
Серед петрогліфічних зображень Кам’яної Могили особливе місце займають 
календарні та астрономічні символи. Насамперед, це розкидані по багатьом гро-
там та печерам Кам’яної Могили, численні лінійні борозенки, які згруповані в 
різній кількості [1, сс. 35 – 76]. В них можливо вбачати так звані «зарізи» – дні, 
які відомі з епохи палеоліту [2, сс. 41 – 48] до епохи бронзи [3, сс. 228 – 232]. На 
думку Б. Д. Михайлова, ці борозенки можуть відтворювати календарний рахунок 
або певні обрядові цикли [1, сс. 69, 106, 110]. 

До цієї ж групи зображень можна віднести солярні знаки, які вперше серед 
петрогліфів Кам’яної Могили виділив М. Я. Рудинський, досліджуючи так звані 
«Кінські плити» (місцезнаходження з петрогліфами №№ 25 – 28) [4, сс. 63 – 65, 
рис. 40]. На сьогодні солярна символіка різних типів, відома в місцезнаходженнях 
з петрогліфами №№ 5, 7, 16, 25 – 27, 51 а [5, сс. 46, 47, 52 – 58, 67, рис. 5, 1; 6, 2; 
15; 26 – 27; 45, 2], має численні аналогії серед петрогліфічних зображень Євразії 
[6, сс. 38 – 39, 50, 63, рис. IV а; 11; 7, сс. 41 – 42, табл. 41, 15 – 23; 42, 12 – 22; 8, 
сс. 22 – 23, табл. 15. 1, 17. 3. 5, 16. 4 – 5; 4, сс. 72 – 73, рис. 49], зустрічається вона 
також на посуді епохи бронзи в Північному Причорномор’ї [9, сс. 58 – 59; рис. 3, 
9, 11; 10, сс. 136, 139 – 140, 143 – 144, рис. 4 – 6].

В 2010 р., під час проведення охоронно-дослідницьких робіт на пагорбі Кам’яної 
Могили, нами було виявлено та досліджено декілька нових, до сьогодні невідомих 
петрогліфічних зображень, в яких, на наш погляд, поєднується календарна та 
астрономічна символіка. *

Далі приводимо опис нововиявлених зображень:
Зображення № 1 (рис. 1, 1). Петрогліфічне зображення розташоване на 

горизонтальній поверхні великої пісковикової плити, що лежить в товщі піску 
на західному схилі пагорба. Зображення розміром 0,45 х 0,37 м. (виконане за 
допомогою протирання пісковику широким, округлим знаряддям), являє собою 
лінійно-геометричне накреслення у вигляді лунки-поглиблення (в центрі) 
діаметром 0,04 м, яке обрамлене по колу прямими (довжиною до 0,14 м) широки-
ми та тонкими борозенками у кількості 25 шт., поміж яких містяться зображення 
у вигляді шестипроменевої зірки та група з декількох ліній, що перетинаються, 
серед них виділяються «Х» та «Y» подібні знаки, в яких можливо вбачати давні 
письмена. 

* Доповідь автора на міжнародній науковій конференції «Методичні проблеми пам’яткоохо-
ронних досліджень». – К., квітень 2011 р.
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Зображення № 2 (рис. 1, 2). В північно-західному секторі пагорба, біля 
місцезнаходження з петрогліфами №№ 57 та 59, в розвалі плит знаходиться 
невелика пісковикова брила, в верхній частині якої є чашоподібне поглиблення 
діаметром до 0,7 м. Вся поверхня поглиблення старанно оброблена, подекуди 
наполірована. В центральній частині «чаші» міститься невисока випуклість 
(розміром – 0,25 х 0,25 м) з лункою-поглибленням (діаметром 0,1 м) в центрі, 
навколо якої нанесено дванадцять овальних та округлих поглиблень довжиною 
до 0,05 м. Праворуч від випуклості міститься ще одна округла лунка, навколо 
якої простежуються шість овальних поглиблень. * Крім того, поміж лунками-
поглибленнями розташовані два краплеподібні та одне овальне наполіровані 
поглиблення (довжиною до 0,15 м). 

Шукаючи аналогії новим зображенням, ми одразу зупинили свій погляд на 
петрогліфічних малюнках грота «Собаки» (місцезнаходження з петрогліфами 
№№ 15, 16). На стелі плити № 16 міститься зображення фігури у вигляді розміщених 
по колу коротких рисок з лункою в центрі [4, с. 52] (рис. 1, 3), в яких Б. Д. Михай-
лов вбачав зображення солярного знака з променями-борозенками [5, с. 52, 
рис. 15]. 

Також звертає на себе увагу композиція в місцезнаходженні № 51 а, а саме 
лінійно-вертикальні зображення, які накреслені навколо поглиблення, яке 
Б. Д. Михайлов сприймав як місце для вогнища [1, сс. 54 – 55, рис. 44 – 45, 1]. 

Подібність вище згаданої композиції до нововиявлених зображень підштовхнула 
нас провести нові, більш детальні, дослідження «першоджерела», які дозволили 
по-новому осмислити їх семантику. Як показали результати наших досліджень, 
Б. Д. Михайловим не були помічені деякі деталі композиції і це не дивно, оскільки 
вони були вкриті лишайником та мохом і зовні не простежувалися. Виходячи зі 
сказаного, ми вважаємо за потрібне ще раз розглянути вище згадану композицію: 
на верхній горизонтальній площині масивної плити, навколо природного погли-
блення аморфної форми (розміром 0,45 х 0,30 м), нанесена лінійно-кругова 
композиція розміром 0,65 х 0,63 м, у вигляді 24 широких борозенок (довжиною 
до 0,1 м, які згруповані в різну кількість (1, 4, 9, 5, 5). Поміж борозенок містяться 
округлі лунки-поглиблення, в одному випадку одна, а в двох – по дві лунки (одна 
з яких більша, діаметром до 0,08 м) ** (рис. 1, 4). 

Слід зазначити, що всі описані петрогліфічні зображення мають низку спільних 
особливостей, насамперед це їх розміщення в західному секторі схилу пагорба. На 
відміну від більшості петрогліфів Кам’яної Могили, які зазвичай нанесені на стелі 
гротів, печер та вертикальні природні карнизи, згадані композиції містяться на 
зовнішніх, горизонтальних поверхнях пісковикових брил (винятком є зображен-
ня на плиті № 16). Характерною особливістю вказаних композицій є їх кругова 
побудова, навколо природного або штучного поглиблення. 

Отже, виходячи зі сказаного, ми вважаємо, що перед нами споріднені за своєю 
семантикою петрогліфічні композиції, які скоріш за все належать до єдиного 
стратиграфічного пласта зображень. 

Що ж стосується питання датування нових петрогліфічних зображень, то, 
по-перше, слід згадати виявлену В. Н. Даниленком, М. Я. Рудинським, Б. Д. Михай-
ловим, крем’яну світу з південного боку гроту «Бика» та з-під плити № 51 (на 
якій міститься одна з петрогліфічних композицій, що розглядаються нами), яка 

* Можливо припустити, що поглиблень було більше, але вони не збереглися.
** В одному з випадків простежується злиття лунок в єдине ціле.
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датується дослідниками епохою енеоліту – ранньої бронзи [1, с. 55; 4, сс. 115 – 116; 
11, сс. 54, 69 – 70, рис. 22 – 24]. 

По-друге, подібне розглянутим композиціям, зображення відоме на зооморфній 
скульптурі голови тварини, можливо бика (рис. 1. 5), яка походить з закладу похо-
вання № 9 в кургані № 9 у с. Красне (Григоріопольський район, Молдова), де вона 
разом ще з двома скульптурами перекривала колективне енеолітичне поховання 
[12, сс. 50 – 55, рис. 26. 2; 13, сс. 29, 136, рис. 17. 1]. 

Сакральна календарно-астрономічна символіка з пагорба Кам’яна могила

Рис. 1. Календарно-астрономічна символіка. 1 – 4 – петрогліфічні зображення з пагорба 
Кам’яна Могила: 1 – нововиявлене зображення № 1, 2 – нововиявлене зображення № 2, 
3 – зображення з місцезнаходження № 51 а, 4 – зображення з грота «Собаки» (плита № 16); 
5 – скульптура голови тварини (бик?) з зображенням, з п. 9, к. 9 у с. Красне; 6 – петрогліфічне 

зображення з гори Сев-Кар; 7 – жертовний столик з Малії, о. Крит (по Є. Ю. Новицькому)

1 2
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5 6 7
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Крім того, аналогії нововиявленим зображенням Кам’яної Могили відомі поза 
межами Північного Причорномор’я. Наприклад, аналоги, близькі розглянутим 
зображенням, відомі серед унікальних петрогліфів астрономічної обсерваторії 
на схилі гори Сев-Кар в Гегамських горах Вірменії [14] (рис. 1, 6), які датуються 
III тис. до н. е. Домінуючою тут є кам’яна плита розміром 2 х 3 м, на якій нанесені 
різноманітні знаки, численні фігури небесних тіл та сузір’їв, а також лунки, які, 
вочевидь, служили для рахунку днів [15, с. 161, рис. 57]. В нижньому кутку плити 
вирізьблена окружність діаметром 0,9 м, всередині якої міститься мала окружність 
та спіраль, а в центрі – поглиблення колоподібної форми. Від кола відходять 
численні променеподібні поглиблення.

Схожі петрогліфічні зображення також відомі серед пам’яток мегалітичних 
культур країн Середземномор’я та атлантичного узбережжя Європи. Зображення 
подібні описаним вище, містяться на камені з Корка (Національний археологічний 
музей Ірландії), який датується 2500 – 1700 рр. до н. е., а також на поверхні наведе-
ного Є. Ю. Новицьким в своїй праці жертовного столика з Малії (о. Кріт) (рис. 1, 7), 
який датується епохою ранньої бронзи [16, сс. 235 – 236, рис. 1, 6]. До того ж 
близькі за змістом зображення містяться на дольменах Іспанії а також на групі 
менгірів Almendres (near Evora) в Португалії [17, pp. 83 – 90; 18, p. 124]. Крім того, 
простежується певний сюжетний зв’язок між описаними вище петрогліфічними 
зображеннями Кам’яної Могили та славнозвісним небесним диском з Небри, на 
якому містяться зображення небесних світил [19].

Враховуючи наведені данні, ми маємо декілька хронологічних реперів для 
того, щоб висловити думку про те, що нововиявлені петрогліфічні композиції 
Кам’яної Могили слід датувати кінцем IV – серединою III тис. до н. е., тобто часа-
ми середньостогівської та давньоямної культур. 

Що стосується семантики описаних кругових композицій, то тут ми 
схиляємося до думки, що вони можуть розглядатися як зображення колоплано-
вих календарів-святилищ, в основу яких було покладено астрономічні спостере-
ження за Сонцем, Луною та зірками в моменти їх сходу та заходу, тобто явища, 
що відбуваються на лінії горизонту і носять круговий азимутальний характер. 
Невипадково, що за всіма палеоастрономічними спорудженнями визначається 
календарне значення, деяким з них навіть присвоєно назву – «горизонтальний 
календар» [20, с. 244]. 

До палеоастрономічних комплексів можна віднести енеолітичні колопланові 
святилища та підкурганні споруди, виконані з землі (вали, ровики), каменю (кром-
лехи, менгіри, заклади та викладки) та дерева, які розповсюджені від Західної 
Європи до Зауралля [21, сс. 166 – 220]. Сакральні підкурганні споруди широко 
відомі й в Північному Причорномор’ї, в тому числі в околицях пагорба Кам’яна 
Могила [22, с. 112; 23, сс. 217 – 246; 24, сс. 84 – 85]. Зв’язок кам’яних та дерев’яних 
конструкцій в курганах з астрономією та календарем на сьогодні незаперечний 
[13, сс. 77 – 78, 106 – 107; 21, сс. 166 – 220; 23; 25]. Встановлено, що поодинокий 
мегаліт (разом з віддаленим візиром) дозволяє спостерігати одиничне явище в 
житті неба (наприклад в момент сонцестояння або рівнодення). Більш широкі 
можливості надає група каменів, певним чином розміщених відносно централь-
ного менгіра (по колу): це створює систему візирних ліній, які відповідають пев-
ним календарним датам. Звідси випливає, що в основу сакрального відношення 
до каменів, які викладені по колу, покладено їх календарно-обсерваторні функції 
[26, с. 56]. 
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На думку Т. М. Потьомкіної поява споруд сакральної архітектури з 
астрономічними орієнтирами, скоріш за все, була пов’язана з процесом станов-
лення відтворюючого господарства (від спостережень за небесними світилами, 
які відбивали зміни природних умов, залежала господарська діяльність людини), 
якому супроводили зміни в соціальній структурі суспільства та світогляді населен-
ня. Колоподібні конструкції знаменували собою оформлення якісно нових уяв-
лень про Всесвіт у вигляді нової моделі Світу в її вертикальній та горизонтальній 
проекціях [21, с. 187].

Поділ простору в свою чергу сприяв появі особливих сакральних фігур та 
символів, символізуючи розподіл Космосу [27, с. 9]. Сакральна символіка – одне 
з найважливіших проявів самовизначення давніх суспільств в просторі та часі. 
З початком становлення відтворюючого господарства широке розповсюдження 
отримує солярно-місячна та інша космогонічна символіка. Чітко виражений 
солярний, та в цілому космічний, зміст має планування та архітектура самих 
колопланових споруджень, які являли собою модель світу [21, с. 189].

На наш погляд, розглянуті петрогліфічні зображення Кам’яної Могили мають 
сакрально-символічний характер, оскільки на ранніх етапах історії суспільства 
мистецтво не було декоративним, зображення виражали цілком певний зміст та 
являлися ідеограмами, записами ідей, виражених формулою-символом. Виходячи 
з цього можна припустити що, скоріш за все, петрогліфічні композиції, що розгля-
даються в даній праці, відтворюють графічні – «планові» зображення колопла-
нових святилищ – обсерваторій, при погляді на них з гори. В центрі композицій 
округлим поглибленням зображена центральна вісь – менгір або головний 
вівтар – жертовник, * навколо якого розміщені лунки-поглиблення та символи, 
які можливо зображують певні камені в колі кромлеху та відтворюють положен-
ня світил в певний день року, тобто маркують найбільш значущі календарні віхи. 
Найбільший інтерес в цьому плані представляє описана вище композиція № 1 
(нумерація в статті), в якій серед лінійних борозенок міститься зображення 
шестипроменевої зірки-розетки, яка може розглядатися як символічне зобра-
ження сонця [28]. Що ж стосується лінійних борозенок, то скоріш за все, в них 
можна вбачати рядові камені-дати, або періоди (строки) між святковими (найбільш 
вшанованими) датами. 

Таким чином, графічні зображення святилищ з центральним вівтарем-
жертовником або менгіром, були пов’язані з культово-обрядовими діями, при-
свяченими Сонцю та Місяцю як головним божествам в існуючій моделі Світу.

«Плановий» (в верхній проекції) спосіб передачі зображення зародився в 
неоліті Північної Африки та був притаманний багатьом давнім культурам, чиї 
міфологічні уявлення були пов’язані з «жіночим» Небом та «чоловічою» Землею, 
яка була маркована фалосом землі – менгіром [26, сс. 52 – 61]. 

До речі, «планові» зображення характерні і для деяких петрогліфів Кам’яної 
Могили, перш за все це стосується зображень биків в місцезнаходженнях з 
петрогліфами №№ 37 та 46, які нанесені в верхній проекції у вигляді рогів-
півмісяців та тулуба прямої лінії-борозенки [5, сс. 63 – 65, рис. 39, 2; 40, 1; 42]. На 

* В багатьох відомих в Північному Причорномор’ї енеолітичних курганах-святилищах основ-
ні центральні поховання виявилися пустими (зруйновані ?) або ж містили в собі артефакти, 
пов’язані з жертовним аспектом (поховання розчленованих кістяків, поховання окремих кісток 
людини з кістками тварин, різноманітні культові речі, сліди культових дій, пов’язаних з вогнем, 
присутність кольорової символіки), що вказує на їх ритуальне призначення [23, сс. 217, 228, 235, 
239; 29].
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наш погляд, «планові» зображення могли лягти в основу піктографічного письма, 
про це можуть свідчити розкидані по багатьом гротам Кам’яної Могили «Y» подібні 
знаки-ідеограми [5, сс. 52 – 56], які скоріш за все походять від «планових» зобра-
жень тварин (биків) [1, с. 188]. На користь цієї думки можуть свідчити знахідки 
в ямних похованнях Криму, Приазов’я, Передкавказзя та Заволжжя так званих 
рогатих амулетів [30, с. 256, рис. 1, 2], в яких дослідники вбачають стилізований 
образ бика [31; 32, с. 16].

Якщо наші припущення стосовно інтерпретації «Y» подібних символів мають 
місце, то стає очевидним певний зв’язок описаних календарно-астрономічних 
зображень Кам’яної Могили з образом Бика. Перш за все, цей зв’язок простежується 
в тому, що серед лінійно-геометричних накреслень нововиявленої петрогліфічної 
композиції № 1 міститься «Y» подібний символ, який може відтворювати зображен-
ня бика, крім того дві інші композиції розташовані в безпосередній близькості до 
«грота Бика» (місцезнаходження з петрогліфами № 9), в якому окрім реалістичних 
зображень тварин відомі описані вище символи. До того ж петрогліфічне зобра-
ження календарно-астрономічної символіки міститься на згаданій вище скульптурі 
голови бика з кургану № 9 у с. Красне, в якому, до речі, простежуються й інші 
ритуали пов’язані з культом Бика [12, с. 124]. 

Як відомо, у багатьох давніх народів існував культ Бика, пов’язаний з 
космогонічними, солярно-місячними та календарними уявленнями [ 4, с. 46; 33, 
с. 24, рис. 28; 34, сс. 75 – 78], який був заснований, як вважав Б. Д. Михайлов, на 
витоках прадавнього міфу [1, с. 100].

Скоріш за все, сакрально-астрономічна символіка була невід’ємною части-
ною давніх вівтарів прадавніх скотарів та землеробів, релігійні уявлення 
яких були пов’язані з календарно-астрономічною обрядовістю. Проведені 
дослідження свідчать про те, що пагорб Кам’яної Могили могли використо-
вувати не лише з ритуальною метою, а й в якості майданчика-«обсерваторії», 
який слугував для астрономічних спостережень за небесними світилами. Про 
це може свідчити велика кількість паралельних борозенок, за допомогою яких 
підраховували час. Таким чином, розглянуті нами петрогліфічні композиції 
з пагорба Кам’яна Могила являються унікальними свідоцтвами сакральної 
календарно-астрономічної думки мешканців Північного Причорномор’я часів 
енеоліту – ранньої бронзи. 
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Джос В. С.

Сакральная календарно-астрономическая символика с холма Каменная Могила

В данной работе рассматриваются новые, до недавнего времени неизвестные, петроглифиче-
ские композиции с холма Каменная Могила. Петроглифические изображения имеют определен-
ные аналогии, как на территории Северного Причерноморья так и за его пределами. Детальное 
изучение изображений и их аналогий позволяет высказать мысль о том, что данные изображения 
объединяют в себе календарные и астрономические символы. Прослеживается определенная связь 
между петроглифическими композициями и энеолитическими круглоплановыми святилищами в 
курганах. Очевидно, сакральная календарно-астрономическая символика являлась неотъемлемой 
частью древних алтарей и была связана с календарно-астрономической обрядностью первобытных 
жителей Северного Причерноморья.

Dzhos V. S.

The sacral calendar and astronomic symbols from the Stone Tomb hill

The given work deals with the new petroglyphic compositions from the Stone Tomb hill, unknown 
till the present time. The pictures have definite analogies in the Northern Near Black Sea Territory as 
well as outside its borders. The detailed research of the pictures and their analogies allows to come to 
the conclusion, that the given pictures unite calendar and astronomic symbols. The definite connection 
between the petroglyphic compositions and the Chalcolithic round planned sanctuaries in the kurgans 
is observed. Obviously, the sacral calendar and astronomic symbols were the integral part of the ancient 
altars and was connected with calendar and astronomic ritualism of the Northern Near Black Sea Territory 
primitive inhabitants. 
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