка на березі річки Ржавиця знайшов ці брон-
зові знаряддя праці періоду ранньої бронзи. На похи-
лому березі, який повернутий на південь, де річечка ро-
бить поворот, на чиємусь городі я знайшов бронзового 
серпа. Спочатку здалося, що то якийсь брухт і потрібно 
його викинути, але зелений відтінок товстого шару ок-
сидів міді на ньому примусив мене зупинитися.

Згодом, на тому ж місці я знайшов бронзову моти-
ку. Обидві знахідки були вокористані для зйомок до-
кументальних фільмів про обсерваторію Безводівка. 
Маленький серп та мотика, ці знаряддя хліборобів є 
доказом того, що на Чернігівщині вирощували хліб 
4000 років тому. Що цікаво, вирощували його на тому 
ж самому місці, де і сьогодні люди обробляють свої 
присадибні ділянки. 
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  Звичайно це логічно, тому що місце дуже зручне 
і знаходиться поблизу води, східної експозиції. Але 
також це символічно, оскільки за 4 тис. років нічого 
не змінилося. Нащадки людей, які жили тоді, живуть 
в майже таких самих хатах, на тому ж місці, схожими 
мотиками навесні обробляють землю  і серпами зби-
рають врожай. А кургани ще стоять в околиці, хоча їх 
стало менше.

Поховальні пам’ятки Середньодніпровської куль-
тури — курганні (українська назва курганів — моги-
ли) (відомо 57, переважно у Середній Наддніпрян-
щині) або ґрунтові (відомо 36, переважно у Верхній 
Наддніпрянщині, а також на території сучасних Біло-
русі та Росії). Спосіб поховання — інгумації або крема-
ції у прямокутних ямах.

Найбільш представленим матеріалом, що архео-
логи знаходять при розкопках поселень Середньод-
ніпровської культури, є кераміка. Кераміка цієї куль-
тури поділяється на кухонний та столовий посуд. 
Столова кераміка — тонкостінна, з домішками піску та 
шамоту в тісті: горщики, амфори з вушками, чаші, куб-
ки, дно яких — округле або сплощене. Орнамент ке-
раміки геометричний, нанесений відбитками шнура, 
лінійного чи зубчастого штампу, нігтями, нарізкою. 
Такий орнамент ламаних ліній теж зберігся впродовж 
тисяч років. Кухонний посуд — великі товстостінні 
плоскодонні горщики з домішками піску та жорстви 
(товчені мінерали) в тісті. 

Таку кераміку у великій кількості я знайшов теж в 
селі Ступаківка, але на іншому городі, що знаходить-
ся в п’яти кілометрах від обсерваторії Безводівка. По-
селення знаходилося на пологому березі річки Смош, 
виток якої бере свій початок від курганної групи Ро-
блениці – кола ближніх візирів обсерваторії.
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На мою думку, ці два місця, на відстані 1,5 км, де 
були зроблені знахідки, належать одному поселенню 
або групі поселень. Їх мешканці, якщо не будували 
могили Безводівки, то безсумнівно ходили до курганів 
і бачили їх в ті далекі часи. Я виріс в цій місцевості і 
тому мені особливо приємно було доторкнутися до 
кераміки та знарядь праці моїх далеких пращурів, які 
жили в той час, коли зустрічали схід Сонця на земля-
них насипах обсерваторії.

Припускається наявність місцевої металооброб-
ки, сировиною для якої слугував переплавлений ме-
талевий брухт. Нечисленні бронзові вироби — ножі, 
вислообушна та втульчаста сокири, діадеми, нашийні 
гривні, браслети, скроневі кільця верболистої форми. 
Переважають вироби з миш’яковистої бронзи, рідше 
— олов’яні бронзи з Карпато-Балканського регіону. 
Крем’яні вироби: пласкі сокири, вістря стріл, дротиків, 
списів, ножі, скребачки. Кам’яні вироби: втульчасті со-
кири (звідси друга назва культури — «бойових сокир»).

Середньодніпровська культура існувала  впродовж 
1500 років. Це надзвичайно великий проміжок часу, 
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тому лише її носії могли побудувати такий масштаб-
ний об’єкт як Безводівка, насипати десятки курганів 
та майданів і проводити спостереження за небесними 
світилами, які тривали не одне життя людини.

Остаточно я переконався у вірності свого тверджен-
ня, коли відвідав Національний історичний му-
зей України. В експозиції, присвяченій Середньод-
ніпровській культурі, я побачив керамічне прясло. 
Воно було незвично велике, діаметром близько 10 см і 
орнаментоване ламаними лініями по колу. Найбільше 
мене вразило зображення колеса із вісьмома спицями 
в центрі прясла. Таке ж коло з вісьмома променями є 
логотипом обсерваторії Безводівка. Я зробив це під-
свідомо, інтуїтивно. Таке колесо ще називають колом 
Сварога, і воно символізує річний рух Сонця по колу. 
Коло вказує на чотири основні сторони світу, а також, 
на чотири проміжні сторони, які в свою чергу познача-
ють точки сходу і заходу Сонця в дні сонцестояння та 
рівнодення. Центральне коло ближніх візирів є таким 
же колом, що зображене на пряслі, яке створили люди 
Середньодніпровської культури, будівельники обсер-
ваторії Безводівка.
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 Розділ  9.
Нова історична доктрина

Отже, є обсерваторія! А що це означає? Наси-
пали колись наші далекі пращури високі мо-

гили там, де сонце зустрічається з землею  в особ-
ливі дні. Але виникає дуже важливе питання: наші 
предки чи не наші? Згадуючи шкільний курс пра-
давньої історії України сьомого класу, знайшов у 
пам’яті слова про трипільську культуру: «Трипільці 
не мають нічого спільного з сучасними українцями 
і більше генетично споріднені з вірменами». Якось 
виглядає нелогічно. Трипільці на Кавказі не жили, 
але сучасні його жителі мають більше прав бути на-
щадками однієї з найдавніших і найбагатших цивілі-
зацій світу, ніж ми. Одразу після цього згадалося по-
яснення вчителя історії про походження самоназви 
слов’ян. Нібито в першій половині І тис. нашої ери 
жителів Побужжя та Подніпров’я постійно забирали 
в рабство кочові племена північного Причорномор’я 
і продавали на невільницьких ринках. А наші пра-
щури перейняли собі тамтешню назву раба «slave»   
собі як самоназву. 

 Вивчаючи археологічні пам’ятки від кам’яного 
віку і до часів Київської Русі, Вікентій Хвойка дослі-
див, що населення Середнього Придніпров’я було 
автохтонним і незмінним. Власне, доводив, що істо-
ричний розвиток — це «безнастанні і послідовні 
зміни місцевої культури», які зберігають безпосе-
редні зв’язки. Ще при обґрунтуванні трипільської 
культури як хліборобської цивілізації він стверджу-
вав: «Народ, який витворив ці пам’ятки, не міг 
зникнути безслідно і був ніхто інший, як та галузь 
арійського племені, якій служно належить ім’я 
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протослов’ян і нащадки якої заселяють ще й досі 
південно-західну Росію». 

П. Третьяков, відомий російський вчений в царині 
слов’янської культури, високо поціновував досліджен-
ня Вікентія Хвойки: 

«Ще в 90-х роках XIX ст. В. Хвойка наголошував, 
що вивчення не тільки трипільських, а й інших 
пізніших старожитностей Середнього Наддніпров’я 
доводить, на його думку, переконливу картину без-
перервного розвитку хліборобського населення, по-
чинаючи з кам’яного віку і кінчаючи слов’янами 
«Повісті временних літ». Наступні досліди цілком 
ствердили ці спостереження В. Хвойки. Вони пока-
зали, що трипільські та інші хліборобсько-скотарсь-
кі племена справді були немов би основою тривало-
го наступного розвитку хліборобсько-скотарських 
племен Середньої і Східної Європи, який завершив-
ся, зокрема, виникненням слов’янства».

Наша прадавня історія схожа на ковдру з різноко-
льорових клаптиків зшитих білими нитками, а поде-
куди з великими дірками. До середньовіччя, до часів 
Київської Русі історія України розосереджена і є набо-
ром археологічних культур, які, за версією академічної 
науки, між собою майже не пов’язані. Історики виділи-
ли з десяток культур за типовими для них ознаками: 
тип поховання, дизайн кераміки та ареал поширення. 
Найбільш відомі з них: Трипільська, Ямна, Катакомб-
на, Зрубна, Зарубинецька, Скіфська, Київська, Чер-
няхівська. І нам розповідають в освітніх закладах, що 
представники  вищезгаданих культур приходили на 
наші землі з далеких країн, жили тут сотні а то й тисячі 
років, а потім йшли геть. На їх місце приходили інші 
народи. Або культури раптом виникали, а через 500 
років занепадали і зникали, асимілюючись з іншими 
народами та втрачаючи свою ідентичність.
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Мені здається дуже дивним, що історики пода-
ють кожну культуру як окремий народ. І коли вони 
пишуть книги з історії, написавши про чергову ар-
хеологічну культуру, легко перегортають сторінку 
і починають новий розділ. Мабуть, шановні істори-
ки не вчили закони збереження маси та енергії, які 
говорять що ніщо нізвідки не береться і нікуди не 
зникає, а лише трансформується. Ці закони можна 
застосувати і до народів, і я постараюся довести це 
прикладами.

На фото нижче кераміка Середньодніпровської 
культури, якій чотири з половиною тисячі років. Гле-
чик з грубими стінками, виліплений без застосування 
гончарного кола. Якщо ж ми поглянемо на кераміку 
Черняхівської культури, якій півтори тисячі років, то 
побачимо посуд з тонкими лощеними стінками. Чи оз-
начає це, що змінився народ? Ні, за три тисячі років 
змінилася, точніше буде сказати, вдосконалилася тех-
нологія виробництва кераміки: винайдено гончарне 
коло, нові суміші глини та спобочи її термічної оброб-
ки. Що ж поєднує людей, яких розділяють тисячоліття? 
Символи та орнамент нанесені на горщики відобража-
ють світогляд людей та об’єднують їх у спільноту, яку 
називають народом.

Коли ви зайдете до історичного музею, побачите 
там керамічний посуд різних форм та розмірів з різ-
ною орнаментацією, але один орнамент переважає. 
Такий як на цьому горщику Середньодніпровської 
культури.
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Ряд рисок, нахилених в один бік. Кожен наступний 
ряд змінює нахил рисок, утворюючи геометричний 
орнамент із ламаних ліній. 

Такий же орнамент спостерігається на посудині 
Ямної археологічної культури. У наш час серед фахів-
ців поширена думка, що ямна культура є похідною від 
Середньостогівської культури і є пращуром частини 
індоєвропейських народів та індо-іранських народів.
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 Ще на 500 років назад – і знаходимо ламані лінії на 
горщику Середньостогівської культури, яка є поперед-
ницею Ямної археологічної культури. Варто зауважи-
ти, що їх розділяє щонайменше 500 років.

 
На 500 років далі в минуле – і знов ідентичний ор-

намент у Трипільської культури пізнього періоду.

 

Неймовірно, але і в часи неоліту 8000 років тому 
люди Буго-Дністровської археологічної культури оз-
доблювали посуд цим візерунком ламаних ліній.
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І навіть в кінці палеоліту понад 10 000 років тому 
на території сучасної України на сиру глину стінок ке-
рамічного посуду впевненими рухами гончарі нано-
сили такий дуже поширений орнамент.

 

Нам кажуть, що це різні культури, різні народи, 
але орнамент говорить протилежне. Не займалися ж 
археологією люди 5000 років тому, щоб знайти глечик 
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кам’яної доби і скопіювати з нього орнамент?  Найдав-
ніше з нині відомих зображень такого орнаменту є на 
мізинському браслеті та кістяній статуетці, яким 15 000 
років.

 
Ми можемо лише здогадуватися, що означали ці 

ламані лінії, але очевидно, що вони передавалися з по-
коління в покоління впродовж 15 000 років, тому на-
прошується один висновок.

На території України з часів неоліту жили сотні 
поколінь, між якими існував безперервний процес пе-
редачі інформації: знань, традицій, міфології, мови, 
символіки, тобто сукупності ознак, які є визначаль-
ними для кожного народу та дозволяють йому іден-
тифікувати свою національність. З плином тисячоліть 
інформація, що передавалася від батьків дітям та ону-
кам, змінювалася та доповнювалася. Сучасними сло-
вами змінювалася мода на прикраси, знаряддя праці, 
предмети побуту, релігійні вірування, але основа зали-
шалася незмінною. Раніше ці зміни відбувалися дуже 
повільно впродовж сотні років, а це щонайменше чо-
тири покоління.

Зараз ми живемо в шаленому ритмі. Якби архео-
логи майбутнього розкопали на території України  
культурний шар ХХ ст., вони б знайшли: хрестики, 
ґудзики, монети та посуд Російської імперії і назвали 
б їх власників археологічною культурою «двоголового 
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орла». Потім хрестики зникли б з культурного шару і 
археологи викопали б монети, гільзи, гудзики із зірка-
ми культури «серпа та молота». Дуже швидко ця «хлі-
боробсько-реміснича» культура занепала, і з’явилася 
культура, так званого «покоління Пепсі» з притаман-
ними їй пластиковим посудом, алюмнієвими банками 
та дивними знаряддями праці у вигдялі мобільних 
телефонів та комп’ютерів. Тому якщо керуватися ме-
тодами дослідження етногенезу істориків і провести 
таку аналогію, в України впродовж 100 років жили, 
змінивши один одного, три народи. Але мої діди та 
прадіди були українцями!

Я замислився, чому саме такий орнамент обрали 
люди кінця льодовикового періоду.  Адже в природі 
прямих ліній та прямих кутів немає. Природа любить 
плавні лінії, спіралі в живому і неживому. Хоча для лю-
дини нанести гарний хвилястий орнамент на глиня-
ний посуд складно. Це складно зробити мозку і кисті 
руки. Справа в тому, що пряма лінія малюється в одній 
осі координат, а дуга — в двох осях x та y. Спробуйте 
самі! Візьміть олівець, намалюйте спочатку візерунок 
із ламаних ліній, а потім сукупність хвилеподібних 
ліній і відчуйте різницю в роботі мозку і м’язів руки. А 
якщо у вас в руці кам’яне знаряддя, нанести хвилясті 
лінії на кістку мамонта взагалі нереально. Тому мізин-
ці і вирізали ламані лінії меандрів та зігзаги не з точ-
ки зору якогось символізму, а з практичної точки зору 
— так зручніше. В подальшому з плином тисячоліть 
орнамент перейшов з кістки на глиняні вироби і пере-
давався наступним поколінням.

Але в простих лініях приховано щось дуже важли-
ве. Що саме? Підказка на тому ж браслеті мізинської 
культури. Лінії утворюють особливий символ. Це ще 
не класична свастика. Але при накладанні один на 
одного два зігзаги утворюють рівносторонній хрест із 
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загнутими кінцями. Трипільці підтвердили моє при-
пущення. 

На тарілочці якій 6000 років ми бачимо поодинокі 
зігзаги, а деякі з них розміщенні навхрест, у вигляді 
свастик. 

 
Слово «svastika» на прадавній мові  санскриті, яка 

є схожою з українською мовою і лежить в основі біль-
шості індоєвропейських мов, означає  su  — благо,  до-
бро,  та asti – є, бути. Дослівно слово свастика можна 
перекласти як «бути добру» або «благословення». В  
індійській  культурі  це  солярний  символ,  знак  світ-
ла,  щедроти  й  загального блага.  

В  українській традиції свастику  називають  ще  
«сваргою»,  пов’язуючи  її  з  богом  неба  Сварогом  у  
давніх  слов’ян, батьком  бога  Сонця  —  Даждьбогом.  

В арійському лексиконі північного Причорномор-
ря  О.  Трубачова  слово svar-ga  перекладається  як  
«той,  що  рухається  небом,  небесний,  сонячний»  або  
«сонячний шлях». В словнику санскриту svarga має пе-
реклад «рух до світла, неба», «рай». 

Класичною  свастикою  вважається  хрест  із зі-
гнутими під прямим кутом кінцями. Напрямок по-
вороту  кінців  поділяє  свастики  на  правобічні та  
лівобічні.  Крім  того,  існує  багато  варіантів  зобра-
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ження  свастики,  наділених  додатковими нюансами  
символіки.  

Свастика використовувалася в добу бронзи на те-
риторії України Ямною, Бабинською археологічними 
культурами. Особливо широко священним знаком 
прикрашали посуд, одяг, зброю люди Зрубної куль-
тури, як на горщику із зрубного поховання біля с. 
Ювілейного, Херсонська обл.

Потім знаходимо свастику утворену зігзагами на 
фібулах Черняхівської (II–IV ст.) та Київської культур 
(II–V ст.). 
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А це перстень часів Київської Русі.  
  
Ми крок за кроком занурилися в минуле на 15 000 

років, тримаючись за ниточку, яка пронизує тися-
чоліття. Скептики скажуть співпадіння, але я пока-
зав лише малу частку артефактів, які доступні. А 
скільки їх приховано в запасниках музеїв та в при-
ватних колекціях!

Про свастику написано багато, вона зустрічаєть-
ся в різних історичних періодах, культурах і різних 
куточках світу. Але я не зустрічав аналізу поширен-
ня свастики одночасно в просторі і в часі. Давайте 
подивимося на свастику в просторово-часовому кон-
тинуумі.

Перші свастичні символи та орнаменти створили 
люди кам’яної доби 15 000 років тому. Ними прикра-
шені браслети, амулети, тотеми, отже це не одино-
ке і не випадкове явище. Історія свастики почалася 
так давно з теперішньої території України. Невідо-
мо поки-що, як розвивався цей орнамент впродовж 
наступних тисяч років. Та 7000 років тому він зно-
ву з’являється неподалік в культурі Кукутені, яка в 
Україні відома під назвою Трипільська культура.
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З меандру та орнаменту ламаних ліній трипільці 
склали особливий символ, який ми називаємо свасти-
ка. Вони, мабуть, є першими, хто почав використову-
вати хрест із загнутими кінцями. 

Близько 6000 років тому знак остаточно сформу-
вався, набувши магічного, світоглядного та декора-
тивного значення. Згодом трипільська цивілізація з її 
мальованою керамікою зникла, але священний знак 
передала наступній Ямній культурі. Кераміка інших 
археологічних культур бронзової доби, що були на 
території України, рясно прикрашена свастичними 
знаками.

 До п’ятого тисячоліття свастика не зустрічається в 
інших частинах світу, окрім ареалу її виникнення. А 
потім раптово розширює свою географію і з’являєть-
ся в Індській цивілізації (1). В цей же час трипільську 
свастику бачимо на церемоніальному штандарті Хет-
ського царства (2).  А також на золотій тарілці Міной-
ської цивілізації з острова Крит (3). 
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3000 років тому зародилася світова релігія Буддизм. 
Груди божественного Будди прикрашає такий дуже 
знайомий знак.

А на іншому кінці світу греки нанесли таку ж сва-
стику на золотий диск (1). Етруски, які є вчителями 
римлян, теж дуже поважали цей знак і зображали 
його на амфорах, прикрасах та амуніції. В цей же 
час величні племена кельтів зображали свастику на 
амулетах (2) та щитах (3) від Британії до Карпат. Свя-
щенний знак повинен був захистити воїна і дарувати 
йому перемогу. 

Свастика стала світовим надбанням, але продов-
жувала шануватися її творцями. Докази цьому ми ба-
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чимо на численних ажурних фібулах черняхівської 
та київської культур (1), побутових предметах (2) та 
ювелірних прикрасах (3).

 Земля, що нині зветься Україною, має найдовшу 
і найбагатшу історію Свастики. Беззаперечним є той 
факт, що свастика виникла у наших пращурів з меан-
дрових та зігзагоподібних орнаментів, а потім 5000 – 
4000 років тому поширилася на схід, на захід і на пів-
день. Чому так сталося?

В цей період змінився клімат. Він став більш сухим 
і прохолодним, що негативно вплинуло на сільське го-
сподарство трипільців. Тому зникли двоповерхові бу-
динки, які стало важко обігріти, і люди переселилися 
в енергозберігаючі напівземлянки. Частина населення 
пішла по світу і понесла з собою символ свастику від 
Атлантичного океану до Тихого та Індійського. Існу-
вання такої міграції також доводять західні вчені, які 
стверджують, що 5000 років тому Ямна культура з те-
риторії України поширилася як показано на схемі.

І за дивним збігом обставин там, де з’являвся цей 
знак, виникали цивілізації, держави та імперії: Хетсь-
ка, Етруська, Ведична індійська та Китайська. 
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Отже свастика була цивілізаційною ознакою і ста-
ла загальнолюдським символом стародавнього світу. 
Навіть зараз свастика є священним символом для двох 
релігій Буддизму та Індуїзму. А це разом майже 2 млрд 
послідовників.

Як на мене це велично, неймовірно, захоплюю-
че. Таке глибоке коріння, така давня традиція. Але 
яким чином вся ця багатотисячолітня спадщина сто-
сується сучасного пересічного українця? Чи маю я 
право пишатися своїми пращурами, яких зараз на-
зивають скіфами або трипільцями? І я подумав, на-
скільки ж велика моя родина? Замислився, скільки 
моїх прямих родичів жило 200 або 500 років тому? Я 
покажу вам, наскільки глибоко сягає коренями моє і 
ваше родове дерево.

В усі часи генеалогія або ж ведення родоводу 
було надзвичайно важливим як в межах одного роду, 
так і в масштабах народу. Династії пишалися свої-
ми родоначальниками – великими полководцями: 
Каролінги, Рюриковичі, Габсбурги. А деякі народи 
возвеличують своїх патріархів, від яких вони ніби 
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походять. Як цілий народ є нащадком Авраама або 
братів Ромула і Рема. 

Деякі дослідники історії України намагаються 
на основі вирваних з контексту атрибутів довести, 
що українці є нащадками Русичів, Антів, Скіфів або 
Трипільців. Але в цих спробах більше бажання, ніж 
обґрунтованих доказів. Я дозволю собі поставити крап-
ку в цьому питанні з допомогою математики. 

На сході почесно знати своїх пращурів до сьомого 
коліна. Мені вдалося зібрати інформацію про свій рід 
лише до третього, але, на щастя, маю фото майже всіх 
прадідів та прабабусь.

Я, мої батьки, їх батьки, тобто мої дідусі та бабусі та  
мої прадіди та прабабусі — це родове дерево охоплює 
одне сторіччя. В якийсь момент всі прадіди і їх дружи-
ни жили одночасно і не підозрювали, що я їх об’єднаю 
в один родовід. Але насправді, наприклад в рік мого 
народження, одночасно жили майже всі 15 осіб мого 
родового дерева.

А скільки моїх прямих родичів жило 200 років тому?  
Одне сторіччя містить в собі 4 покоління. Кожного з 
нас народили тато й мама, тому кількість осіб кожно-
го попереднього покоління потрібно множити на 2. 
Отже, в 1800 році жили 256 душ моїх пра-пра-пра-…
багато разів прадідусів та прабабусь. Це населення ве-
ликого хутора на той час. І одна 256 частка генома кож-
ного з них зараз в мені.

Далі в глиб віків, згідно арифметичної прогресії, 
300 років тому – 4096 осіб, а це вже населення вели-
кого села. І коли Мазепа бився під Полтавою проти 
Петра І, 1 до 500, що мій пращур брав участь в пол-
тавській битві.

400 років тому жило 65 536 моїх прямих родичів, які 
були сучасниками непереможного Петра Сагайдачно-
го. Це більше населення тогочасного Києва.
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В це важко повірити, але в 1500 році жили одночас-
но  1 048 576 моїх пращурів, а це приблизно все насе-
лення Київського та Волинського князівств.

Хтось може заперечити, що це забагато, тому нере-
ально. Але якщо 100 років тому одночасно жили 8 моїх 
пращурів, а 200 років тому 256, чому ж тоді 500 років 
тому не могли жити їх мільйон, як говорить про це ма-
тематика?

Отже майже всі жителі Украї-
ни часів Великого Князівства 
Литовського є моїми родичами 
і родичами кожного з вас. А всі 
теперішні українці одна велика 
родина, яка складається з трьох- 
десяти- двадцятиюрідних братів 
та сестер.

Якщо продовжити розрахун-
ки, виходить, що в часи Ярос-
лава Мудрого 1000 років тому 
одночасно повинні були жити 
2 150 000 000 чоловік, але це не-
можливо, оскільки за даними 
американських демографів тоді 
населення всієї планети стано-
вило лише 250 000 000 чоловік.

Можна зробити висновок, 
що тривалий час популяція 
людства стримувалася на пев-
ному рівні природними чинни-
ками, як-то епідемії, природні 
катаклізми, обмеженість ресур-
сів та штучними чинниками 
(війни та геноциди). Також 
один пращур може бути спіль-
ним для багатьох нащадків.
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Незважаючи на це, для того, щоб кожен з нас зараз 
жив, за останні кілька тисяч років десятки мільйонів 
людей народилися, жили і померли, щоб передати 
саме тобі часточку своїх генів. 

Тому узагальнюючи вищесказане, можна окресли-
ти основні положення Нової Історичної Доктрини:

1) На території України впродовж багатьох тисяч 
років існував безперервний зв’язок між покоління-
ми.

2) Народ, який зараз себе називає українським, 
формувався з часів останнього льодовикового періоду 
і ввібрав в себе генофонд та традиції всіх попередніх 
поколінь.

3) Українська нація є прямим та єдиним спадкоєм-
цем культур, які проживали на території сучасної 
України останні 10 000 років.

4) Кожна людина, яка жила на цій території та 
сповідувала автохтонну традицію, є безпосереднім 
предком для кожного українця незалежно від часу, 
коли вона жила та незалежно від умовної назви куль-
тури, носієм якої вона була.

5) Кожен археологічний об’єкт, історичний ар-
тефакт від браслетів з бивня мамонта до срібних 
браслетів київської Русі, від Пригоризонтної обсер-
ваторії Безводівка до Софії Київської є історичною та 
культурною спадщиною українського етносу.

6) Всі культури є українською цивілізацією на зра-
зок цивілізацій Єгипту та Близького сходу, оскільки,у-
країнська цивілізація мала високорозвинену аграрну 
сферу, науку: астрономію, математику, міфологію та 
будувала мега споруди: храм-обсерваторія Небелівка, 
Пригоризонтна обсерваторія Безводівка, Змієві вали і 
тисячі курганів та майданів.

7) Знак свастики виник на території України і є ау-
тентичним традиційним символом українців, оскіль-
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ки використовувався їх пращурами безперервно з 
часів останнього льодовикового періоду.

8) Територія України є колискою цивілізації, яка в 
подальшому вплинула на розвиток більшості цивіліза-
цій Євро-азійського континенту.

9) Сьогодні кожен українець є прямим нащадком 
всіх українців і їх пращурів, які жили 500 років тому і 
раніше.

10) Всі українці є родичами різного ступеня спорід-
неності.
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Розділ 10.
Відгук Ю. Шилова про Безводівку

Коли я тільки відкрив обсерваторію Безводівка, 
тобто зрозумів, що це не просто могили, яких 

по всій Україні тисячі, ще до оприлюднення моїх до-
сліджень і думок я думав, що історики та вчені інших 
сфер науки зацікавляться і підхоплять естафету до-
сліджень. Я так тішив себе тому, що для мене це було 
надзвичайно важливо, сенсаційно, беззаперечно і пе-
реконливо. Але і через місяць після перших публіка-
цій в мережі інтернет та в пресі, і через рік після того, 
я не отримав жодного відгуку від істориків. Не знай-
шлося жодного, хто б мене похвалив чи посварив. 
Ігнорування і тиша. 

Мені була цікава думка спеціалістів. Я поїхав на 
лекцію Михайла Відейка «Поселення Трипільської 
культури на території Києва». Лекція була цікавою, 
я поставив питання по темі, щоб привернути увагу 
до себе, а потім в кінці заходу підійшов до нього і 
вручив буклет про Безводівку та свою візитівку. По-
тім я йому писав у Фейсбуці, але відповіді так і не 
дочекався. В археологічних спільнотах у соціальних 
мережах, де я публікував свої відео та статті, інко-
ли скептично висловлювалися про мою роботу, але 
несміливо і неаргументовано. Мене називали шарла-
таном і неуком, але все це було сказано необгрунто-
вано і поверхово, без заглиблення в суть проблеми. 
Через мої намагання домогтися конкретної відповіді, 
де я допустив помилку, мене заблокували в архео-
логічних групах на Фейсбуці. Мабуть, я виводив 
наукову спільноту із рівноваги, порушував спокій у 
їхньому археологічному середовищі, де всі із науко-
вими ступенями і знають як, що, де і коли було. Ну 
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як може аматор, не історик за освітою, навіть не член 
Спілки краєзнавців України говорити про відкриття 
прадавньої обсерваторії? Деякі історики на питання 
про обсерваторію Безводівка відповідали: «Я багато-
значно промовчу!» І доки представники академічної 
історичної науки багатозначно мовчали, я продов-
жував писати статті, знімати документальні фільми, 
публікуватися в журналах і досліджувати Безводівку, 
не залишаючи іменитим і дипломованим дослідни-
кам нашого минулого простору для діяльності на 
обсерваторії. Навіть, якщо в них колись і прокинеть-
ся бажання до такої діяльності, все вже буде вивчено 
і досліджено.

Читаючи літературу по астроархеології зарубіж-
них та вітчизняних дослідників, я познайомився з ро-
ботами видатного українського археолога Юрія Ши-
лова. Згодом я побачив його відеозвернення, в якому 
він просив допомоги у зборі коштів для видавництва 
серії його книг. За місяць з моменту публікації відео 
набрало всього 250 переглядів. Я вирішив допомогти 
поширити це відео і зробив кілька репостів собі на 
сторінку у Фейсбук та в спільнотах патріотичного 
спрямування. І за кілька днів відео вже переглянули 
5 500 разів. Люди писали в коментарях, що хочуть до-
лучитися фінансово до поширення історичної правди, 
яку виклав на сторінках своїх книг Юрій Олексійович. 
Після такого результату я наважився написати Шило-
ву з проханням дати відгук про мою роботу і його дум-
ки про обсерваторію Безводівка. Відповідь прийшла! 
Відповідь перевершила всі мої сподівання. Подаю її в 
оригіналі.

Дослідження та фільми прекрасного краєзнавця О. Кли-
кавки про кургани Безводовки «хороші»; «відмінними» ста-
ти заважає їм неглибоке знання автором історії піднятих 
ним питань. Так,
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1) вперше дослідження «обсерваційного» аспекту кур-
ганів, особливо майданів (біля с. Цвітна на Черкащині, та 
ін.) розпочав публікувати на рубежі ХІХ-ХХ століть А.А.
Бобринський, посилаючись при цьому на західноєвропейські 
аналоги -- де (та ще в Перу, США, ін.)

2) від 1946 р. розпочалося оформлення наукової дисци-
пліни «астро(номічна)археологія» (див. російські переви-
дання 1973-1981-... рр. англомовних книг Дж. Хокінса, Дж. 
Вуда та ін.);

3) в Україні, а практично і в межах СРСР, піонером 
астроархеології став М.О. Чмихов -- який від 1977 р. почав 
публікувати астрономічні інтерпретації знайдених у кур-
ганах чаш (подібну у фільмі 2017 р. демонструє О.Кликав-
ка, без посилань на першопроходця, ) та ін.;

4) від 1981 р. цей напрямок астроархеології (прина-
гідно до будови, топографії й картографії, а також мі-
форитуалів курганів) почав розробляти і Ю.О. Шилов: 
див. мої статті «Обсерваторії та календарі у курганах 
Нижнього Подніпров’я III-II тис.до н.е.» (Нариси з історії 
природозн. i техники.– Київ: «Наук. думка»,1981.– 
Вип.27.– С.38-42); «Мифы о «космических странниках» 
и календарная служба Европы V-I тысячелетий до н. э.» 
(На рубежах познания Вселенной. Историко-астроно-
мические исследования, вып. ХХIII. – Москва: «Наука», 
1992. – С. 272-303) та ін.;

5) натепер з’ясовано (Шилов Ю. А. Прародина ариев: 
обряды, история, мифы. – Москва–Киев–Минск: «Рус-
ская Правда», 2013. – 816 с.), що перші обсерваторії в 
своїх містах та майданах (досліджені й опубліковані 
українськими археологами майдани біля сіл Казаровичі 
й Маяки) закладали мудреці найпершої в світі держа-
ви=цивілізації Аритти -- носії т.з. трипільської архео-
логічної культури 5400-2750 рр. до н. е.; під їхнім впли-
вом виникли арійські кургани середньостогівської та 
ямної а/к;
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6) окрім досліджень Чмихова й Шилова є поодинокі 
публікації деяких інших археологів, зокрема Б.А.Шрамка 
-- про астрономічне призначення майданів на курганному 
полі поблизу Гелону (т.з. Більське городище на пограниччі 
Полтавської та Сумської областей).

Слабке знання окресленої у пп. 1-6 історіографії призвело 
О.Кликавку до скособочень у розумінні й показі фактів та їх-
ньої інтерпретації, тобто до значного знецінення проведеної 
ним роботи. Його астрономічні та геометричні викладки -- 
не теорія і навіть не гіпотеза, а лише «відмінна» версія. 

Гіпотезою, а може й теорією -- відносно курганного 
поля біля Безводовки (яке у будь-якому разі є лише одним 
із безлічі курганних груп і полів ЄврАзії, серед яких згадані 
О.Кликавкою пам»ятки долини Аркаїм -- далеко не найви-
датніші серед досліджених вже археологами) -- стане ця вер-
сія лише після розкопок курганів Безводовки. Бо вони, як і 
скрізь, виникли не як одночасно-однокультурний комплекс. 
З»ясовано, що подібні курганні поля біля Старосілля, Со-
фіївки і в сотнях інших розкопаних вже випадках виникали, 
а потім розбудовувалися протягом 5300 р. до н. е. -- 1863 р. 
н. е. і аж дотепер. Отже, слід з»ясувати: чи є біля Безводов-
ки (і які? яка була саме у них астрономія та гіометрія? чи 
враховували їх мудреці-будівельники наступних етнокуль-
тур?) кургани середньостогівської а/к? наступних ямної? 
нижньомихайлівської? кемі-обинськоЇ? старосільської? ка-
такомбної? інгульської (одна з чаш якої демонструється у 
фільмі 2017 р.)? і т. д. етнокультур... 

Словом зроблене О. Кликавкою -- хороший, проте лише 
початок розкриття таємниць далеко не унікальних кур-
ганів Бозводовки.

                     З найкращими побажаннями -- Ю. Шилов

Для мене цей лист був досягненням. Історик з 
величезним досвідом, якого я поважаю, висловився 
схвально про мої дослідження. Звичайно, він з висоти 
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свого авторитету не міг не вказати на те, що я почат-
ківець. Тому я теж не втримався і дав йому відповідь 
в його стилі з натяком на дещо упереджене ставлення 
до мене. Свою відповідь я зняв на відео.

Обсерваторія Безводівка особлива історична 
пам’ятка, на базі якої ось уже півтора роки розви-
вається дослідницький проект. Незважаючи на факти 
та докази астрономічного призначення археологіч-
ного комплексу Безводівка, історики роблять вигляд, 
що не помічають цю грандіозну історичну пам’ятку 
і багатозначно мовчать. Я розумію їх, матеріал не-
простий. Історики навіть в своїх публікаціях невпев-
нено пишуть про предмет їх дослідження, рясно ви-
користовуючи слова (можливо, ймовірно, напевно, 
скоріше за все). А що вже говорити про тему, в якій 
археологія тісно переплетена з астрономією та ма-
тематикою! Може, хтось із них і хотів би спростува-
ти Обсерваторію Безводівка, але з математикою не 
посперечаєшся. Проте, не все так погано! Знайшовся 
вчений історик, який дав відгук на мої фільми та стат-
ті.  Це видатний український археолог, кандидат істо-
ричних наук, письменник Юрій Олексійович Шилов, 
автор сотень публікацій, близько тридцяти наукових 
та науково-популярних книг. 

Дякую вам за відповідь. Мені приємно, що ви знай-
шли час подивитися мої фільми про обсерваторію 
Безводівка. Особливо приємна оцінка «хороші», я на-
віть на трійку не надіявся, а тут одразу четвірка. Те-
пер декілька слів про ваш відгук. 

1) З дослідженнями А.А. Бобринського я знайо-
мий, але згадувати його розкопки в фільмі або статтях 
не вважаю потрібним, оскільки він сам не визначився, 
яке призначення майданів.  Я знайшов деякі роботи 
по майданах у бібліотеці Вернадського.
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2) книгу Джона Хокінса «Розшифорований сто-
унхендж» я прочитав. Гарна  книга. Але він не пер-
ший! Першопроходцем в астроархеології та науково-
му дослідженні Стоунхенджу є Норман Локьєр, який 
першим визначив вік Стоунхенджу астрономічним 
методом, що названий в його честь ще в 1901 році. За-
раз читаю дві його книги «The down of astronomy» та 
«Stonehenge and other British stone monuments». 

3) М. О. Чмихов писав про прадавню астрономію. 
І звичайно, не я придумав астрономічне призначення 
чаші катакомбної культури. Я написав у своїй статті, 
що інформацію про чашу зустрів у фільмі «Відгомін 
забутого неба». Чмихов зробив припущення, не об-
грунтувавши його. Я перший, хто зробив до цієї теорії 
математичні розрахунки. Ось що пише Чмихов…
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  4) До наших днів від трипільців не дійшла жодна 
обсерваторія.  Лише в минулому році я перший від-
крито заявив про астрономічну функцію храму в Не-
белівці. 

5) З роботами Юрія Шилова я знайомий. Особливо 
подобається ваша книга «Космічні таємниці курганів».

6) За підказку про дослідження Шрамка велика по-
дяка! 

На основі вищесказаного не вважаю свої знан-
ня слабкими. Я не бачу потреби переписувати робо-
ти вчених, які вивчали це питання, оскільки жоден з 
них не досліджував кургани Безводівки.  Я стверджую 
лише одне – Безводівка це прадавня обсерваторія! А 
унікальна вона тому, що інших таких немає. Курганів 
і майданів багато, але немає в Україні місця, куди мож-
на прийти і зрозуміти астрономічні знання наших 
пращурів. Окрім Безводівки! Причиною цього є та-
кож археологи та їх розкопки. Після роботи археологів 
пам’ятки залишаються лише у їхніх звітах. Розкопати 
— значить знищити. Тому я категорично проти роз-
копок Безводівки. Немає особливого значення, якій 
умовній назві тогочасного суспільства, тобто археоло-
гічній культурі, належить ця обсерваторія і як довго її 
споруджували. Стоунхендж, для прикладу, будували 
1500 років. Виділяють три етапи його будівництва. 

Тому я щиро вдячний археологам за їх ігнорування 
обсерваторії Безводівка. Для вас там немає нічого ціка-
вого, цінність Безводівки не в товщі грунту, а на його 
поверхні. 

Можливо, моя відповідь Юрію Шилову не сподоба-
лася. Але моя незалежність в думках і в роботі дозволяє 
мені робити, що я вважаю за потрібне і на відміну від 
членів спілки археологів, не оглядаючись на науково-
го керівника або наставника. Книга не обтяжена поси-
ланнями та цитатами, це переважно мої думки. І хоча 
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я не історик за освітою, це не завадило мені відкрити і 
дослідити обсерваторію. Як відсутність наукового сту-
пеня не стала перешкодою Генріху Шліману відкрити 
Трою, а любителю-археологу Вікентію Хвойці увій-
ти в історію першовідкривачем Трипільської та Чер-
няхівської культур.

Історія – гуманітарна наука і не є точною. Тому 
підручники з історії так часто переписують, іноді, ро-
блячи повну інверсію поглядів на історичні події та 
постаті. Астроархеологія реконструює астрономічні та 
космологічні уявлення прадавніх людей, шукає астро-
номічне призначення в артефактах та археологічних 
пам’ятках. Як міждисциплінарна наука, астроархео-
логія використовує математику, результати, отримані 
археологією та астрономією, а також, історією науки 
та історією релігії. Тому в книзі про обсерваторію Без-
водівка часто зустрічаються формули та тригономе-
тричні розрахунки. Завдяки цьому за роки досліджень 
і дискусій жоден опонент і скептик не зміг спростувати 
чи заперечити відкрито і аргументовано астрономіч-
ної функції у курганів та існування пригоризонтної 
обсерваторії на плато Безводівка. 
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Розділ 11.
Безводівка – ічнянська Атлантида

Пригоризонтна обсерваторія Безводівка розта-
шована біля витоку річки Безводівка. Очевид-

но назва річки говорить про те, що вона періодично 
пересихала. Навколо археологічного комплексу  по 
колу розташовані населені пункти Ічня, Гужівка, 
Іржавець, Ступаківка та Гмирянка. А на території 
самого комплексу люди не жили, тобто великих по-
селень не виявлено. Чи то незручне місце для про-
живання через те, що Безводівка знаходиться на 
вододілі, а поселення люди з давніх давен заснову-
вали переважно по берегах річок. А можливо, люди 
відчували якусь заборону будувати на особливому 
місці сили. Наприкінці ХVIII ст. на його околиці на 
відстані близько 5 км на південь від курганної групи 
«Роблениці» виник власницький хутір Безводівка. 
Вперше поселення згадується в «Описанні Черні-
гівського намісництва» в 1781 році, і належав він тоді 
попу Яжевському. В той час Безводівка входила до 
Ічнянської сотні Прилуцького полку, в період 1782 – 
1796 рр. до Борзнянського повіту, а з 1797 по 1923 рр. 
до Прилуцького повіту.

 В 1859 році хутір налічував 7 дворів, 48 жителів. 
Безводівка входила до Іваницької волості 1-го стану. 
1910 р. налічував 6 господарств, з них козаків — 1, 
селян — 4, привілейованих — 1, всього 74 жителів, у 
тому числі 2 займалися інтелігентними та 2-іншими 
неземлеробськими заняттями, все інше доросле на-
селення займалося землеробством на 250 десятинах 
придатної землі.

Колись Безводівка, або як ще її називали Галаган-
щина, була державною, казенною землею, а потім 
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подарована поміщику Григорію Галагану, який у Со-
киринцях мав маєток. Він був нащадком того самого 
Гната Галагана, який в 1709 році, пообіцявши недо-
торканість захисникам Запорізької Січі, недотримав 
слова і допоміг московському полковнику Яковлєву 
зруйнувати Січ. До того часу на безводівських зем-
лях вільно випасали худобу жителі навколишніх сіл 
Гужівки, Іржавця та Ічні. Від Галагана Безводівка пе-
рейшла його зятю графу Ламсдорфу.

Від Ламсдорфа вона в 1898 році перейшла Павлу 
Харитоненку, а від Хритоненка його зятю Михайлу 
Сергійовичу Оліву. В Безводівці орних земель було 
понад три тисячі десятин. Грунт переважно чорнозем 
і дуже родючий. Харитоненко у Безводівці облашту-
вав багату економію за останніми науково-технічни-
ми досягненнями того часу. Облаштовано зразкові 
казарми для працівників, хати для службовців, кух-
ні, сараї, комори. На полях вирощували переважно 
цукрові буряки, як сировину для цукрового заводу 
в селі Парафіївка, який теж належав Харитоненку. 
В 1918 році багату Безводівську економію зруйнова-
но, пограбовано, все вивезено, а чого не можна було 
вивезти – спалили. Економія від заснування до сво-
го знищення проіснувала менше 20 років, і, на мою 
думку, не останню роль в цьому зіграло те, що Ха-
ритоненко порушив віковічну заборону будувати 
на священному місці. Крім того, робітники госпо-
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дарства економії почали руйнувати кургани та вали 
обсерваторії Безводівка. Костянтин Самбурський із 
села Гужівка у своєму щоденнику писав, що в кінці 
1890-х років вали біля південно — західного ближ-
нього візиру були настільки високими, що на них 
важко було здертися, а вже в 1920-х роках на залиш-
ках розораних валів сіяли цукрові буряки. Харито-
ненко в деякій мірі поплатився за свою помилку. Але 
радянська влада повторила його помилку і почала 
роздавати земельні ділянки в розмірі один гектар 
жителям Ічні. Також жителі хутора Безводівка, го-
нимі більшовицькою колективізацією, були виму-
шені покинути свій хутір і переселитися. В 1925 році 
Безводівка виникла на новому місці у верхів’ї течії 
однойменної річки в безпосередній близькості до 
кола ближніх візирів курганної групи «Роблениці» і 
налічувала вже 70 дворів.
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Карта 1930 року. Масштаб 1:500.

В 60-х роках село мало три вулиці і налічувало до 
100 дворів. В селі була школа, клуб, магазин та колгосп. 
Але вже тоді з невідомих причин люди почали поки-
дати село. І вже в кінці 90-х років тут не залишилося і 
цеглини на цеглині. За півстоліття багатолюдне село з 
населенням до 1000 осіб перетворилося на безлюдне.  І 
знов, чи не втручання людей в сакральне місце і його 
руйнування прогнало їх.

Мені вдалося знайти колишніх жителів зниклого з 
мапи і лиця землі поселення. Більшість із них нічого не 
знають про кургани. Життя у них було складне, пра-
цювали важко з дитинства і на старі могили уваги не 
звертали. Лише дітей застерігали не ходити на курган 
Осичиха, тому що там нібито вночі збиралися відьми. 
Всі опитані мною добре пам’ятають, що коли хлопців 
проводжали  в армію, всі доходили до високого курга-
ну над дорогою на Ічню. Там пили по останній чарці і 
прощалися з призивником. 
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Я надіявся знайти старі фото курганів, особливо 
тих, що нині зруйновані, але як сказала Ніна Арте-
менко, яка народилася у Безводівці і покинула її в 1969 
році, фотоапаратів тоді не було і лише зрідка до них 
приїздив фотограф з сусіднього села Іржавець. Деякі 
його фотороботи мені надала директор ічнянського 
історико-краєзнавчого музею Марина Миколаївна Да-
ценко. 

Мені пощастило познайомитися з Віталієм Віра, 
який був бригадиром машино-тракторної бригади у 
Безводівці. Він поділився дуже цінною інформацією, 
захисні лісосмуги на полях буди посаджені в 1951 році 
згідно партійної програми по боротьбі із суховіями. 
І цим підтвердив слова Костянтина Самбурського та 
автора Чернігівських єпархіальних відомостей про те, 
що раніше вся територія обсерваторії була без лісу і 
проглядалася на багато кілометрів. Також він розповів, 
що в різні роки були намагання зруйнувати деякі кур-
гани Безводівки, то для будівництва дороги на Івани-
цю, то для висипки фундаментів для тваринницьких 
приміщень на фермі. Він сам якось відправив новий 
бульдозер, щоб зарівняв, як йому здавалося, понівече-
ний курган Горілий дід, але бульдозер вийшов з ладу 
як тільки почав свою грішну роботу. Після того випад-
ку Віталій Віра більше не посилав техніку руйнувати 
старі могили.

Я не прихильник містики, але низка фактів та 
дивних збігів призвели до того, що через 70 років 
після заснування в 1996 році в селі налічувалося 
лише 4 двори і 8 жителів. А зараз не залишилося ні 
душі, і колись багатолюдне село залишилося тільки 
на картах та в пам’яті людей. Та, незважаючи на це, 
мені вдалося вписати кілька рядочків в історію села 
Безводівка. В ході декомунізації розпорядженням 
«Про перейменування об’єктів топоніміки у населе-
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них пунктах області» та «Про демонтаж пам’ятників 
і пам’ятних знаків» відповідно до Закону України 
«Про засудження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 
20 травня 2017 року, яке підписав голова Чернігівсь-
кої облдержадміністрації Валерій Куліч в селі Без-
водівка вулиця Крупської була переіменована на 
вулицю Обсерваторна. Таке рішення було прийня-
то експертною групою, створеною при ОДА з числа 
науковців, краєзнавців та громадських діячів. Про-
поновані з районів назви надавалися з урахуванням 
побажань, висловлених мешканцями перейменова-
них вулиць, та місцевими краєзнавцями. Оскільки я 
не брав участі в обговоренні мені приємно, що менш 
ніж за два роки після відкриття пригоризонтної об-
серваторії Безводівка її визнали і юридично затвер-
дили. І нехай вулиця Обсерваторна знаходиться в 
селі, яке існує лише на документах і не має жодного 
будинку, де можна було б повісити табличку з наз-
вою вулиці, для мене це визнання. І тепер, коли ви 
будете їхати на обсерваторію Безводівка, проїдете по 
вулиці Обсерваторній.
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На фото сім’я Іваненків. C. Безводівка.
 

 
На фото жінки Безводівки на зборі тютюну.
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Розділ 12.
Знайти, зберегти і відновити

Тарас Шевченко багато подорожував Україною і 
висловив думку: 

«Могила, або курган, на Волині та Поділлі ве-
лика рідкість. По берегам же Дніпра, в губерніях 
Київській, Полтавській, ви не пройдете версти 
поля, не прикрашеної високою могилою, а іноді і 
десятком могил».

Тисячі, десятки тисяч курганів, з часів Трипілля і до 
XIV ст. насипали наші пращури. З плином тисячоліть 
видозмінювався погребальний обряд: трупоспалення 
змінювалося на трупоположення, потім знову повер-
талися до кремації або одночасно ховали обома спо-
собами. В різні часи могили облаштовували по-різно-
му: застилали яму очеретом або хмизом, або ховали в 
нішах-катакомбах, потім погребальну камеру робили 
з колод зрубом або з кам’яних брил і за цими особли-
востями виділяють ямну, катакомбну, зрубну та інші 
археологічні культури. Хоча, які б не були погребаль-
но-обрядові відмінності над домом для вічного життя 
або домовиною насипали високу могилу, яку ще нази-
вають курганом.

Тому за тисячі років відносно рівнинна Україна 
по обидва береги Дніпра, рясно вкрилася могилами, 
які створили унікальний історико-культурний ланд-
шафт. Ландшафт, який кожному наступному поколін-
ню нащадків, був доказом того, що це їх земля, де у ви-
соких могилах лежать їх пращури.

Курган – відоме і широковживане слово. З тюрксь-
кої перейшло в деякі індоєвропейські мови. Первин-
не значення (в тюркській мові кургамак, – казахське 
корган) – «укріплення». Афганське курган – також 
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«укріплення, фортеця». В польській, чешській та сло-
вацьких мовах, а також у болгар kurhan – «могила». 
Найбільше значень слово «курган» має в українській 
та російських мовах. Це і фортеця, і могильний на-
сип/бугор, сопка, вершина. На курганах та поблизу 
них мешканці степових просторів встановлювали свої 
кам’яні скульптури.

Дослідники, вивчаючи давні поховання, встанови-
ли, що кургани насипали спочатку племена, що жили 
в далеку від нас добу бронзи, а потім – скіфи, сармати, 
гуни, печеніги, торки та половці. Чим більший курган, 
тим родовитіший і багатший був похований в ньому. 
В козацькі часи відомі так звані «роблені могили», які 
зводили як межові знаки на кордоні та спостережні 
пункти.

 
На малюнку скіфський курган, який є по суті архі-

тектурною спорудою, що побудована згідно певних 
правил. В материку облаштовано погребальну каме-
ру. Інколи камера може бути не одна: основна і кілька 
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другорядних. Впускна яма заповнювалася землею або 
камінням. Потім йшов шар кам’яної вимостки. Зверху 
плитами дерну робили конусопобіний насип, а під-
ніжжя кургану обкладали камінням і викопували рів 
для запобігання зсувів ґрунту.

За оцінками дослідника Д. Я. Телєгіна, на почат-
ку ХХ ст., тобто до початку індустріалізації та ін-
тенсифікації сільського господарства, на території 
України було близько 100 000 курганів. Варто зазна-
чити, що в той же час  починається розвиток архео-
логії, яка за століття знищила левову частку курганів. 
Звичайно, багато могил було розкопано археологами 
в так званих  «рятувальних» розкопках при будівни-
цтві промислових об’єктів, каналів та автодоріг. Але 
часто розкопки степових курганів проводили задля 
збагачення музейних фондів. Цей процес посилився 
«золотою лихоманкою» після розкопок Товстої моги-
ли, де професор Мозолевський знайшов золоту пек-
тораль. І в гонитві за скіфським золотом, археологи 
під нуль знищили  безліч історичних пам’яток. Після 
розкопок та написання монографій кургани не від-
новлювали. Могили бронзової доби копали менше 
через відсутність благородного металу в них. Але че-
рез те, що кургани бронзової доби не такі високі, як 
скіфські і мають більш пологі схили, вони переважно 
ставали жертвами ножів бульдозерів та плугів. Зара-
ди зручності та розширення посівних площ кургани 
розорювали.

Ще в 1926 році видатний український археолог Ми-
кола Макаренко будучи в експедиції Прилуччиною 
проїжджав поблизу обсерваторії Безводівка і досвідче-
ний археолог був дуже вражений великою кількістю 
курганів у цій місцевості.

Щоб оцінити масштаби втраченої спадщини, варто 
поглянути на невеликий некрополь, який розташова-
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ний на півночі від села Іржавець поблизу Обсерваторії 
Безводівка. На мапі середини ХІХ ст. можна нарахува-
ти 42 могили, більшість з яких вишикувалися в алею із 
заходу на схід. А що тут зараз? Залишився один кур-
ган, позначений на карті як «висота 80,5». Один, тому 
що найбільший.

 
З цього можна зробити висновок, що культурна 

спадщина історичного періоду тривалістю в 5000 років 
втрачена на 95-98%. Куди не кинь оком   —  поля.  Істо-
ричну спадщину проміняли на кукурудзу.

Завдяки курганам, які ще залишилися, вдалося від-
крити обсерваторію Безводівка та її неймовірні таєм-
ниці. А скільки інформації про наше минуле  було 
знищено та розорано?!

Але безводівський астрономічний комплекс зберіг-
ся не повністю. Із 40 курганів-візирів нерозораними 
залишилося всього 12. Та незважаючи на те, що біль-
шість курганів Безводівки зараз під обробітком і на 
них, замість степових трав, росте кукурудза і соя, ко-
жен з них досі існує як невелике підвищення на полі. 
І залишається археологічною пам’яткою. У кожного 
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прадавнього земляного насипу є охоронний номер, 
облікова картка та геодезичний план із нанесеними на 
ньому межами кургану.

В 2014 році співробітники ДП «Старожитності 
Полісся» НДЦ «Охоронна археологічна служба Украї-
ни» Інституту археології НАН України провели обсте-
ження археологічних пам’яток в околицях Безводівки. 
Вони зробили опис стану курганів, визначили їх межі 
та межі охоронних зон навколо поодиноких курганів 
та курганних груп. Згідно Закону України «Про охо-
рону культурної спадщини» охоронна зона навколо 
історичної спадщини повинна становити не менше 
15 м, де заборонено проводити будь-які роботи, що 
можуть пошкодити пам’ятку. 

 
Курганна група «Роблениці», центральне коло 

ближніх візирів обсерваторії Безводівка розташована 
за 0,5-0,8 км на північ від села Безводівка Ічнянсько-
го району Чернігівської області. Археологічний ком-
плекс  датований ІІ тис. до н.е.  має охоронний номер 
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№ 2235 – Чр,  є археологічною пам’яткою місцевого 
значення.

Я писав звернення про захист курганної групи Ро-
блениці та відновлення охоронної зони навколо неї в 
Міністерство культури, у Верховну Раду. Сергій Сиро-
та із села Іржавець також звернувся з листом до народ-
ного депутата В. Давиденка. Нас почули. Робоча гру-
па з департаменту культури та туризму Чернігівської 
ОДА відвідала Безводівку

Співробітники департаменту разом з правоохорон-
ними органами обстежили територію археологічної 
пам’ятки і встановили наступне:

Курган № 1 — насип кургану не використовується, 
поли кургану розорюються і засіяні кукурудзою.

Курган № 2 — розорюється і засіяний кукурудзою.
Курган № 3 — не використовується, але поли його 

засаджені кукурудзою.
Курган № 4 — розорюється і ледь помітний під ку-

курудзою.
Курган № 5 — не використовується, але поли його 

засаджені кукурудзою.
Курган № 6 —  не використовується, поли розорю-

ються.
Курган № 7 — не використовується, але поли розо-

рюються.
Курган № 8 — розорюється і знаходиться під куку-

рудзою.
Курган № 9 — розорюється і знаходиться під куку-

рудзою.
Загальна площа земельної ділянки під курганами з 

охоронною зоною 3,8 гектарів. 
На фото нижче показано визначені комісією межі 

археологічної пам’ятки, територія якої має бути пере-
творена на історико-культурний заповідник «Обсер-
ваторія Безводівка».
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Охорона та збереження цього археологічного ком-
плексу від руйнування забезпечить право  громадян   
на   пізнання історичної спадщини України. А також, 
забезпечить можливість археологам та дослідникам  
на вивчення  та дослідження унікальної пам’ятки.

Навесні 2018 року плуги все ж відступили на 5-7 м 
від підніжжя курганів курганної групи «Роблениці». 
Невідомо, що спонукало орендаря земельної ділянки 
дотриматися Закону України: розголос в пресі, зане-
покоєння громадськості чи висновки державного ор-
гану з охорони культурної спадщини, але тимчасовий 
компроміс досягнуто. Також, це є прецедентом. І плу-
ги мають відступити від решти пам’яток археології в 
околицях Безводівки та по всій Україні. Прадавні мо-
гили необхідно взяти під особливу охорону і встано-
вити ретельний контроль за їх збереженням органами 
місцевої влади та громадськості. Найкраще захисту 
курганів сприятиме створення історико-археологіч-
ного заповідника, на території якого заборонена го-
сподарська діяльність. Тільки так історична спадщина 
вистоїть у протистоянні з великим аграрним бізнесом.

Обсерваторія Безводівка є історичною пам’яткою 
національного значення та може стати центром вну-
трішнього та міжнародного туризму. Стоунхендж став 
туристичною «Меккою» після реконструкції в середині 
ХХ ст. і зараз приймає сотні тисяч відвідувачів з усього 
світу. В Німеччині в 90-х роках ХХ ст. відкрили прадав-
ню обсерваторію Гозек, дослідили її, відновили і пере-
творили на туристичний центр. Фото послідовності її 
відновлення є прикладом шанування своєї історії.
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