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Актуальність проблеми. На археологічних артефактах та 
орнаментах зустрічається подвоєння жіночих образів. Ці по-
двоєння можуть бути різного типу: дві істоти, схожі на “сіам-
ських” близнюків, дві голови на жіночому тулубі, дві фігурки 
в одному овалі та ін. Попри те що феномен подвоєння богинь 
досить поширений, у літературі він іще недостатньо дослідже-
ний: не описані його типи і по суті не з’ясовано, що за ним 
приховується. З огляду на поширеність цього феномену в пер-
вісній міфології розкриття його сенсу допоможе проникнути 
у духовний світ наших предків і осягнути витоки деяких ідей, 
що побутують і в нашій культурі. 

Стан дослідження. Проблема подвоєння богинь дослі-
джувалась низкою учених. Відома американсько-литовська ар-
хеолог М. Гімбутас [13], аналізуючи цей феномен, виділяє два 
типи жіночих образів: матір і дочку (такими вона вважає фігу-
ри, що різняться за розміром) і двох сестер (зображення, в яких 
фігури ідентичні). У самому подвоєнні богинь вона вбачає два 
протилежні аспекти первісної богині — втілення нею проти-
лежностей зими і літа та юності і старості. На підтвердження 
своєї концепції вона посилається на старогрецький міф про 
Деметру і Персефону.

А. Голан, погляди якого з цих питань детальніше будуть 
розглянуті пізніше, по суті також схиляється до аналогічного 
висновку. “Можливо, — пише він, — розгадку цього дивного 
образу (йдеться про двоголові статуетки — aвт.) можуть підка-
зати міфи, що дійшли до нас. У шумерів Інанна жила на небі, 
а її сестра Ерешкігаль — у підземному світі. В старогрецьких 
переказах — дві богині природи: Деметра і Персефона (Кора). 
З них перша живе на Олімпі, друга — в землі… Чи не озна-
чає це, що неолітична богиня, яка передувала цим персона-
жам відомих міфів, мислилась у двох іпостасях — небесною 
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і земною? …Ймовірно також, що богиня уявлялась 
у зимовій і літній іпостасях. Нарешті, подвійність 
образу Великої Богині могло виражати те, що вона 
вважалась джерелом як блага, так і біди” [2, 139].

Із нашої ініціативи і при нашій консультації про-
блема подвоєння богинь була розглянута в статті 
Причепій О. Є. [9]. У ній проаналізовано ряд сим-
волів, що передають подвоєння богинь, яким дано 
інтерпретацію автора.

Не відкидаючи думок згаданих авторів, слід за-
значити, що вони не виділили в символіці та орна-
ментах відмінних типів подвоєння богинь. Звідси їх 
намагання дати єдину інтерпретацію різним типам, 
що, на наш погляд, збіднює розуміння сенсу, що 
приховується за цим феноменом. Вузькість підходу 
М. Гімбутас та А. Голана зумовлена також їх ме-
тодом. Вони прив’язують символи до певних міфів 
і на цій основі намагаються розкрити їхній смисл. 
У нашій статті міфи та інший словесний матеріал 
розглядаються як допоміжний засіб інтерпретації 
символів, головним же вважається метод, заснова-
ний на аналізі структур символів та орнаментів. 

Мета статті полягає в дослідженні семан-
тики символів двох богинь через аналіз структур 
символів, в які вони включені. Структурний аналіз, 
на думку автора, відкриває нові аспекти в розумін-
ні зазначених феноменів і надає їхній інтерпретації 
більш строгого характеру. 

Виклад основного матеріалу. Дане досліджен-
ня засноване на концепції праміфу, яку викладено 
в статтях автора, що вийшли в “Культурологічній 
думці” [5‒9]. Суть даної концепції зводиться до 
низки положень про Космос, Велику Богиню та 
сімку відомих давнім людям планет. Космос прамі-
фу складався з семи сфер: 1 sph (від лат. sphere — 
сфера) — підземні води, 2 sph — підземелля, 3 
sph — поверхня землі, гори, 4 sph — сфера життя, 
5 sph — піднебесся, 6 sph — сфера семи планет, 7 

sph — зоряне небо. Парні сфери (жіночі) були осно-
вними, непарні (чоловічі) — допоміжними. Космос 
ототожнювався з Тілом Богині, яке також ділилось 
на сім сфер: 1 sph — ноги Богині, 2 sph — сідниці, 
3 sph — пояс, 4 sph — живіт і груди, 5 sph — шия, 
6 sph — голова (очі, рот), 7 sph — верхній череп, 
волосся. Кожній із семи сфер Космосу і Тіла Бо-
гині відповідала одна з семи планет, що фігурува-
ли в якості божеств: 1 sph — Меркурій (йдеться 
про саму планету, а не про її латинську назву), 2 
sph — Венера (до цієї сфери часто додавали Мі-
сяць з 28-денним циклом), 3 sph — Місяць (в чоло-
вічій іпостасі — місяць-серпик), 4 sph — Сонце, 5 
sph — Марс, 6 sph — Юпітер (ця планета у праміфі 
фігурувала як жіноче божество), 7 sph — Сатурн. 
Однакові сфери Космосу, Тіла Богині і планети пе-
ребували в певній відповідності (кореляції). Так, 
сідниці (і вульва) Богині співвідносились із підзе-
меллям Космосу і планетою Венера. Такі кореляції 
відігравали важливу роль у міфотворенні. Деталь-
ніше про це див. у [5‒9]. 

Досліджуючи структури символів та орнамен-
тів, у які були включені образи двох богинь, нами 
виділено три типи такого подвоєння: 1) подвоєння, 
на якому дві жіночі фігурки немовби зрослись одна 
з одною, його умовно було названо “сіамськими” 
близнюками; 2) зображення двох жіночих фігурок, 
або символів богинь в одному овалі; 3) орнамент, 
елементи якого складають множину з 56 знаків 
(остання, на нашу думку, означає подвоєння мно-
жини 28, якою в архаїці позначали жінку-богиню. 
Вочевидь це різні типи подвоєння і за ними прихо-
вується різний смисл. Розглянемо їх детальніше.

“Сіамські” близнюки. Здвоєні жіночі фігурки 
і подвоєні голови. Цей тип подвоєння богинь може 
мати вигляд двох жінок, що мовби зрослися (мал.1, 
Данія; мал.2, Верхнє Поволжя), двох голів на од-
ному тулубі (мал. 3, Мала Азія, 7 тис. до н.е.; мал. 
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4, доколумбова Америка), двох з’єднаних пташок 
(мал. 5, Карелія, 3 тис. до н.е.) або двоголових пта-
хів (мал.6, хети, 2 тис. до н.е.). Окремим випадком 
останніх є двоголовий орел.

Розгадку цього типу подвоєння, на нашу дум-
ку, слід шукати в семантиці голови в архаїчній 
символіці. У праміфі голова Богині перебувала у 
кореляції з сімкою планет (сімкою небесних сфер). 
Виходячи з такого значення голови, можна зробити 
висновок, що подвоєння голів означає подвоєння 
богині планет. Цей висновок підсилюється симво-
лами двох птахів чи двох пташиних голів. Птахи в 
світогляді первісних людей утілювали небо і, отже, 
символізували богиню неба (богиню сімки планет). 
Тому подвоєння голів богині, подвоєння птахів і 
пташиних голів слід розглядати як символи, що ма-
ють одне і те ж значення. Вони втілюють богиню 
неба і означають подвоєння цієї богині.

Що стосується цього подвоєння, то воно, на наш 

погляд, зумовлене логікою конституювання знаків 
зодіаку в архаїчній символіці. Аналізуючи деякі 
малюнки трипільської кераміки та інші артефакти, 
можна зробити висновок, що зодіак давніх людей 
включав 13 сузір’їв [7]. Саме стільки 28-денних 
місяців, якщо нехтувати одним днем, складав рік 
(28х13=364). Цю кількість знаків включав і зодіак 
певних давніх народів.

На нашу думку, 13 знаків зодіаку відігравали 
вирішальну роль у становленні цього типу здвоє-
них богинь і голів. Як було показано в статті [9], 
давні люди намагались сумістити 13 знаків із сім-
кою добре відомих їм богів-планет. Оскільки число 
13 близьке до числа 14 (двох сімок), то вони нама-
гались представити 13 знаків як суму двох сімок. 
Стимулом для виникнення ідеї двох сімок міг стати 
поділ сонячного циклу на два півцикли — літній 
(від 22 березня до 22 вересня) і зимовий (від 22 ве-
ресня до 22 березня), кожен із яких включав 6,5 мі-
сяців (йдеться про 28-денні місяці), Щоб вкласти ці 
два півцикли в дві сімки планет, наші предки поді-
лили середній (сьомий) знак навпіл і приєднували 
одну половинку до однієї сімки, іншу — до другої. 
Так утворився знак зодіаку, що був спільним для 
обох сімок і у такий спосіб дві сімки планет укла-
лись у 13 знаків зодіаку. 

Отже, 13 знаків зодіаку — це дві сімки планет, 
або ж дві богині, бо сімку планет утілювала боги-
ня. Оскільки один із знаків є спільним для обох сі-
мок (богинь), то образам богинь, що їх утілювали, 
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намагались придати вигляд нерозривної єдності. 
Звідси, на наш погляд, походить подвоєння богинь, 
які мають вигляд “сіамських” близнюків, а також 
подвоєння жіночих голів, двійка з’єднаних пташок 
і двоголові птахи.

Пізніше, коли тривалість циклу місяця прийня-
ли за 30 днів (ця тривалість близька до синодично-
го циклу світила), кількість знаків зодіаку зменши-
лась до 12. Однак традиція узгоджувати їх із двома 
сімками планет залишилась. 

Утворення 12 знаків зодіаку з двох сімок пла-
нет, на нашу думку, приховане за символікою ро-
сійського рушника з Новгородщини (мал.7). Його 
орнаментальна стрічка складається з двох антро-
поморфних богинь, які стоять, двох подібних до 
них богинь, які сидять на конях, чотирьох дерев, 
розміщених на головах умовних коней (їх верши-
ни утворюють ромб із косим хрестом у центрі) та 
чотирьох вуздечок між умовними кіньми та боги-
нями, що за формою нагадують підкову чи ліру. Де-
рева з ромбом і косим хрестом можна однозначно 
ідентифікувати як символи богинь. На це вказує як 
дерево, так і ромб із хрестом на верхівці. Всі ці три 
символи є “жіночими”. Вуздечки, що подібні під-
кові чи лірі, на наш погляд, також є символами бо-
гинь. Подібна графема притаманна низці предметів 
(зокрема, “чирві” в картах), що моделюють сідниці 
Великої Богині. Це дає підставу вбачати у вуздечці 
“жіночий” символ. Отже, разом із антропоморфни-
ми богинями кількість “жіночих” символів складає 
12. Так вочевидь виражена кількість знаків зодіаку 
при 30-денному місяці.

Разом із цим у цьому орнаменті приховані 
сімки, з яких раніше утворювались знаки зодіаку. 
Вони представлені комплексами символів, у центрі 
яких сидячі богині. Чоловічими символами цього 
комплексу є грива коней, що має вигляд “щітки”. 

На головах коней до неї приєднаний знак S, що 
однозначно ідентифікується як чоловічий символ. 
Жіночими символами є два дерева і сидяча боги-
ня. Отже, перед нами типова сімка символів, що 
передають сімку планет. У центрі сімки знаходить-
ся Сонце. І Богиню, яка сидить у цьому комплексі, 
етнографи давно ідентифікували як Сонце. Отже, 
тут зображено двох богинь неба, поруч зі своїми 
сімками планет. Якщо ж не брати до уваги чоловічі 
символи, що часто практикується в символіці, то 
жіночі символи передають 12 знаків зодіаку.

Про те, що дві богині причетні до формуван-
ня знаків зодіаку, свідчить також інший орнамент 
рушника з російської Півночі (мал.8). На ньому зо-
бражено дві двоголові істоти жіночого роду (про 
жіночу стать свідчать груди). Елемент двох голів 
дає підставу вбачати в цих істотах богинь неба. На 
кожній із істот розміщено шість зірок (на правій дві 
зірки не помістились) та дванадцять пташок звер-
ху (одна крайня з правого боку також не вміщена). 
Останні вочевидь символізують 12 знаків зодіаку. 
Отже, тут зображені дві богині неба, сімки планет 
яких стали джерелом 12 знаків зодіаку.

Проблемі подвоєння богинь значну увагу приді-
лив А. Голан. Він пов’язав її з літнім і зимовим пів-
циклами сонця, завдяки чому значною мірою на-
близився до розкриття її суті. Дослідник виділив і 
дав досить плідний аналіз низки символів двох бо-
гинь. Це, зокрема, стосується символу “подвоєного 
неба”, який має вигляд двох кругів, що з’єднані од-
нією або кількома лініями. Про цей символ він за-
значає, що його семантика пов’язана з подвоєнням 
Богині, однак суть цього уявлення, за його висло-
вом, для нас “зараз не зовсім зрозуміла” [2, 135]. На 
жаль, він не помітив зв’язку цих півциклів сонця зі 
знаками зодіаку, а останніх — із сімкою планет. 

Із феноменом двох богинь і з двома півциклами 
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сонця тісно пов’язаний образ дволикого божества 
чоловічої статті (Януса у римлян), який був досить 
поширений у різних народів. А. Голан наводить 
такі риси цього бога: він утілював межу між кін-
цем старого і початком нового року, його два лики 
розглядались як повернені в минуле і майбутнє, в 
символіці він фігурує як знак, що має вигляд бук-
ви Ф — кругу, поділеного на дві половини [2, 136]. 
Ці риси, на нашу думку, найкраще підходять для 
характеристики сьомого поділеного знаку в 13-
членному зодіакові. Він входить як в одну, так і в 
другу сімку, як у літній, так і в зимовий півцикли 
сонця. Цим і зумовлена його “дволикість”.

Двоголовий орел. Символом подвоєної боги-
ні неба є також два птахи, що мовби зрослися в 
одне ціле. Цей образ зустрічається з часів неоліту 
на просторах від Малої Азії до Карелії. Одним із 
його варіантів є і так званий двоголовий орел. Відо-
мі вчені (М. Еліаде [12], В. Пропп [10], В. Топоров 
[11] справедливо вбачають у цьому образі істоту 
жіночої статі — орлицю. А. Голан також визнає за 
ним двоголову богиню: “Поширений образ двого-
лової пташки семантично має відповідати уявлен-
ню про двоголову богиню… В російській народній 
вишивці двоголова пташка часто пов’язана з жіно-
чою фігурою, аж до того, що жіноча фігура може 
мати дві пташині голови” [2, 135].

Символ двоголового орла зустрічається, хоча і 
досить рідко, також в українській народній вишив-

ці. Він присутній на рушнику козацької старшини 
третьої чверті ХVIII ст. [11, 128] і на рушнику з 
Чернігівщини початку ХХ ст. (див. 12, мал. 170). 
Пізніше він набув значного поширення на тканих 
Кролевецьких рушниках. У всіх цих випадках воче-
видь мав місце вплив двоголового орла з гербу Ро-
сійської держави. Цей образ в Україні досить часто 
використовувався також в іконостасах. При цьому, 
як зазначає С. В. Оляніна, йому не слід приписувати 
світське значення: “Геральдичні зображення… при 
введені в іконостас утрачали значення, властиве їм 
у просторі світської культури: інтегруючись у про-
граму іконостасу, їх семантика трансформувалася і 
узгоджувалася з новим смисловим контекстом” [4, 
96]. Подібна трансформація напевно відбувалась і з 
образами орла в народній вишивці та ткацтві.

Дещо осібно від зазначених геральдичних об-
разів знаходяться двоголові орли з орнаментів по-
дільських рушників. У нашій з дружиною колек-
ції є три екземпляри рушників з образами такого 
типу. Два з них (мал.9, 10) походять із Кодимського 
району Одеської області, третій (мал. 11) — із Пі-
щанського району Вінниччини. Мабуть, не потріб-
но виключати вплив геральдичних образів на їх 
формування, але це питання вимагає додаткового 
дослідження. Оскільки ці образи ще не аналізува-
лись (два з них — у малюнках оприлюднюються 
тут уперше), розглянемо їх детальніше. 

Вишивка Поділля відноситься до балкансько-
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Мал. 13

карпатського регіону, в якому, крім царського дво-
голового орла, побутували також подібні орли з 
Австро-Угорської імперії, Валахії та Чорногорії. З 
іншого боку, самі геральдичні орли походять із того 
ж джерела, що і народні орнаменти. В них можна 
простежити глибинні архаїчні корені. Можливо 
тому образи орлів на рушниках настільки органіч-
но вписані в контекст символіки народної вишив-
ки, що виникає сумнів щодо їх походження від ге-
ральдичних орлів.

Насамперед слід відзначити, що всім їм власти-
ве поєднання значень двоголової пташки, Космосу, 
жінки-богині і дерева. Це полісемантичні образи. 
Ідея Космосу виражена у поділі цих образів на чо-
ловічі і жіночі сфери. Три чоловічі сфери символі-
зує пір’я, якому надано вигляд “гребінців”. Розта-
шоване внизу хвостове пір’я (і лапи) символізують 
підземні води (1 sph), підкрилки (пір’я на крилі, 
що спрямоване вниз) передають поверхню землі 
(3 sph), пір’я на крилі вище символізує піднебесся 
(5 sph). Четверту чоловічу сферу зоряного неба (7 
sph) можна вбачати в хрестах одного з них (хрест 
на вершині — символ зоряного неба) і коронах на 
головах птахів у двох інших.

Жіночі сфери представлені більш виразно: 2 sph 
(підземелля) символізує прямокутник, що розміще-
ний у середині орла; 4 sph (сфера життя) передають 
дві зірки в одному випадку, два ромби і два трикут-
ники в інших випадках, що розміщені в районі гру-
дей; 6 sph (богиню неба) символізують дві голови 
і фігура між ними. Отже, можна констатувати, що 
ідея семичленного Космосу більш-менш проведе-
на, наскільки це можливо, в такому образі.

Про те, що він передає жінку-богиню, свідчать 
сідниці і груди, а також графема, утворена смугою, 
що оконтурює сідниці і простягається до двох го-
лів. Ця графема, що нагадує ліру і вазу, є символом 

жінки-богині. Слід зазначити, що на всіх трьох об-
разах вона підкреслено виділяється.

На одному з рушників між головами орла зобра-
жено квітку. Таке поєднання образу квітки з орлом 
не є випадковим. Квітка символізує дерево, а якщо 
орел передає Космос, то він є і світовим деревом. 
Подібне поєднання образів орла і дерева зустріча-
ється і на рушниках російської Півночі.

Цікавим видається також те, що на одному з 
цих орнаментів (мал.11) можна простежити зв’язок 
двох богинь (голів орла) зі знаками зодіаку. Про 
це свідчать дужки, нанизані на два вертикальні 
стрижні (символи дерева), що розміщені обабіч го-
лів. Цих дужок по три на кожному стрижні, і всі 
вони супроводжуються малими пташками. Вважа-
ємо, що дужки на стрижнях передають планетні 
сфери, звідси і стрижні-дерева. По суті їх мало би 
бути по сім із кожного боку. Саме стільки подібних 
дужок на стрижнях, що завершуються умовним 
небом у вигляді хмари, можна бачити на іншому 
подільському рушнику (мал.12). Характерно, що у 
верхній частині цього орнаменту також зображені 
малі пташки. Подібність цієї символіки дає підста-
ву вважати, що і на орнаменті (мал. 11) мало бути 
сім сфер. Супровід трьох дужок трьома пташками 
може свідчити про те, що тут представлені лише 
три жіночі сфери, а чотири чоловічі випущені. Ці-
кавим видається те, що на цих двох подільських 
рушниках і на російському рушникові (мал.8) зна-
ки зодіаку передані малими пташками. Цей збіг, 
очевидно, не є випадковим.

Якщо прийняти таку інтерпретацію, то ці три 
дужки на двох стрижнях обабіч голів орла слід 
уважати двома сімками пла-
нет (богів), за допомогою яких 
було сформовано 13 (12) знаків 
зодіаку. Це вказує на те, що об-
раз двоголового орла має пря-
ме відношення до подвоєння 
богині неба, і його семантика 
така ж, як і символу двоголової 
богині.

Важливу інформацію для 
тлумачення цих образів міс-
тять і множини знаків, які на 
них розміщені. При розгляді 
кореляцій планет і сфер Кос-
мосу та частин Тіла Богині 
нами було показано, що до 4 Мал. 14
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sph відносяться Сонце, сфера життя і пупець та 
груди Богині. Звідси випливає, що Сонце могло 
корелювати з грудьми. Оскільки грудей двійка, то 
вони могли символізувати літнє і зимове сонця. 
Про кореляцію грудей і Сонця можуть свідчити 
зірки на місці грудей (мал.11). Значно переконливі-
шим свідченням такої кореляції є орнамент (мал.9). 
Тут на місці грудей зображено два трикутники, 
що утворені з малих ромбиків. Кількість останніх 
у кожному з трикутників по 27, разом – 54. Крім 
цих множин на двох підкрилках міститься по п’ять 
знаків (умовних пір'їн), які разом з 8 пір'їнами 
хвоста утворюють множину 18, а 54+18=72 (цикл 
Сонця — 72х5=360). Насправді ж, на нашу думку, 
вишивальниця дещо викривила первісний задум 
цього орнаменту. В його основі лежить дві множи-
ни – 52 (26+26) і 72, на що вказує відмінність зна-
ків, що їх утворюють. Ромбиків мало би бути по 26 
(цією множиною часто позначали половику циклу 
Сонця), знаків-пірїнок — 20. Тоді 52+20=72. Дивує 
те, що вишивальниця мов би помітила помилку і 
виправила її.

В орнаменті мал.10 знаки розташовані за цим 
же принципом: на крилах по 27, на підкрилках 
по 4 і на хвості — 7. Разом — 69. Відхилення на 
три знаки від 72. В орнаменті мал.11 кількість 
знаків 10+10+9+9+15=53. Відхилення на один 
знак від 52.

Ці множини свідчать про тісний звʼязок образу 
двоголового орла з Сонцем, з поділом його циклу 
на два пів цикли. Очевидно двоголова пташка — 
богиня сімки планет могла ототожнюватись з 
богинею Сонця.

Те, що образ двоголового орла на орнаментах 
подільських рушників передає Космос, Богиню та 
світове дерево, свідчить про його глибокі архаїчні 
корені. Якщо вплив геральдичного орла на нього і 
мав місце, то він швидше за все був не суттєвий.

У цілому можна зробити висновок, що подвоєн-
ня богинь типу “сіамських” близнюків (двоголові 
богині, двоголові пташки) зумовлене прагненням 
давніх “теологів” укласти дві богині (дві сімки пла-
нет) у 13 знаків зодіаку, внаслідок чого один знак 
виявився спільним. Якраз він і зумовив цей тип по-
єднання.

Дві богині в одній сфері (овалі). Крім подвоєн-
ня богинь, що нагадують “сіамських” близнюків в 
архаїчній символіці та орнаментах, зустрічаються 
зображення двох богинь або їх символів, що роз-

міщені в одному овалі або одній сфері Космосу. І 
овал і сферу Космосу за місцем у структурі симво-
лів можна ідентифікувати як сферу життя (4 sph).

Такого типу подвоєння зустрічаються вже на па-
леолітичних артефактах. Так, на мал.13 (Франція, 
25 тис. р. до н.е.) зображено незвичне поєднання 
двох лежачих жіночих фігурок, голови яких спря-
мовані у протилежні боки. В овалі, що є спільним 
для обох фігур, зображено гіпертрофовані груди і 
живіт верхньої особи. Частини тіла іншої, яка міс-
титься під першою, на малюнку не передані. Голо-
ви обох розташовані поза овалом. 

Можна припустити, що таке поєднання двох 
богинь передає Матір і Дочку, які разом символі-
зують Космос. За такої умови верхня голова однієї 
передає небо, іншої — підземелля, а овал — сфе-
ру життя. Цікаво, що в самому овалі містяться дві 
частини тіла верхньої фігури — живіт з грудьми 
і сідниці (останні, хоч і не зображені, але мають 
бути присутні), що символізують окремі сфери або 
двох окремих богинь. Якщо ж прийняти до уваги 
аналогічні частини тіла нижньої фігури, то кіль-
кість сфер (богинь), розміщених в овалі, зросте до 
чотирьох. Таким чином, овал (сферу життя) можна 
розглядати як одну богиню (сферу) і як дві, і навіть 
чотири.

Можуть виникнути сумніви у тому, що люди 
епохи палеоліту могли мислити такими складними 
“теологічними” категоріями. Однак подібні думки 
спростовуються в аналізі й іншого палеолітичного 
образу Богині (мал. 14, Моравія, 20 тис. р. до н.е.), 
вигравіюваного на кістці мамонта. Але детальний 
його аналіз вивів би проблему за рамки цієї стат-
ті. Тому зупинимось лише на моментах, дотичних 
до проблеми подвоєння богинь у 4 sph. Образ цієї 
Богині моделює Космос, жіночими сферами якого 
є сідниці 2 sph, передана сімкою еліпсів, живіт і 
груди 4 sph, яких символізують три еліпси і чотири 
драбинки та голова 6 sph, яку передають сектор з 
дугами. В “голові” також присутня сімка символів, 
але тут знову-таки недоречно деталізувати цю про-
блему.

Мал. 15
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Як видно з малюнку, кожна з жіночих сфер ді-
литься на свої менші сімки. Це означає, що боги-
ні цих сфер дублюють Велику Богиню, яка також 
складається з семи сфер. Іншими словами, дочки-
богині є подобами Матері. Вони, як і Матір, ділять-
ся на сімки сфер.

Аналіз символів сфери життя — живота і гру-
дей (4 sph) — показує, що ми маємо справу з дво-
ма богинями в одній сфері. Семичленна структура 
представлена чотирма драбинками (дві умовні руки 
і контури живота) і трьома овалами (двоє грудей і 
живіт), Драбинки в трипільців розміщені на вузь-
ких (чоловічих) сферах. На даному малюнку вони 
передають руки, а це також символ богів-чоловіків. 
Отже, їх можна вважати символами богів. Що сто-
сується еліпсів, то вони, як правило, передають 
богинь, тим більше, тут вони позначають двійку 
грудей і живіт (пупець), що символізують богинь 
на тілі Великої Богині. При цьому вони розміщені 
за правилами розташування чоловічих і жіночих 
символів у семичленній структурі. Отже, це упо-
рядкована структура символів, що передає богиню 
4 sph (живота і грудей, сфери життя Космосу). 

Однак у цьому комплексі символів є одна не-
сподіванка: кожна з грудей складається з п’яти 
овалів, які в концентричних фігурах передають як 
богинь, так і богів. Якщо прийняти до уваги цей 
факт, то дві драбинки навколо однієї груді разом з 
п’ятьма овалами утворюють сімку, тобто символі-
зують богиню, а двоє грудей — двох богинь. Отже, 
символи розміщені так, що за одного підходу, коли 
не береться до уваги поділ грудей на п’ять еліпсів, 
їх можна розглядати як одну семичленну структуру 
(як одну богиню), за іншого — як дві семичленні 
структури (як двох богинь). Крім цього, три овали 
(двійку грудей і живіт) можна розглядати як трьох 
богинь, що розміщені в одній сфері — 4 sph. А три 

богині разом зі сферою, в якій вони розміщені, 
складають четвірку богинь. Так передано єдність 
однієї, двох, трьох і чотирьох богинь, тобто всього 
жіночого складу пантеону богів. 

З аналізу цих палеолітичних малюнків мож-
на зробити висновок, що двійка богинь, якими 
ймовірно були Матір і Дочка, посідала особливий 
статус у пантеоні давніх богинь. Ця двійка могла 
символізувати Космос і трансформуватись у трій-
ку і четвірку богинь, тобто у весь жіночий склад 
пантеону. Напевно у такий спосіб давні “теологи” 
передавали єдність усіх богинь, їх здатність пере-
втілюватись одна в одну.

Можна висунути низку гіпотез для пояснення 
подвоєння богинь у 4 sph. Воно могло бути зумов-
лене прагненням “утиснути” чотирьох богинь у 
три сфери Космосу. Богинь у пантеоні, якщо вра-
ховувати і Велику Богиню (Матір), було чотири, 
а сфер, в які поміщались її іпостасі, — три: сфера 
планет, сфера життя і сфера підземелля. Подвоєн-
ня дозволило розмістити чотирьох богинь у трьох 
жіночих сферах.

Привабливою видається також гіпотеза, за 
якою двійка грудей Моравської Богині сим-
волізує зимове і літнє сонце. Це світило, як 
було сказано на початку, корелює з животом 
(пупцем і грудьми) Богині. В такому випадку 
за умови, коли приймається одна сімка (чоти-
ри драбинки і три овали) сонце виступає як 
одиниця, коли ж символіка читається як дві 
сімки (дві драбинки навколо овалів грудей), 
то вона позначає два сонця. Ймовірно саме до 
цього подвоєння має відношення двоголовий 
орел, в семантиці якого домінує Сонце

Те, що подвоєння випадало на 4 sph, могло бути 
зумовлене тим, що тут розміщувались дві знако-
ві частини Тіла Богині — пупець і груди (трійка), 

Мал. 18Мал. 17Мал. 16
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кожна з яких символізувала богинь (претендува-
ла на представлення богинь). Прикметно і те, що 
богиня 4 sph і ця трійка були зменшеною копією 
Великої Богині і її дочок — богинь 2 , 4, 6, sph Кос-
мосу. Можливо саме тому богиня сфери життя (4 
sph) розглядалась як найближча подоба  Матері 
(Великої Богині). 

Те, що подвоєння випадало на 4 sph, могло бути 
зумовлене тим, що тут розміщувались дві знакові 
частини тіла Богині — пупець і груди, кожна з яких 
символізувала богинь (претендувала на представ-
лення богинь). Пупець символізував зв’язок Мате-
рі і Дочки, а груди — годування, дарування життя. 
Можна припустити, що косий хрест, який іноді зо-
бражали між грудьми жіночих фігурок, символізу-
вав Велику Богиню, а пупець — її Дочку, богиню 
сфери життя 4 sph. З пупця іноді проростало дере-
во життя — символ цієї сфери.

Це перевтілення може мати й інші підстави. 
Так, фази циклів Місяця і Сонця передавали ті ж 
самі боги і богині пантеону, що символізували і 
сфери Космосу (і Тіла Богині). В циклі Сонця чо-
тири богині символізували два рівнодення і два 
сонцестояння, в циклі Місяця — три богині пере-
давали половину молодого місяця, повний місяць і 
половину місяця на спаді. Отже, цикли цих світил 
можна представити як перехід однієї богині в іншу, 
як їхнє перевтілення. 

Імовірно подвоєння богинь у 4 sph виражало 
як особливий статус Матері-Дочки, так і органічну 
єдність усіх богинь пантеону, їх перевтілення, “пе-
ретікання” однієї в іншу.

Зображення двох богинь в одному овалі зустрі-
чаються і на кераміці трипільців. Так, на орнаменті 
з Бринзен (мал.15, Молдова ) в нижній смузі зобра-

жені овали. Одні пусті, в інших містяться жіночі 
фігурки. Цілком імовірно порожні символізують 
богів, а фігурки — богинь. Першою з правого боку 
міститься фігурка з кулею на голові. Це, очевидно, 
богиня неба (6 sph), її трипільці зображали з гор-
щиком (символом неба) на голові. Тоді за логікою 
розміщення сфер Космосу дві богині в одній сфері, 
що містяться лівіше, відносяться до 4 sph. 

Слід зазначити, що символи, які можна тлума-
чити як подвоєння богинь, у трипільській культурі 
досить поширені. Це і подвоєні модельки храмів, 
і “керноси” — ритуальні посудини, що поєдну-
ють укупі дві, три і чотири посудини (тут посуди-
ни символізують богинь). Ними можна вважати і 
так звані біноклеподібні посудини (мал. 16). Так, 
на виробі цього типу з Онопріївки (4450-4400 до 
н.е.) на обох посудинах можна простежити семи-
членні структури. Три жіночі сфери орнаментовані 
кругами (чоловічі, очевидно, випущені). Це моде-
лі Космосу і водночас образи двох богинь. Цікаво, 
що дві посудини з’єднані так, що між ними утво-
рилась пустота у вигляді ромбу. В деяких виробах 
ця пустота має вигляд “чирви” — символу сідниць. 
І ромб, і “чирва” символізують богинь. Таким чи-
ном, цей виріб передає присутність не двох, а трьох 
богинь, із яких остання присутня “віртуально”, 
передана пустотою (негативом). Цей виріб можна 
“читати” так: де є двійка богинь, там присутня і 
третя богиня.

Дві богині в народних орнаментах. Ідея двох 
богинь в одній сфері може бути ключем для ро-
зуміння деяких орнаментів рушників Поділля. Як 
правило, орнаменти цих рушників моделюють 
усталену триярусну структуру Космосу — підзе-
мелля, сферу життя і небо (чотири чоловічі сфери 
можуть бути відсутні). Однак поряд із триярусни-
ми деревами іноді зустрічаються і чотириярусні. 

Мал. 21Мал. 20
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Так, на орнаменті цього рушника із с. Студена Ві-
нницької обл. (мал.17) між вазою (символом сфери 
підземелля — 2 sph) і верхньою квіткою (символом 
неба — 6 sph) розміщено два “поверхи” гілок, що 
припадають на сферу життя 4 sph. Якщо спроекту-
вати на це дерево-вазон Тіло Богині, то верхня квіт-
ка передаватиме голову, а ваза — сідниці. З двох 
середніх пар гілок нижні пелюстки біля стовбуру 
моделюватимуть пупець, а верхні — груди, що 
позначені подовженими ромбами. Отже, з одного 
боку, тут присутні два “поверхи” гілок, з іншого — 
одна сфера життя, що представлена пупцем і грудь-
ми. Цю групу символів є всі підстави розглядати 
як двох богинь в одній сфері. Слід відзначити, що 
за структурою символи цього дерева, які згрупова-
ні в 4 sph (навколо “пупця” і “грудей”), подібні до 
відповідних символів моравської Богині (мал.14). 
І це при тому, що їх розділяє більше 20 тис. років. 
Таким чином, на цьому орнаменті в четвертій сфе-
рі Тіла Богині (Космосу) розміщено символи двох 
богинь — пупця і грудей, які можна трактувати і як 
одиницю, і як двійку.

До орнаментів такого ж типу можна віднести 
і рушник (мал.18). Його особливістю є те, що два 
середні символи, що розміщені на осьовій лінії 

дерева-вазону, подібні. Це два однакові ромби, від 
яких відходять умовні гілки. Однаковість цих сим-
волів і їх розміщення між другою та шостою сфе-
рами свідчить про те, що тут має місце подвоєння 
богинь.

Подібне явище має місце також на рушниках 
російської Півночі. Так, на орнаменті рушника з 
Тверської губернії (мал. 19) можна простежити се-
мичленну структуру Космосу. Три горизонтальні 
смуги (верхня і нижня — вужчі, середня — широка) 
передають жіночі сфери Космосу, чотири вузенькі 
мережені смужки, що їх обрамляють, — чоловічі 
сфери. Середня орнаментована смуга складається 
з двох аналогічних фігур. Це символи богинь, які 
мають форму здвоєних пташок або знака “чирви” 
(ліри). Їх подвоєння також припадає на сферу жит-
тя і свідчить про розміщення двох богинь в одній 
сфері.

Приклади орнаментів такого типу можна збіль-
шувати. В зв’язку з цим варто прийняти до уваги 
думку М. Еліаде [12], згідно з якою Космос мон-
голів і калмиків міг бути три- або чотириярусним, 
тоді як у інших народів він семиярусний. На наш 
погляд, у першому випадку йдеться про жіночі сфе-
ри (чоловічі випущені) і розбіжність в їх кількос-
ті (три або чотири) пояснюється тим, що середня 
сфера подвоювалась, тобто мало місце подвоєння 
богинь. В. Пропп [10], до речі, відзначає, що там, 
де у сибірських народів фігурує трійка, у північно-
американських — четвірка. Ця розбіжність, якщо 
вона стосується кількості сфер, також, на нашу 
думку, може бути зумовлена саме подвоєнням бо-
гинь у середній сфері.

У геометричних орнаментах виявом двох богинь 
в одній сфері є, на наш погляд, фігура “здвоєного 
ромбу” (мал. 20, Білорусь), що утворилась унаслі-
док з’єднання двох ромбів в одну фігуру. Оскільки 
ромб у більшості випадків був символом богині, то 
“здвоєний ромб”, очевидно, означав знаходження в 
одній сфері двох богинь. У цьому білоруському ві-
зерунку подвоєння богинь передано не лише умов-
ним поділом ромбу, а й двома хрестиками в серед-
ині ромбів. Заслуговує на увагу також те, що сама 
фігура здвоєного ромбу складається з семи концен-
тричних ромбів. У семи концентричних овалах три-
пільці часто розміщували своїх богинь. У нашому 
випадку овал заміщений ромбом. Слід зазначити, 
що фігура здвоєного ромбу є досить поширеною в 
орнаментах народної вишивки Східної Європи.Мал. 22
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Підсумовуючи аналіз даного типу подвоєння 
богинь, можна відзначити, що воно відмінне від 
подвоєння типу “сіамських” близнюків. У ньому 
богині представлені осібно, і разом із цим просте-
жується “перетікання” однієї богині в двійку (осо-
бливий статус Матері і Дочки?) та перевтілення 
двійки богинь у трійку та четвірку. Слід відзначи-
ти, що міфологема “Дочка — іпостась (подоба) Ма-
тері” — розвинулась пізніше в ідею єдності макро- 
і мікрокосму, а перевтілення богинь породило ідею 
подібності земного, підземного і небесного світів, 
що притаманна міфології багатьох народів. Ці сві-
ти подібні, оскільки їх богині діляться на однакові 
семичленні структури, утворюють свій Космос, де 
є своє підземелля, сфера життя, Сонце і т. ін. 

56-членні структури як вияв подвоєння бо-
гинь. Крім розглянутих вище типів зустрічаєть-
ся також подвоєння, що має вигляд 56-членної 
структури або восьмипроменевої зірки. Широке 
використання цієї структури свідчить про її са-
кральність, тобто причетність до богів. Очевидно, 
це зумовлено тим, що множина 56 є подвоєнням 
множини 28. Оскільки структура (чи множина) 28 
символізує жінку-богиню, то 56-членна структура 
позначає двох богинь. 

Прикладом структури такого типу є розетка 
з Палестини (мал. 21, 4 тис. до н.е.). Це восьми-
променева зірка, кожен із променів якої ділиться на 
однакову сімку символів. Ці символи по суті утво-
рюють концентричні круги, хоча два зовнішні сим-
воли (стріли і хвилясті лінії) не з’єднані в круги. 
За концентричними кругами в первісній символіці 
та орнаментах, як правило, простежуються сфери 
Космосу (або сфери Богині).

З аналізу символів, із яких складаються промені 
зірки, можна зробити висновок, що тут зовнішня 
сфера Космосу символізує 1 sph (підземні води), а 7 
sph (зоряне небо) є внутрішньою. Якщо уявити цю 
модель Космосу у вигляді семиповерхового зікку-
рату, то нижні широкі поверхи символізуватимуть 
підземелля, а верхні звужені — небо.

Не вдаючись до детального аналізу цих симво-
лів, зазначимо лише, що стріла часто фігурує як 
символ 1 sph (бога-чоловіка), зубці у кружку — 
типові символи 3 sph (сфери гір), а наступна вось-
микутна зірка також типовий символ богині 4 sph. 
Семичленність символів і їх розташування відпо-
відає правилам побудови семи сфер Космосу, а їх 
кількість (7х8=56) свідчить, що за ними приховані 

дві богині. Саме утворення восьми сімок (восьми 
богинь) із двох богинь пояснюється тим, що дві 
богині-матері поділилась на три богині (свої іпос-
тасі), які разом із вихідною богинею утворюють 
четвірки богинь (боги-чоловіки в цьому випадку 
не беруться до уваги).

Є ще один можливий варіант походження цієї 
структури. В архаїчній символіці фігурує сидерич-
ний цикл Венери (224 дні), а цю множину можна 
розглядати як добуток від восьми місячних циклів 
(28х8=224), кожен із яких символізує богиню. Звід-
си випливає, що цикл Венери можна представити 
як вісімку богинь, тобто як 56-членну структуру. 
Таким чином, ця структура могла водночас сим-
волізувати як двох богинь, так і богиню планети 
Венера. Чи не тому їй і надавали вигляду зірки? 
Ймовірно саме збіжність у 56-членній структурі 
двох і восьми богинь (Венери) робила її такою по-
пулярною в первісній символіці.

Восьмичленна структура, подібна до палестин-
ської розетки, зустрічається і в орнаментах поділь-
ського рушника, що свідчить про її не випадковість. 
Так, орнамент цього рушника із с. Студена (мал. 
22) являє собою восьмичленну структуру, складові 
якої утворюють косий і прямий хрести. На відміну 
від інших орнаментів такого типу, в структурі яких 
почергово зображені чотири боги і чотири богині, 
в нашому випадку всі вісім променів є підставами 
трактувати як богинь.

У структурі кожного з променів косого хреста 
від центру послідовно можна виділити такі елемен-
ти: три “бантики”, шеврон (кінець променя), гілка 
з ромбами на кінцях, менша гілка, лінія зигзагів і 
восьмикутна зірка. Шеврон і зигзагова лінія — це 
однозначно чоловічі символи. Зірка і гілка з ромба-
ми на кінцях — жіночі. Судячи з розмірів (жіночі 
сфери ширші), до жіночих слід віднести і сферу 
трьох “бантиків”. Якщо центр перетину всіх про-
менів прийняти за 1 sph, то 2 sph — “бантики”, 
3 sph — шеврон (типовий символ цієї сфери), 4 
sph — дві гілки (дерево життя), 5 sph — зигзагова 
лінія, 6 sph — восьмикутна зірка, 7 sph — відсут-
ня.

Щось подібне можна простежити і в структурі 
символів, розміщених на променях прямого хреста. 
Тут 2 sph збігається з 2 sph косого хреста. 3 sph — 
дві смуги маленьких ромбиків, що з’єднують шев-
рони двох променів косого хреста. Очевидно, так 
підкреслено те, що ці смуги позначають саме 3 sph 
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Подвоєні гілки-руки, що завершуються ромбиками, 
символізують двох богинь у 4 sph (сфера життя). 
Вище зображений концентричний ромб, який, оче-
видно, символізує 6 sph. Чоловічі 5 і 7 sph відсутні, 
хоча не виключено, що їх символізують ромбики з 
гачками, зображені по боках. У кожному разі мало 
сумніву в тому, що промені прямого хреста також 
символізують богинь.

Попри те, що у променях як прямого, так і косо-
го хрестів у семичленних структурах відсутні деякі 
символи богів-чоловіків, можна констатувати нама-
гання творців цього орнаменту передати 56-членну 
структуру. Це дає підставу зблизити цей орнамент 
із палестинською зіркою. Однак між ними є одна 
суттєва відмінність. У палестинської зірки всі 
промені ідентичні, в подільській промені косого і 
прямого хрестів різні. Цим самим на подільському 
орнаменті візуально передано те, що 56-структура 
утворена з двох богинь. Косий хрест символізує по-
діл на четвірку однієї богині, а прямий — іншої. 
Додатковим аргументом на користь того, що ця 
структура символізує Венеру, можна вважати те, 
що вона зображена у вигляді зірки.

Прагнення давніх авторів передати богиню Ве-
неру у вигляді восьми і двох богинь вочевидь має 
на меті підкреслити її перевтілення і “перетікання” 
в інших богинь, явище, яке ми спостерігали сто-
совно богині 4 sph.

Висновки. Проведений аналіз показав, що по-
двоєння жіночих фігурок в архаїчній символіці та 
орнаментах можна трактувати як подвоєння богині 
неба 6 sph, богині сфери життя 4 sph і ймовірно 2 
sph (Венери). Це дещо різні типи подвоєнь. Якщо 
подвоєння типу “сіамських” близнюків пов’язане з 
формуванням знаків зодіаку (по ідеї, воно виникло 
пізніше), то подвоєння, зафіксоване в 4 і 2 sph, ви-
ражає особливий статус Матері і Дочки, здатність 
богинь перевтілюватись одна в одну, утворювати 
органічні єдності з двійок, трійок і четвірок богинь. 
Не виключено, що ідея тримурті (єдність Брахми, 
Вішну і Шіви) в індуїзмі і святої трійці в християн-
стві своїм корінням сягає цих ідей первісної міфо-
логії. Не все з цієї міфології нам зрозуміло. Однак 
те, що ми прозріваємо, розкриває чудо виникнення 
людської свідомості. 
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Аннотация. В статье виделено три типа удвоения богинь, которые встречаются в архаической символике и орнаментах: 
1) удвоение, имеющее вид “сиамских” близнецов; 2) изображение двух богинь в одной сфере; 3) множество 56 как удвоение 
множества 28, которым обозначалась богиня. Автор излагает свои гипотезы относительно семантики этих удвоений..

Ключевые слова: символ двух богинь, знаки зодиака, двуликий Янус, символ двуглавого орла, ипостаси богини, множества 
28 і 56.

Причепий Евгений Николаевич 
Две богини в архаической символике и орнаментах народных рушников

Prychepii Yevhen 
Two goddesses in archaic symbolics and ornaments of national towels  

Summary. In the article the image of two female statuettes (doubling of goddesses) that appear in archaic symbolic and ornaments is 
analyzed. The author highlights three types of doublings: 1/doubling similar to “Siamese twins” (fig. 1‒10); 2/image of two goddesses in 
one oval (sphere) — fig. 11‒20; 3/set of 56 signs (fig. 21‒22).

The first type includes images of two female statuettes that are represented as one unit (fig. 1‒2), or as two heads on one body (fig. 
3‒4), doubling of birds (fig. 5) and double-headed birds  (fig 6), double-headed  eagles (fig. 9‒11). Here two goddesses symbolize two 
“sevens” of classical planets that were involved at institutionalization of 13 Zodiac signs. Two “sevens” were incorporated in 13 signs 
and due to that one sign was recognized as the joint for both. This joint sign of the both “sevens” gave the goddesses an appearance of 
“Siamese” twins. It also concerns doubling of heads (the head personified the goddess of the sky in primitive mythology — the seven of 
planets) and doubling of birds which symbolized the goddess of the sky. Connection of two goddesses with Zodiac signs is shown by the 
example of ornaments of Ukrainian and Russian towels (fig. 9‒11, 7‒8). 

It is possible to refer the image of two goddesses to the second type of doubling of goddesses (or their symbols) in one oval (sphere). 
Its samples are met already in the paleolith (fig. 13, 14). The peculiarity of this doubling was in the fact that there are two goddesses that 
can be seen as one (they are placed in one oval) and one goddess (oval) as two goddesses. The author is declined to idea, that the given 
type of doubling emphasizes the special status of Mother and Daughter in primitive mythology. The Daughter is a hypostasis (similarity) 
of the Mother. Together they can embody “three” and “four” goddesses, i.e. all female structure of a pantheon. This doubling reflects the 
unity of all goddesses, its “transformation” of one into another. Examples of such overlapping of two goddesses are found on artifacts of 
Тrypillia (fig. 15, 16) and on national ornaments (17‒20). 

The third type of doubling of goddesses is submitted by set of 56 signs. As 56=28х2, and 28 is set which in archaic symbolics designates 
the goddess, the set 56 is a symbol of two goddesses. Examples of such set are the eight-beam star (fig. 21, Palestine, 4 c. B.C.) and a 
similar ornament of a towel from Podyllia (fig. 22). Each beam has a seven member structure — a symbol of the goddess. The author 
assumes, that Venus was hidden behind an eight-beam star, as its cycle can be presented as the eight of goddesses (28х8=224). Sets of 7 
and 28 were interchangeable in ancient symbolic. Venus, hence, could embody two and eight of goddesses. 

The analysis of doubling of goddesses indicates unity of all goddesses of the pantheon, their transformation in each other. It can 
become the key for understanding of the similar phenomena in the latest mythology, and also in religion — trimurti (unity Brahma, 
Vishnu and Shiva) in Hinduism and a sacred Trinity in Christianity.  

Key words: a symbol of two goddesses, Zodiac signs, Two-faced Janus, a symbol of double-headed eagle, hypostasis of Goddesses, 
sets of 28 and 56. 
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