Historia astro sklad

03/09/2007

0:17

Page 13

1
ASTRONOMIA
PREHISTORYCZNA
Clive Ruggles, Michael Hoskin

Wi´kszoÊç historyków astronomii prowadzi swoje badania, studiujàc ksi´gi
i dokumenty w bibliotekach i archiwach. Niektórzy poÊwi´cajà swój czas
na poznanie instrumentów – astrolabiów, teleskopów itd. – zgromadzonych w muzeach i starych obserwatoriach. Ale niebo stanowi∏o êród∏o inspiracji dla ludzi na ca∏ym Êwiecie na d∏ugo przed wynalezieniem pisma
i skonstruowaniem pierwszych instrumentów astronomicznych. ˚eglarze
nawigowali na podstawie gwiazd; ludy rolnicze wykorzystywa∏y niebo
gwiaêdziste do okreÊlania, kiedy nadchodzi czas zbiorów; systemy religijne
∏àczy∏y cia∏a niebieskie z obiektami, wydarzeniami i cyklami aktywnoÊci zarówno na ziemskim padole, jak i w zaÊwiatach; nie mo˝emy te˝ odrzuciç
mo˝liwoÊci, ˝e niektóre prehistoryczne kultury dysponowa∏y powa˝nà wiedzà astronomicznà, pozwalajàcà przewidywaç, na przyk∏ad, zaçmienia.
Historia astronomii skupia si´ na narodzinach astronomii w takiej postaci, w jakiej znamy jà dzisiaj. Ze êróde∏ historycznych wynika, ˝e rozwój tej ga∏´zi nauki nastàpi∏ na Bliskim Wschodzie oraz, w jeszcze wi´kszym stopniu, w Europie. Dlatego rozpoczniemy od postawienia pytania,
czy wiadomo cokolwiek o tym, w jaki sposób najdawniejsi mieszkaƒcy
Europy postrzegali niebo, i czy zachowa∏y si´ Êlady astronomii prehistorycznej w jej predyktywnej postaci. Poniewa˝ jednak bardzo ∏atwo jest
wpaÊç w pu∏apk´ narzucania archeologicznym artefaktom interpretacji
rodem ze Êwiata Zachodu, dla porównania przyjrzymy si´ tak˝e dwóm
grupom, których cz∏onkowie spoglàdali lub spoglàdajà na niebo umys∏ami nietkni´tymi myÊlà Zachodu: mieszkaƒcom Ameryki przed jej podbojem przez Hiszpanów oraz ludziom ˝yjàcym dzisiaj we wzgl´dnej izolacji
i kultywujàcym dawne tradycje.
Zjawiska niebieskie, które wyst´pujà w dwóch obszarach najintensywniej badanych przez historyków astronomii prehistorycznej – pó∏nocno-zachodniej Europie oraz Ameryce Ârodkowej i Po∏udniowej – znacznie si´
od siebie ró˝nià. W krajach zwrotnikowych S∏oƒce oraz inne cia∏a niebie-
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skie wschodzà i zachodzà niemal prostopadle do horyzontu i dla ˝yjàcych
tam ludzi dwa momenty w roku – kiedy S∏oƒce Êwieci dok∏adnie nad g∏owà, w zenicie – majà szczególne znaczenie. Na wi´kszych szerokoÊciach
geograficznych, w Europie cia∏a niebieskie wschodzà i zachodzà ukoÊnie
wzgl´dem horyzontu, kulminujàc po drodze w po∏udniku. W okolicach
przesilenia letniego dni sà d∏ugie, ale póêniej punkty wschodu i zachodu
S∏oƒca przemieszczajà si´ stopniowo coraz bardziej ku po∏udniu, co sprawia, ˝e dni robià si´ coraz krótsze i ch∏odniejsze; grozi to katastrofà, jeÊli
S∏oƒce nie zawróci. Chocia˝ wspó∏czeÊni „druidzi” zbierajà si´ w Stonehenge podczas wschodu S∏oƒca w dzieƒ przesilenia letniego, tamtejsze kamienne kr´gi zosta∏y zorientowane przez ich budowniczych wzgl´dem
punktu zachodu S∏oƒca w czasie przesilenia zimowego, za czym byç mo˝e
skrywa si´ pot´˝na symbolika.

Niebo Europy prehistorycznej
Wspó∏czeÊni Europejczycy w najlepszym wypadku mogà doÊwiadczaç
szczàtkowych zwiàzków z prehistorycznymi mieszkaƒcami swych krain.
Niemniej pewna ∏àcznoÊç istnieje. Zwyczaj z kalendarza Brytanii epoki
bràzu, polegajàcy na dzieleniu roku na cztery cz´Êci przez przesilenia
i równonoce, a te z kolei çwiartki na pó∏ i jeszcze raz na pó∏, co ostatecznie
dawa∏o 16 „miesi´cy” po 22–24 dni, utrzymywa∏ si´ d∏ugo; pozosta∏oÊci
podzia∏u roku na osiem cz´Êci zachowa∏y si´ w czasach celtyckich i w ten
sposób dotrwa∏y do Êredniowiecza, kiedy oprócz czterech schrystianizowanych przesileƒ i równonocy wyst´powa∏y Êwi´ta: Zaduszki, Matki Boskiej
Gromnicznej, Âwi´to Pracy i Do˝ynki.
Legendy zwiàzane z pot´˝nym tolosem w New Grange w County
Meath (Irlandia), zbudowanym oko∏o 3000 r. p.n.e., czynià zeƒ miejsce zamieszkania wszechwiedzàcego boga Dagdy (lub jego syna). Sklepienie niebieskie by∏o kot∏em Dagdy, a na powiàzania ze znacznie wczeÊniejszymi
praktykami wskazuje niedawne odkrycie, ˝e podczas wschodu S∏oƒca w zimowe przesilenie jego promienie wpada∏y do najdalszych zakamarków tego
grobowca. Od wejÊcia po po∏udniowo-wschodniej stronie grobowca do
wysokiej na 6 metrów komory centralnej, która rozga∏´zia si´ na trzy komory boczne, prowadzi dziewi´tnastometrowy korytarz. JakiÊ czas po wybudowaniu tolosu, gdy umieszczono w nim koÊci wielu cia∏, wejÊcie zamkni´to du˝ym kamieniem. I choç ˝ywym nie dane by∏o tego oglàdaç,
podczas zimowego przesilenia Êwiat∏o s∏oneczne nadal wpada∏o do grobowca poprzez szczelin´ wykonanà ponad wejÊciem; jej obecnoÊç w innym
wypadku trudno by∏oby wyt∏umaczyç. Przez mniej wi´cej 2 tygodnie przed
zimowym przesileniem i po nim wschodzàce S∏oƒce zaglàda∏o przez korytarz i oÊwietla∏o komor´ centralnà, jak zresztà czyni to do tej pory. Istnieje
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bardzo ma∏e prawdopodobieƒstwo, ˝e usytuowanie to powsta∏o przypadkowo i ˝e szczelina zosta∏a wykonana w innym celu, tak wi´c mo˝emy niemal na pewno przyjàç, i˝ grobowiec New Grange rozmyÊlnie skonstruowano w ten sposób. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e Êwiat∏o s∏oneczne mia∏o
padaç na koÊci zmar∏ych pod nieobecnoÊç ˝ywych i ˝e nawet gdyby ktoÊ
zamieszka∏ w komorze centralnej, móg∏by okreÊliç moment przesilenia
z niewielkà dok∏adnoÊcià.
Nawet wówczas, gdy tak bezpoÊrednie zwiàzki z przesz∏oÊcià nie istniejà, potrafimy czasami zidentyfikowaç z pewnà dozà prawdopodobieƒstwa przyk∏ady budowli prehistorycznych, których konstrukcja odzwierciedla powiàzania z niebem. W portugalskim Alentejo na przyk∏ad, krainie
po∏o˝onej na wschód od Lizbony, zachowa∏y si´ liczne neolityczne grobowce. Ka˝dy z grobowców ma oÊ symetrii oraz le˝àce na niej wejÊcie,
a zatem kierunek, w którym zosta∏ on „zwrócony”, jest dobrze okreÊlony.
Dziesiàtki tych grobowców rozrzucone sà na znacznym obszarze, ale
wszystkie one zwracajà si´ w mniej wi´cej tym samym kierunku, zawartym
w 1/8 ko∏a – zgodnoÊç, którà trudno uznaç za przypadek.
W jaki sposób zgodnoÊç takà mo˝na osiàgnàç? Teren jest p∏aski, pozbawiony wzniesienia, które mog∏oby pos∏u˝yç budowniczym za punkt
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odniesienia podczas ukierunkowywania osi kolejnego grobowca. Neolityczni budowniczy nie znali tak˝e kompasu. Dlatego mo˝na przypuszczaç,
˝e ich zwyczaj by∏ w jakiÊ sposób zwiàzany z niebem, gdy˝ tylko ono wyglàda tak samo z ró˝nych miejsc tego rozleg∏ego regionu.
Kierunek, w którym zwrócony jest taki grobowiec, potrafimy zmierzyç i pomiar ten nie pozostawia ˝adnej wàtpliwoÊci; podobnie nie ulega
wàtpliwoÊci zgodnoÊç osi grobowców; a wi´c hipoteza, ˝e w ich usytuowaniu istotnà rol´ odegra∏o niebo, wydaje si´ co najmniej wysoce prawdopodobna. Z drugiej strony, nie tylko nie mo˝emy porozmawiaç z budowniczymi grobowców, lecz tak˝e nie pozostawili nam oni ˝adnych êróde∏
pisanych, a zatem jesteÊmy zmuszeni spekulowaç na temat znaczenia, jakie
takie a nie inne ukierunkowanie grobowców mia∏o dla ich budowniczych.
Czy ograniczony rozrzut kierunków, ku którym zwrócone sà wejÊcia do
grobowców, mo˝e wyjaÊniç ten problem?
Otó˝ ka˝dy grobowiec jest zwrócony ku punktowi wschodu S∏oƒca
na horyzoncie w pewnym dniu roku. Po∏udniowo-wschodnia granica kierunków, z którymi pokrywajà si´ osie budowli, odpowiada po∏udniowo-wschodniej granicy wschodów S∏oƒca podczas przesilenia zimowego, lecz
wi´kszoÊç grobowców zosta∏a zwrócona ku S∏oƒcu wschodzàcemu póênà
jesienià lub wczesnà wiosnà. Có˝, jesieƒ to dobra pora roku na budowanie
grobowców: prac w polu i przy zwierz´tach jest mniej, a pogoda wcià˝
sprzyja. Ze êróde∏ historycznych wiemy, ˝e wiele koÊcio∏ów w Anglii sytuowano w ten sposób, by w dniu rozpocz´cia budowy zwraca∏y si´ ku
wschodzàcemu S∏oƒcu. Dzi´ki temu potrafimy wyznaczyç prawdopodobnà
dat´, kiedy zaczynano budowaç koÊció∏, mierzàc po∏o˝enie jego osi. Podobnie mo˝emy postàpiç z grobowcami z Alentejo, zyskujàc pewnà wiedz´
o rocznym cyklu ˝ycia w neolicie.
Inny przyk∏ad prawdopodobnego wykorzystania astronomii podczas
budowy prehistorycznych budowli stanowià taule na hiszpaƒskiej Minorce,
wyspie na Morzu Âródziemnym, gdzie kultura epoki bràzu osiàgn´∏a apogeum oko∏o 1000 r. p.n.e. W tym przypadku na sanktuarium sk∏ada si´ taula – p∏aska, prostopad∏a p∏yta kamienna z u∏o˝onà na niej drugà p∏ytà poziomà – otoczona kamiennym ogrodzeniem. Taula jest zwrócona
w kierunku wejÊcia, niemal zawsze pokrywajàcym si´ z kierunkiem po∏udniowym. Co istotne, obiekty te by∏y sytuowane tak, by ze Êrodka rozciàga∏
si´ doskona∏y widok na horyzont. Dlaczego mia∏o to takie znaczenie, skoro
dziÊ nie potrafimy na po∏udniu dostrzec niczego interesujàcego?
Prawdopodobnà odpowiedê na to pytanie znajdziemy, uwzgl´dniajàc
w obliczeniach zjawisko chwiania si´ ziemskiej osi (precesja), spowodowane oddzia∏ywaniem grawitacyjnym S∏oƒca i Ksi´˝yca na niesferycznà Ziemi´. Precesja powoduje, ˝e z biegiem lat w danym miejscu na kuli ziemskiej obserwujemy coraz to inne gwiazdy. Okazuje si´, ˝e w 1000 r. p.n.e.
na niebie Minorki Êwieci∏ Krzy˝ Po∏udnia: wschodzi∏ na po∏udniowej cz´-
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Êci niebosk∏onu, a za nim post´powa∏y jasne gwiazdy β oraz α Centauri; ta
ostatnia by∏a wówczas drugà pod wzgl´dem jasnoÊci gwiazdà widocznà
z wyspy. Owa grupka jasnych gwiazd odgrywa∏a (i odgrywa) wielkà rol´
w wielu kulturach, i to nie tylko w nawigacji. Je˝eli by∏a ona w jakiÊ sposób
zwiàzana z rytua∏ami odprawianymi w taulach, co wydaje si´ prawdopodobne, to dowiedzieliÊmy si´ czegoÊ o religii ludów prehistorycznych zamieszkujàcych Minork´; niewykluczone, ˝e utrzymywa∏y one kontakty
z Egiptem, gdzie gwiazdozbiory od dawna identyfikowano z bóstwami.
W ten sposób rola nieba w rytua∏ach prehistorycznych mieszkaƒców
Europy wydaje si´ dowiedziona. Czy jednak uprawiano wówczas quasi-naukowà astronomi´, wykonujàc precyzyjne obserwacje, a nawet przewidujàc zjawiska niebieskie? W Brytanii sugestie, ˝e megalityczne budowle,
które, jak obecnie wiemy, zosta∏y zbudowane w III i na poczàtku II tysiàclecia p.n.e., wskazywa∏y pewne kierunki o astronomicznym znaczeniu,
pojawi∏y si´ w XVIII wieku, a na poczàtku XX stulecia astronom tego kalibru, co sir Norman Lockyer, pisa∏: „Je˝eli o mnie chodzi, uwa˝am, i˝ poglàd, ˝e nasze staro˝ytne budowle powstawa∏y w celach obserwacji i okreÊlania po∏o˝eƒ wschodów i zachodów cia∏ niebieskich, jest obecnie
ca∏kowicie uzasadniony”.
Temat ten sta∏ si´ przedmiotem powszechnego zainteresowania w latach szeÊçdziesiàtych XX wieku, kiedy ukaza∏a si´ ksià˝ka o Stonehenge,
w której autor – równie˝ astronom – twierdzi∏, ˝e poza dobrze znanymi
zjawiskami, takimi jak wschód S∏oƒca w dzieƒ przesilenia letniego nad Heel
Stone, w tym kr´gu kamiennym zosta∏o wytyczonych wiele innych kierunków astronomicznych. Autor udowadnia∏, ˝e opierajàc si´ na regularnie
przeprowadzanych wieloletnich obserwacjach, mo˝na by∏o wykorzystywaç
Stonehenge do Êledzenia kalendarza s∏onecznego, badania z∏o˝onych cykli
Ksi´˝yca, a nawet – przepowiadania zaçmieƒ. I taki w∏aÊnie – podkreÊla∏ ów
astronom – by∏ cel budowy Stonehenge.
Gdyby Stonehenge nale˝a∏o do grupy wielu podobnych budowli,
mo˝na by∏oby je zbadaç i przekonaç si´, czy wykazujà podobne cechy. Niestety, ów kràg kamienny nie ma swojego odpowiednika na Êwiecie – stanowi∏ obiekt zachwytów ju˝ w staro˝ytnoÊci. WyjaÊnienie jego przeznaczenia
utrudnia tak˝e to, ˝e by∏ budowany, modyfikowany i rekonstruowany
przez jakieÊ 2 tysiàclecia. Co wi´cej, podziwiane przez nas obecnie kamienie niekoniecznie muszà si´ znajdowaç w miejscach, w których ulokowano
je pierwotnie; a kiedy dawno temu je ustawiano, mog∏y trafiç niedok∏adnie
w te miejsca, które przeznaczyli im budowniczowie. Poniewa˝ nie mo˝emy spytaç o to budowniczych i poniewa˝ nie pozostawili oni po sobie ˝adnych êróde∏ pisanych, jesteÊmy zmuszeni opieraç si´ na prawdopodobnych
domys∏ach: powinniÊmy zapytaç samych siebie, na ile wydaje si´ prawdopodobne, ˝e uk∏ad tych kamieni, który podejrzewamy o astronomiczne konotacje, pojawi∏ si´ planowo, a nie przez przypadek. A zatem badania Sto-
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nehenge prowadzà nas w krain´ statystyki i dla tego rodzaju podejÊcia jedna
budowla wystarczy.
Najmniej sporne twierdzenie, jakie mo˝na sformu∏owaç na temat
Stonehenge, brzmi: ogólna orientacja osi budowli na ró˝nych etapach jej
rozwoju wià˝e si´, z jednej strony, ze wschodem S∏oƒca podczas przesilenia
letniego, z drugiej zaÊ, z zachodem S∏oƒca podczas przesilenia zimowego
i wybór ten by∏ przemyÊlany. Przy tym w najlepszym razie mówimy o dok∏adnoÊci 2–3 Êrednic s∏onecznej tarczy. Popularny poglàd, ˝e Heel Stone
bardziej precyzyjnie okreÊla kierunek wschodu S∏oƒca podczas przesilenia,
trudno obroniç, gdy˝ nie sposób jest okreÊliç dok∏adnie miejsca prowadzenia obserwacji (Êrodek budowli), a Heel Stone znajduje si´ zbyt blisko, by
stanowiç odpowiednio dobrà „muszk´”, podczas gdy horyzont nie zawiera
cech charakterystycznych.
Zazwyczaj badacze Stonehenge identyfikowali pewne cechy tej budowli i próbowali stworzyç teori´, która by je „wyjaÊnia∏a”. JeÊli nawet czyni si´ tak bez z góry za∏o˝onej tezy, istnieje powa˝ne niebezpieczeƒstwo
na∏o˝enia astronomicznej (i geometrycznej) struktury na coÊ, co stanowi
bardzo ograniczonà próbk´ cech doÊç mocno zniszczonej budowli – cech
∏atwo dziÊ widocznych, takich, które zosta∏y ju˝ odkopane (choç du˝y obszar wcià˝ pozostaje nieprzebadany), itd. Na przyk∏ad obecnie wiemy, ˝e
Heel Stone mia∏ towarzysza, który dawno temu uleg∏ zniszczeniu; odkryto
to w 1979 roku podczas prac konserwatorskich.
Niektóre z najg∏oÊniejszych teorii dotyczàcych Stonehenge zosta∏y
zbudowane na argumentach statystycznej natury: ˝e pewna liczba kierunków wyznaczonych przez pary wybranych punktów mo˝e mieç astronomiczne znaczenie. Argumenty te ∏atwo jest podwa˝yç na ró˝ne sposoby:
brak uzasadnienia, dlaczego wybrano te a nie inne punkty; wàtpliwoÊci natury archeologicznej co do niektórych wyborów; b∏´dy pope∏niane przy
obliczaniu prawdopodobieƒstwa; i byç mo˝e najwa˝niejszy zarzut braku
niezale˝noÊci danych (na przyk∏ad jeÊli tylko nie mamy do czynienia z górzystym terenem, linia, która w przybli˝eniu wskazuje punkt wschodu
S∏oƒca podczas przesilenia letniego, drugi swój koniec automatycznie kieruje ku punktowi zachodu S∏oƒca w dzieƒ przesilenia zimowego). Gdy
weêmiemy pod uwag´ wszystkie te b∏´dy, musimy przyznaç, ˝e nie ma dowodów na tego rodzaju wyró˝nionà orientacj´ astronomicznà budowli.
Pewien badacz zauwa˝y∏, ˝e 56 otworów Aubreya (nazwanych tak na
czeÊç ich siedemnastowiecznego odkrywcy, Johna Aubreya) mog∏oby byç
wykorzystywanych do prognozowania zaçmieƒ, gdyby obserwatorzy w´drowali od otworu do otworu. Problem polega na tym, ˝e choç wspó∏czesny astronom w taki w∏aÊnie sposób potrafi∏by wykorzystaç struktur´ Stonehenge do przewidywania zaçmieƒ, dysponujemy obfitym materia∏em
archeologicznym, z którego wynika, i˝ dawni u˝ytkownicy tej budowli nie
czynili tego. Istniejà dziesiàtki kolistych tworów i kr´gów ziemnych (ang.

Historia astro sklad

03/09/2007

Astronomia prehistoryczna

0:17

Page 19

19

henge; obiekty te przypominajà Stonehenge podczas pierwszej fazy budowy,
zanim w jego centrum pojawi∏y si´ charakterystyczne struktury: najpierw
pó∏okr´gi z b∏´kitnego piaskowca, a póêniej kràg sarsenowy), w których
znaleziono pierÊcienie wg∏´bieƒ po palikach lub rytualnych do∏ków w otaczajàcym kràg rowie; liczba jam w tych pierÊcieniach waha si´ od niespe∏na
20 do ponad 100.
Z drugiej strony, istniejà Êlady wskazujàce na to, ˝e na prze∏omie
neolitu i epoki bràzu wokó∏ Stonehenge dokonywa∏o si´ przejÊcie od symboliki lunarnej do solarnej. Odbija si´ to w kierunkach, wzd∏u˝ których
usytuowane sà groby cia∏opalne w tych dwóch okresach, jak równie˝
w zmianie osi Stonehenge z orientacji wzgl´dem Ksi´˝yca we wczeÊniejszej
epoce na orientacj´ wzgl´dem S∏oƒca w okresie póêniejszym. Grupa wg∏´bieƒ po palikach znajdujàca si´ przy pó∏nocno-wschodnim „wejÊciu” –
przerwie w rowie mi´dzy kr´giem Aubreya i Heel Stone – mo˝e Êwiadczyç
o tym, ˝e poczàtkowo oÊ ukierunkowywano na ekstremalny punkt wschodu Ksi´˝yca, chocia˝ i ta interpretacja budzi kontrowersje.
Podsumowujàc, sà powody, by uwa˝aç, ˝e w konstrukcji Stonehenge
i innych podobnych budowli jest zawarta symbolika astronomiczna, nie
dysponujemy jednak przekonujàcymi dowodami na to, ˝e praktykowano
tam coÊ przypominajàcego astronomi´ naukowà.
Gdy w latach szeÊçdziesiàtych XX wieku Stonehenge budzi∏o powszechnà ciekawoÊç (i wywo∏ywa∏o spory), Alexander Thom (1894–1985),
emerytowany profesor in˝ynier z Oksfordu, kontynuowa∏ bez specjalnego
rozg∏osu gigantyczne dzie∏o zbadania w profesjonalny sposób wielu setek
kamiennych kr´gów i innych budowli megalitycznych w Brytanii, Irlandii
oraz pó∏nocnej Francji. Thom gromadzi∏ fakty, a tacy ludzie zazwyczaj unikajà bezpodstawnych spekulacji. Z Thomem jednak sprawa mia∏a si´ inaczej. Utrzymywa∏ on, ˝e megalityczne budowle zosta∏y skonstruowane wed∏ug skomplikowanych planów geometrycznych i zaprojektowane
z u˝yciem precyzyjnie okreÊlonych jednostek mierniczych (jednà z nich
Thom nazwa∏ „jardem megalitycznym”); co wi´cej, przypisywa∏ prehistorycznym budowniczym pomys∏ dok∏adnego sytuowania budowli tak, by
mo˝na by∏o wykonywaç precyzyjne obserwacje astronomiczne, co oznacza∏oby, i˝ antycypowali oni propozycj´ Galileusza.
W 1632 roku Galileusz w swym Dialogu o dwu najwa˝niejszych uk∏adach Êwiata wk∏ada w usta jednego z rozmówców opowieÊç o tym, jak wyznaczy∏ w dok∏adny sposób moment przesilenia letniego za pomocà instrumentu sprezentowanego mu przez Natur´:
B´dàc w jednej z moich posiad∏oÊci niedaleko Florencji obserwowa∏em wyraênie wejÊcie i wyjÊcie S∏oƒca z letniego stanowiska: pewnego wieczoru,
gdy zachodzi∏o, skry∏o si´ za skalnym zr´bem gór Pietrapana, odleg∏ym
mniej wi´cej o 60 mil, pozostawiajàc ze swej tarczy ods∏oni´ty cieniutki rà-
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bek od pó∏nocnej strony – a szerokoÊç tego ràbka nie wynosi∏a nawet setnej
cz´Êci jego Êrednicy; nast´pnego wieczora, podczas podobnego zachodu,
S∏oƒce ukaza∏o podobnà cz´Êç ods∏oni´tà, ale znacznie cieƒszà; by∏ to dowód
niezbity, ˝e zacz´∏o ju˝ oddalaç si´ od zwrotnika (przek∏ad Edwarda Ligockiego i Krystyny Giustiniani-K´piƒskiej).

Thom wierzy∏, ˝e konstruktorzy megalitycznych budowli, które bada∏, wyprzedzili Galileusza co najmniej o trzy tysiàclecia. Twierdzi∏, ˝e niektóre
stojàce kamienie by∏y astronomicznymi „celownikami”; ich lokalizacj´ wybierano starannie, tak by wskazywa∏y na odleg∏y szczyt, za którym skrywa∏o
si´ S∏oƒce zachodzàce podczas przesilenia lub Ksi´˝yc w jednym ze swych
horyzontalnych punktów ekstremalnych, bardzo podobnie jak opisa∏ to
w∏oski uczony. Thom sugerowa∏, ˝e kap∏ani znajàcy daty tych wa˝nych s∏onecznych i ksi´˝ycowych zjawisk mogliby przepowiadaç zaçmienia i tym
samym wzmacniaç swojà pozycj´ w grupie.
Nic dziwnego, ˝e wokó∏ twierdzeƒ Thoma rozgorza∏ spór: posiadanie tak wyrafinowanej wiedzy przez cz∏owieka prehistorycznego, zamieszkujàcego na dodatek krainy bardzo odleg∏e od ko∏yski naszej cywilizacji, za
jakà uchodzà wschodnie tereny basenu Morza Âródziemnego, wydawa∏o
si´ wielu archeologom czymÊ nieprawdopodobnym. Aby oceniç wiarogodnoÊç hipotez Thoma, nale˝a∏o ustaliç, czy koncentrowa∏ si´ on na szczególnej cesze horyzontu oglàdanego z danego miejsca, poniewa˝ wiedzia∏, ˝e
le˝y ona na kierunku o astronomicznym znaczeniu. Przeciwnicy Thoma
udowadniali, ˝e jeÊli horyzont zawiera liczne szczyty górskie i jeden z nich
le˝y na kierunku, powiedzmy, przesilenia zimowego, równie dobrze mo˝e
byç to dzie∏em przypadku.
Od tamtych czasów wiele stanowisk Thoma przebadano od nowa,
stosujàc procedury, które zapewniajà obiektywnoÊç. Dyskusja wcià˝ trwa,
lecz badania te w znacznym stopniu zmniejszy∏y wiarogodnoÊç jego twierdzeƒ, z których wynika∏o, ˝e w prehistorycznej Brytanii uprawiano astronomi´ predyktywnà na poziomie naukowym.
W którym miejscu obecnie znajduje si´ ta debata? Szczególnie interesujàcym przyk∏adem stanowiska Thoma jest Ballochroy na szkockim pó∏wyspie Kintyre. Znajduje si´ tam rzàd trzech stojàcych kamieni, z których
dwa sà cienkimi p∏ytami, ustawionymi wzd∏u˝ kierunku wyznaczonego
przez ów szereg. Kilka metrów dalej natrafiamy na prostokàtny grobowiec
ca∏opalny – le˝y na jednej linii z kamieniami, a jego d∏u˝sze boki sà równoleg∏e do tej linii.
W pobli˝u przesileƒ po∏o˝enie miejsc wschodu i zachodu S∏oƒca
zmienia si´ niemal niezauwa˝alnie: na tej szerokoÊci geograficznej w ciàgu
tygodnia przed albo po przesileniu miejsca wschodów (i zachodów) sà od
siebie oddalone zaledwie o trzecià cz´Êç s∏onecznej tarczy. Utrudnia to wyznaczenie momentu przesilenia, a jego znajomoÊç ma podstawowe znaczenie
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w ustalaniu rocznego cyklu S∏oƒca. Tymczasem Thom wierzy∏, ˝e w Ballochroy prehistoryczni budowniczowie rozwiàzali ten problem, wybierajàc
odpowiednie miejsce dla swych kamieni – miejsce, z którego mo˝na by∏o
obserwowaç S∏oƒce zachodzàce podczas przesilenia zimowego za wyspà Cara,
oddalonà o 11 kilometrów, a podczas przesilenia letniego za Corra Bheinn,
górà odleg∏à o 30 kilometrów. Choç bowiem S∏oƒce zmienia miejsce swego zachodu z dnia na dzieƒ zaledwie o kilka minut kàtowych, ró˝nica ta
staje si´ widoczna w ciàgu kilku dni dzi´ki czu∏oÊci ogromnego instrumentu, jaki zawdzi´czamy Naturze. Wed∏ug Thoma kierunek zachodu S∏oƒca
podczas przesilenia zimowego wyznacza∏ rzàd kamieni, a podczas przesilenia letniego – p∏askie boki Êrodkowego g∏azu.
Jedna z trudnoÊci, jakie wià˝à si´ ze sprawdzeniem takiej teorii, wynika z naszej niewiedzy, kiedy, z dok∏adnoÊcià do kilku stuleci, kamienie zosta∏y ustawione. Mimo ˝e po∏o˝enia wschodu i zachodu S∏oƒca podczas
przesileƒ zmieniajà si´ w danym miejscu z tysiàclecia na tysiàclecie nieznacznie, ma to znaczenie, gdy zaprz´gamy do obserwacji instrument o rozmiarach si´gajàcych dziesiàtków kilometrów. W miejscu, w którym odpowiedni kierunek z wystarczajàcym przybli˝eniem okreÊla szczyt górski,
mo˝liwe jest znalezienie daty, która b´dzie spe∏nia∏a wymagania teorii Thoma. Co do „znaków” rzekomo zawartych w samych kamieniach, sà one tego
rodzaju, ˝e badacz identyfikuje je po uprzednim nabraniu przekonania, i˝
budowla ma cel astronomiczny. Dlatego woli (tak jak w tym przypadku)
skupiç uwag´ na Êrodkowej p∏ycie kamiennej (ustawionej w przybli˝eniu
we „w∏aÊciwym” kierunku), a nie na najbardziej pó∏nocnej (która nie ma tej
cechy), i okreÊliç „zamierzony” kierunek z precyzjà raczej nieusprawiedliwionà dla zniszczonego (i poczàtkowo d∏u˝szego) rz´du trzech du˝ych,
nieregularnych i blisko siebie po∏o˝onych kamieni, z których dwa stojà
w poprzek wyznaczonej osi. Dodatkowa trudnoÊç, jakà napotykamy w Ballochroy, wià˝e si´ z grobowcem, który w czasach prehistorycznych powinien byç przykryty kopcem, zas∏aniajàcym t´ cz´Êç horyzontu, gdzie wypada∏ zachód S∏oƒca podczas przesilenia zimowego. I rzeczywiÊcie, kopiec
widaç na pochodzàcej z XVII wieku rycinie. Bioràc to wszystko pod uwag´,
musimy przyznaç, ˝e chocia˝ nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ metoda, nazwijmy jà
Galileusza–Thoma, pozostawa∏a w zasi´gu mo˝liwoÊci ludów prehistorycznej Europy (jak równie˝ mieszkaƒców ka˝dej innej cz´Êci Êwiata), twierdzenia szkockiego in˝yniera, ˝e odkry∏ prehistorycznà astronomi´ predyktywnà,
wcià˝ zas∏ugujà na prawdziwie szkocki werdykt „brak dowodów”.
Zauwa˝my na koniec, ˝e powinniÊmy unikaç fa∏szywego rozró˝niania mi´dzy rytualnà albo ludowà praktykà a zaawansowanà astronomià predyktywnà. Opisany przez Hezjoda sposób, w jaki dawni greccy rolnicy wykorzystywali heliakalne wschody gwiazdozbiorów (ich pojawianie si´ po
kilkutygodniowej nieobecnoÊci na tle zorzy porannej) do okreÊlania czasu
siewu, jest przyk∏adem prostych prognoz i podobne metody sà stosowane
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przez rolników w niektórych cz´Êciach Europy po dziÊ dzieƒ. Precyzyjne
obserwacje w rodzaju opisanej przez Galileusza mo˝na wykonywaç równie
dobrze za pomocà zwyk∏ych palików wbitych w ziemi´, je˝eli wi´c kamienne budowle rzeczywiÊcie mia∏y byç instrumentami astronomicznymi,
musia∏y tak˝e s∏u˝yç innym, zapewne obrz´dowym celom.

Dawna astronomia obu Ameryk
Badacze Europy prehistorycznej nie dysponujà ˝adnymi êród∏ami
pisanymi lub przekazami s∏ownymi, a analizowane przez nich budowle sà
zazwyczaj bardzo skromne. Z∏o˝one spo∏eczeƒstwa, które rozwin´∏y si´
w pasie zwrotnikowym Ameryki, pozostawi∏y znacznie bogatszà spuÊcizn´.
Wiele zachowanych budowli charakteryzuje si´ du˝ym wyrafinowaniem;
badacze mogà rozmawiaç z ˝yjàcymi dzisiaj potomkami tamtych kultur;
posiadamy te˝ ró˝nego rodzaju êród∏a pisane: kamienne inskrypcje i reliefy; takie dokumenty jak garÊç zrobionych z kory ksiàg Majów, zwanych kodeksami; oraz szczegó∏owe relacje Hiszpanów, którzy pierwsi zetkn´li si´
z tymi kulturami.
Tajemnicze aspekty kultury Inków, która rozkwita∏a w Peru podczas
podboju Ameryki (w po∏owie XVI wieku), zosta∏y w znacznym stopniu
wyjaÊnione dzi´ki badaniom relacji spisanych przez hiszpaƒskich kolonizatorów nied∏ugo potem. Dotyczy to na przyk∏ad systemu ceques, linii prostych wybiegajàcych z Coricanacha, czyli Âwiàtyni S∏oƒca, centralnej budowli religijnej w stolicy Inków, Cuzco. Wytyczono 41 ceques, wzd∏u˝
których rozlokowane by∏y Êwi´te budowle i które dzieli∏y spo∏eczeƒstwo na
ró˝ne grupy. Niektóre linie by∏y ukierunkowane astronomicznie, jak chocia˝by na punkt wschodu S∏oƒca w dzieƒ, kiedy b´dzie ono Êwieci∏o dok∏adnie nad g∏owà (czyli w zenicie), inne zorientowane na Êwi´te szczyty,
widniejàce na horyzoncie, jeszcze inne mia∏y zwiàzek z systemem nawadniania. Widzimy zatem, ˝e tego rodzaju system rozbiegajàcych si´ promieniÊcie linii ∏àczy∏ podzia∏y przestrzenne gruntu z podzia∏ami spo∏ecznymi,
cechami krajobrazu i zjawiskami astronomicznymi. Astronomia stanowi∏a
po prostu jeden ze sk∏adników doÊç z∏o˝onego systemu obejmujàcego wiele ró˝nych przejawów ˝ycia spo∏ecznego.
Tego rodzaju systemy wyst´powa∏y tak˝e, choç w nie tak skomplikowanej postaci, w innych inkaskich miastach. Wydaje si´ nawet, ˝e koncepcja centrów promienistych by∏a obecna w Andach jeszcze wczeÊniej, w czasach preinkaskich: na pustynnych pampach pojawiajà si´ systemy linii
prostych, wybiegajàcych z pagórków lub kopców. Najs∏ynniejszym takim
obszarem jest równina Nazca na wybrze˝u Peru, gdzie wyst´puje kilkadziesiàt centrów promienistych. Wybiegajà z nich linie, które wykonano,
usuwajàc cienkà warstw´ bràzowych kamieni i ods∏aniajàc jasno˝ó∏te piasz-
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Rozciàgajàcy si´ na 45 m pajàk na zdj´ciu równiny
Nazca, wykonanym z powietrza. S∏ynne przedstawienia
zwierzàt, z przewagà ptaków, zajmujà jednak niewielkà
cz´Êç p∏askowy˝u, znacznie liczniejsze sà figury
geometryczne: trapezoidy, prostokàty, spirale i d∏ugie
linie proste – wàskie i szerokie; te ostatnie równie˝
mo˝na dostrzec na tym zdj´ciu. Ró˝ne twory, niekiedy
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nak∏adajàce si´ na obiekty wykonane wczeÊniej,
powstawa∏y zapewne w ciàgu kilku wieków. Niektóre
linie zosta∏y ukierunkowane astronomicznie,
ale astronomia wnios∏a drobny wk∏ad do symboliki,
która wprowadza obrz´dowy porzàdek w tym
pustynnym i nieurodzajnym krajobrazie.
Fot. South American Pictures.

czyste pod∏o˝e. Warunki pogodowe w tym rejonie sà tak stabilne, ˝e linie
przetrwa∏y do dzisiejszych czasów.
Wiele linii ∏àczy centra promieniste; niektóre ciàgnà si´ kilometrami,
a jednoczeÊnie sà niemal idealnie proste. Wydaje si´, ˝e by∏y one Êwi´tymi
Êcie˝kami i ˝e wiele czynników mia∏o wp∏yw na ich ukierunkowanie, podobnie jak w wypadku póêniejszych ceques. Astronomia by∏a jednym z takich czynników; kierunek sp∏ywu wody – drugim. I chocia˝ linie z Nazca
nie sà, jak sugerowano, „najwi´kszà ksi´gà astronomicznà na Êwiecie”, nie
ulega raczej wàtpliwoÊci, ˝e za ich budowà i wykorzystaniem skrywa si´
równie˝ symbolika astronomiczna, na przyk∏ad orientacja na wschodzàce
i zachodzàce S∏oƒca w pewnych znaczàcych dniach, takich jak te zwiàzane
z jego przejÊciem przez zenit.
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Znaczenie przejÊcia S∏oƒca przez zenit ∏atwo zrozumieç. Mi´dzy
zwrotnikami S∏oƒce sp´dza cz´Êç roku na pó∏noc, a cz´Êç – na po∏udnie od
danego miejsca, ale w po∏udnie dnia, gdy przechodzi ono z pó∏nocy na
po∏udnie lub odwrotnie, Êwieci dok∏adnie nad g∏owà mieszkaƒców. Nie
powinno zatem dziwiç, ˝e przejÊcia S∏oƒca przez zenit skupia∏y tak˝e zainteresowanie ludów Mezoameryki, wiele setek kilometrów na pó∏noc od
równika. Dwa dni, podczas których zjawisko to wyst´puje, ∏atwo zidentyfikowaç za pomocà prostego, choç bardzo efektownego przyrzàdu – rury zenitalnej. Kiedy S∏oƒce znajduje si´ dok∏adnie nad g∏owà, jego promienie
oÊwietlajà dno pionowo ustawionej rury.
Jednà z najbardziej niezwyk∏ych cywilizacji w dziejach ludzkoÊci byli
Majowie okresu klasycznego. Cywilizacja ta rozwin´∏a si´ na obszarach,
które obecnie le˝à cz´Êciowo w Meksyku, Gwatemali i Belize. Majowie pos∏ugiwali si´ pismem hieroglificznym i mimo ˝e niemal wszystkie ich ksi´gi
zosta∏y zniszczone w po∏owie XVI wieku przez hiszpaƒskich najeêdêców,
garÊç przetrwa∏a, ∏àcznie z dwiema, które sà najprawdopodobniej szczegó∏owymi astronomicznymi (czy raczej astrologicznymi) almanachami.
Majowie byli op´tani myÊlà o up∏ywie czasu, czego Êlady odnajdujemy w niemal ka˝dej inskrypcji. Pos∏ugiwali si´ trzema ró˝nymi rachubami
dni. Pierwsza przyjmowa∏a, ˝e rok ma 365 dni i ˝e dzieli si´ na 18 miesi´cy
po 20 dni; pozosta∏e 5 dni sk∏ada∏o si´ na dodatkowy (feralny) okres. Wed∏ug drugiej rachuby rok (tun) zawiera∏ 360 dni i by∏ stosowany przy obliczaniu bardzo d∏ugich okresów. Trzecia i najpowszechniej u˝ywana rachuba wykorzystywa∏a sakralny cykl 260 dni, z których ka˝dy mia∏ z∏o˝onà
nazw´, utworzonà z jednej z liczb od 1 do 13 oraz jednej z 20 nazw (wyst´pujàcych w sta∏ej sekwencji).
Dzieƒ 1 Ahau nale˝a∏ do Wenus i to w∏aÊnie tego dnia cykl w´drówki
tej planety musia∏ si´ zaczynaç i koƒczyç. Obserwowana z Ziemi, Wenus
ma cykl (okres synodyczny) liczàcy niemal dok∏adnie 584 dni. Liczba ta
pomno˝ona przez 65 daje 146 lat po 260 dni. Zgodnie z tym tablice Wenus,
zamieszczone w wykonanej z kory ksi´dze, zwanej Kodeksem Drezdeƒskim, pokrywajà 65 obiegów synodycznych. Poniewa˝ jednak okres 584 dni
jest oko∏o 2 godzin za d∏ugi, nale˝a∏o wprowadziç poprawk´, która pozwala∏aby zachowaç 1 Ahau jako poczàtek cyklu Wenus. Po 61 cyklu b∏àd móg∏
wynosiç 4–5 dni i koƒczy∏ si´ on w dniu 5 Kan, który szcz´Êliwie nast´powa∏ 4 dni po 1 Ahau. Dlatego Majowie wykorzystali mo˝liwoÊç odj´cia
w tym momencie 4 dni, tak ˝e nast´pny cykl znów zaczyna∏ si´ w dniu
1 Ahau. Niemniej nawet ta korekta pozostawia∏a szczàtkowy b∏àd i kodeks
podaje, jak w podobny sposób przy sprzyjajàcych okazjach nale˝y wprowadzaç kolejne poprawki. Ostatecznie uzyskiwano dok∏adnoÊç si´gajàcà oko∏o
2 godzin na 481 lat.
Zainteresowanie Wenus mia∏o korzenie astrologiczne: jej poranne
pojawienie po okresie niewidocznoÊci, gdy przechodzi∏a mi´dzy Ziemià
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i S∏oƒcem, by∏o niezwykle niebezpiecznym czasem i tablice astronomiczne
musia∏y przed tym ostrzegaç oraz umo˝liwiaç przygotowanie obrz´dów,
które ochroni∏yby przed nadciàgajàcym z∏em. Nie dysponujemy dowodami
na to, ˝e Majowie przejawiali jakiekolwiek zainteresowanie innymi zjawiskami zwiàzanymi z Wenus, które – z naszego geometrycznego punktu widzenia – sà równie wa˝ne, jeÊli nie wa˝niejsze.
Zaraz po tablicach Wenus pojawia si´ w Kodeksie Drezdeƒskim tabela zajmujàca 8 stron. Pokrywa ona okres 11 960 dni, co odpowiada 46 sakralnym cyklom po 260 dni. Na poczàtku XX wieku zauwa˝ono, ˝e liczby
dni, oddzielajàce rysunki na tych stronach, sà znane astronomom jako interwa∏y mi´dzy zaçmieniami S∏oƒca. W ten sposób si´ okaza∏o, ˝e tabela ta
mo˝e s∏u˝yç do przewidywania tego napawajàcego grozà zjawiska. Majowie
nie posiadali wiedzy potrzebnej, by ustaliç, czy zaçmienie S∏oƒca b´dzie
widoczne z ich terytoriów, nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e tym zaçmieniom, których nie obserwowano, zapobieg∏y obrz´dy przeprowadzone
dzi´ki informacji uzyskanej z tabeli.
Tabela sk∏ada si´ przede wszystkim z okresów zawierajàcych 177 (lub
178) dni, co odpowiada 6 ksi´˝ycowym miesiàcom synodycznym, oraz od
czasu do czasu z cykli liczàcych 148 dni (5 miesi´cy). Do zaçmienia dochodzi tylko wówczas, gdy Ziemia, S∏oƒce i Ksi´˝yc znajdujà si´ na jednej linii; obserwowane z Ziemi drogi S∏oƒca i Ksi´˝yca przecinajà si´ co 173,31
dnia; zaçmienie S∏oƒca mo˝e nastàpiç tylko w ciàgu kilku dni w pobli˝u
tego wydarzenia. Z obserwacji Majów musia∏o wynikaç, ˝e do zaçmieƒ
dochodzi jedynie podczas „niebezpiecznych okresów”, które wyst´pujà
co 6 miesi´cy (177 dni), lecz wynoszàcy 4 dni b∏àd wymaga pos∏u˝enia si´ co
jakiÊ czas interwa∏em pi´ciomiesi´cznym. Tabela obejmuje 405 miesi´cy, na
które sk∏ada si´ 11 958 dni, co daje wartoÊç miesiàca synodycznego krótszà
od znanej wspó∏czeÊnie tylko o 7–8 minut.
Tabela zawiera równie˝ kalendarzowy schemat z rokiem liczàcym
260 dni, który musi w tym wypadku rozpoczynaç si´ w dniu 12 Lamat.
Schemat zale˝y od godnej uwagi zbie˝noÊci: trzy naturalne interwa∏y
po 173,31 dnia równajà si´ z dok∏adnoÊcià do kilku godzin dwóm latom
po 260 dni. I w tym przypadku wprowadzano okazjonalne korekty, podobnie jak w tablicach Wenus.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e daliÊmy tutaj zaledwie przedsmak kr´tej z∏o˝onoÊci rachuby czasu, uprawianej przez Majów. Ta bezprzyk∏adna fascynacja
wzajemnymi zwiàzkami interwa∏ów czasowych, wymyÊlonymi przez cz∏owieka lub zawdzi´czanymi Naturze, mog∏aby wydawaç si´ nieprawdopodobna, gdybyÊmy nie dysponowali êród∏ami pisanymi. Skoro jednak poznaliÊmy t´ fascynacj´, nie powinno nas dziwiç, ˝e budowle Majów by∏y
ukierunkowywane astronomicznie. Niemniej i tym razem badacz staje wobec problemu, ˝e ka˝da z tych z∏o˝onych budowli jest unikalna w swej formie, trudno wi´c udowodniç, i˝ orientacja nosi cechy dzia∏alnoÊci Êwiado-
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mej, a nie przypadkowej. Dobrym przyk∏ad jest Pa∏ac W∏adcy w wielkim
mieÊcie Majów, Uxmal, na Jukatanie (Meksyk). Ten kolosalny budynek jest
usytuowany odmiennie ni˝ inne budowle w tym miejscu i zwraca si´ ku
czemuÊ, co wyglàda jak guz na horyzoncie, a by∏o niegdyÊ, jak wykazano,
olbrzymià piramidà, znajdujàcà si´ jakieÊ 5 kilometrów na po∏udniowy
wschód. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, ˝e wytyczony w ten sposób kierunek odpowiada po∏o˝onemu najbardziej na po∏udnie punktowi
wschodu Wenus, a sugestia, i˝ taka w∏aÊnie myÊl kierowa∏a budowniczymi
pa∏acu, znalaz∏a wsparcie w glifach Wenus, wyrytych na budowli. Zaproponowano wiele tego rodzaju orientacji astronomicznych i – skoro wiemy to,
co wiemy o mentalnoÊci Majów – by∏oby zaskakujàce, gdyby wszystkie
okaza∏y si´ dzie∏em przypadku.

Niebo jako êród∏o inspiracji dzisiaj
Majowie stanowià przyk∏ad wysoko rozwini´tej cywilizacji, której
astronomia jest nam obca. Zb∏àdzilibyÊmy, nak∏adajàc myÊlowe struktury
ukszta∏towane w tradycji europejskiej na sposób pojmowania Êwiata przez
inne kultury.
Tej samej lekcji uczà nas wspó∏czesne spo∏ecznoÊci, ˝yjàce blisko natury. W Afryce na przyk∏ad Mursi z po∏udniowo-zachodniej Etiopii po dziÊ
dzieƒ pos∏ugujà si´ zupe∏nie odmiennym kalendarzem od naszego. Ich egzystencja zale˝y od upraw regulowanych deszczami i wylewami oraz od
wypasów, tak ˝e kluczowym problemem jest odpowiedni czas przemieszczania si´ z jednego obszaru do innego. Mursi nie majà jednak „naukowego” kalendarza. Ich rok sk∏ada si´ z 13 miesi´cy i jest o 18 dni d∏u˝szy od
roku s∏onecznego. Ale ich kalendarz dotrzymuje kroku rokowi zwrotnikowemu, tyle ˝e nie przez okresowe opuszczanie miesiàca, lecz za sprawà
procesu zinstytucjonalizowanej niezgody na nieustanne dopasowywanie.
Na równowag´ pomi´dzy rozbie˝nymi opiniami, jaki okres roku nasta∏, ma
wp∏yw dyskusja nad sezonowymi znakami: przylotami ptaków, kwitnieniem roÊlin i po∏o˝eniem S∏oƒca przy horyzoncie, przy czym wszystkie te
znaki sà uwa˝ane za niedok∏adne. Jednak˝e jedno kluczowe wydarzenie –
coroczny wylew rzeki Omo – jest kontrolowane poza kalendarzem: przez
obserwacj´ ostatniego pojawienia si´ podczas zachodu S∏oƒca czterech
gwiazd Centaura i Krzy˝a Po∏udnia. Tak wi´c mo˝na by sàdziç, ˝e w tym
jednym przypadku, w którym dok∏adne okreÊlenie czasu ma zasadnicze
znaczenie, Mursi pos∏ugujà si´ precyzyjnà, a nie doÊç przypadkowà metodà
wyznaczania pory roku. Mursi jednak widzà to inaczej. Wed∏ug nich istnieje bezpoÊredni zwiàzek mi´dzy tymi gwiazdami, Omo oraz pewnymi kwiatami i roÊlinami: znikanie gwiazd na porannym niebie ∏àczy si´ z ziemskimi wydarzeniami, takimi jak wylew rzeki czy kwitnienie roÊlin.
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¸àczenie w bezpoÊredni sposób Êwiata niebieskiego z ziemskim jest
powszechne u rdzennych mieszkaƒców. Na przyk∏ad lud Barasana z kolumbijskiej Amazonii Êledzi gwiazdozbiór Gàsienicy Jaguara, b´dàcy ojcem
wszystkich gàsienic na Ziemi: gdy gwiazdozbiór w´druje coraz wy˝ej na
niebie o zmierzchu, liczba gàsienic roÊnie. Dla nas jest kwestià przypadku,
˝e konstelacja Êwieci na wschodnim niebosk∏onie o zmierzchu o tej porze
roku, gdy gàsienice si´ przepoczwarzajà i schodzà z drzew, na których ˝erowa∏y, ale wed∏ug Barasana istnieje tu zwiàzek przyczynowo-skutkowy.
Dla mieszkaƒców dalekiej wioski andyjskiej Misminay zwiàzki mi´dzy ziemià a niebem sà jeszcze silniejsze. Droga Mleczna to niebiaƒska rzeka, odbicie ziemskiej rzeki Vilcanoty, a obie stanowià cz´Êci systemu, dzi´ki
któremu woda krà˝y pomi´dzy Ziemià i niebem. Droga Mleczna znajduje
si´ nad g∏owami mieszkaƒców wioski dwukrotnie w ciàgu doby i zdarza si´,
˝e uk∏ada si´ pod kàtem prostym do rzeki ziemskiej. Wzià∏ si´ stàd pomys∏
podzielenia nieba na çwiartki, co na Ziemi jest odzwierciedlone w zabudowie wioski: od centralnego budynku (którym obecnie jest koÊció∏ katolicki)
biegnà cztery drogi, razem z kana∏ami nawadniajàcymi, dzielàc miejscowoÊç
na çwiartki. Mieszkaƒcy Misminay traktujà obserwacje cia∏ niebieskich jako
integralnà cz´Êç swej rolniczej i pasterskiej dzia∏alnoÊci oraz Êwiàt. Niektóre
aspekty obrz´dów i wierzeƒ, jakie napotykamy w Misminay i sàsiednich
wioskach, wywodzà si´ co najmniej z czasów Inków.
Dawne tradycje rdzennych mieszkaƒców obu Ameryk mo˝emy czasami
odtworzyç dzi´ki temu, ˝e ˝yjà ich potomkowie i ˝e pewne praktyki prze-

Horyzontalny kalendarz Indian Hopi, naszkicowany
przez antropologa Alexandra M. Stephena, który ˝y∏
wÊród nich w latach dziewi´çdziesiàtych XIX wieku.
Pokazuje obserwacje kap∏anów S∏oƒca, majàce okreÊliç
czas rozpocz´cia zimowych obrz´dów. Zachód S∏oƒca
za prze∏´czà (pomi´dzy szczytami pasma San Francisco

w pobli˝u Flagstaff w Arizonie), do którego dochodzi∏o
10 grudnia, by∏ sygna∏em do rozpocz´cia za 4 dni
dziewi´ciodniowego okresu Êwi´towania przesilenia
zimowego. Przesilenie nast´puje oko∏o 22 grudnia.
Wg A. M. Stephen, Hopi Journal, cz´Êç II, mapa 4, 1936,
za zgodà Syndics of Cambridge University Library.
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trwa∏y do naszych czasów. DoÊç intensywnie badano zwyczaje Indian Hopi
z Arizony. Zamiast znanych nam punktów kardynalnych pó∏noc/po∏udnie/wschód/zachód przyjmujà oni miejsca na linii horyzontu, gdzie S∏oƒce
wschodzi i zachodzi podczas przesileƒ. O rozpocz´ciu obchodów Êwi´ta przesilenia zimowego (Soyal) decyduje Wódz S∏oƒce i Wódz Soyal, którzy razem
obserwujà ze swej wioski S∏oƒce zachodzàce za odleg∏à o 130 kilometrów
prze∏´czà poÊród szczytów pasma San Francisco. Soyal trwa 9 dni, a rozpoczyna si´ 4 dni po dokonaniu przez obu wodzów satysfakcjonujàcej obserwacji.
Z obliczeƒ wynika, ˝e S∏oƒce skrywa si´ za prze∏´czà 1–2 tygodnie przed przesileniem, tak wi´c nadchodzi ono, gdy Êwi´ta ju˝ trwajà od d∏u˝szego czasu.
Warto zwróciç uwag´, ˝e choç prze∏´cz widoczna na horyzoncie le˝y tak daleko, jest po˝àdane, by rozpoczàç obserwacje S∏oƒca jakiÊ czas przed przesileniem, kiedy punkt zachodu wcià˝ przesuwa si´ zauwa˝alnie z dnia na dzieƒ.
Pozosta∏e rozdzia∏y Historii astronomii b´dà poÊwi´cone rozwojowi astronomii naukowej od jej narodzin na Bliskim Wschodzie i w Europie po czasy
wspó∏czesne. Bazujà one przede wszystkim na êród∏ach pisanych, uzupe∏niajàc pewne fragmenty tym, czego mo˝emy dowiedzieç si´ za sprawà instrumentów, przechowywanych w muzeach i obserwatoriach.
èród∏a pisane zachowane w wi´kszej liczbie pochodzà dopiero
z ostatnich wieków przed Chrystusem. W niniejszym rozdziale zetkn´liÊmy si´ z kulturami, które poprzedza∏y Babiloni´, Egipt czy Grecj´, kulturami, które rozkwita∏y w Europie w II, III, a nawet IV tysiàcleciu p.n.e.
Nasze próby wywnioskowania, w jaki sposób prehistoryczni budowniczowie postrzegali Êwiat, opiera∏y si´ g∏ównie na tym, co pozosta∏o z ich kamiennych budowli. Obserwujàc wspó∏czesne ludy, które nie uleg∏y w istotnym stopniu wp∏ywowi kultury zachodniej, i dowiadujàc si´ czegoÊ
o cywilizacjach obu Ameryk przed ich podbojem przez Hiszpanów, nie
mo˝emy d∏u˝ej utrzymywaç, ˝e nasz sposób patrzenia na niebo jest jedyny;
musimy te˝ przyznaç, ˝e nasze interpretacje znaczenia owych milczàcych
kamieni mogà byç b∏´dne.
Zwracajàc si´ teraz ku êród∏om historycznym i czytajàc to, co nasi
przodkowie rzeczywiÊcie napisali, trafiamy na bezpieczniejszy grunt. Niemniej pokusa interpretowania tych êróde∏ przez pryzmat naszych poglàdów, zainteresowaƒ i obecnej wiedzy astronomicznej jest jeszcze trudniejsza do zwalczenia. Musimy pami´taç, ˝e historia astronomii to podró˝
wstecz w czasie do kultur, którym obcy by∏ nasz sposób myÊlenia, i ˝e –
podobnie jak dobrzy antropolodzy – powinniÊmy staraç si´ patrzeç na Êwiat
oczyma i umys∏ami tych kultur. Histori´ astronomii szczególnie interesujàcà czyni to, ˝e przedmiot jej badaƒ – niebo, które próbowali zrozumieç ludzie prehistoryczni, staro˝ytni i Êredniowieczni – jest tym samym niebem,
które badajà astronomowie wspó∏czeÊni.

