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Анотація. У статті проаналізовано модельки храмів двох видів,
а також біноклеподібні посудини трипільців. Автор доводить, що
символіка храмів приховує уявлення давніх людей про структуру Космосу і про місце в ній сімки планет, а біноклеподібні посудини приховують не двійку, а трійку богинь і символізують ідею їх єдності.
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Актуальність проблеми. У культових виробах трипільців
більше, ніж в інших речах, матеріалізований їхній духовний
світ, який у ті далекі часи представляла релігія. Важливість
проникнення в сутність цього світогляду зумовлена тим, що
він є ключем до розуміння трипільської культури — першої
землеробської культури на території України.
Стан дослідження.Трипільську культуру відомий американський археолог литовського походження М. Гімбутас віднесла до культур т. з. Старої Європи. Це археологічні культури,
що впродовж неоліту й енеоліту існували на територіях, прилеглих до Середземного моря. Поряд з іншими факторами їх
об’єднує спільна або близька за змістом релігія, в центрі якої
знаходився культ Великої Богині.
Учені приклали чимало зусиль для прояснення суті цієї
релігії. Так, М. Гімбутас у праці “Мова богинь” [7], удало поєднавши археологічний та етнографічний матеріал, залишила
досить цікаве дослідження семантики символів, в яких була
виражена ця релігія.
Українські археологи також мають багатий спадок в дослідженні духовної культури Трипілля (див. роботи М. Ю. Відейка, Т. М. Ткачука та ін.). Однак Трипілля відноситься до т. з.
“безмовних” культур, а це означає, що дослідникам потрібно
ще багато чого зробити, щоб досягти певної однозначності в
поглядах щодо релігійних засад цієї культури.
У даній статті пропонується культурологічний підхід до
аналізу артефактів Трипілля, суть якого полягає в тому, що
відносно цих артефактів застосовується певна інтерпретаційна схема, сформована при дослідженні первісних культур за
допомогою структурного методу. Іншими словами, нами ніби
“нав’язується” певне бачення предмету дослідження та порівнюється відповідність пропонованого бачення (тлумачення)
і самого артефакту. Це шлях від загального до одиничного,
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шлях, яким у науці треба користуватися досить
обережно, але без якого вона загрузне в емпіризмі.
Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати семантику культових керамічних виробів та
орнаментів Трипілля під кутом зору концепції праміфу. Йдеться про проникнення в сутність духовної
культури трипільців на основі аналізу семантики їх
культових керамічних виробів та орнаментів, нанесених на посуді. Дослідження здійснено на основі концепції праміфу, викладеної автором у низці
статей, надрукованих у “Культурологічній думці”.
Якщо лаконічно, сутність концепції зводиться до
таких основних ідей: ми виходимо з гіпотези, за
якою в палеоліті всі або більшість племен поділяли концепцію праміфу. Згідно з цією концепцією,
Космос ділився на сім 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 — планети, планетні
сфери, 7 sph — зоряне небо. Космос ототожнювався з Великою Богинею, тіло якої також поділялося
на сім сфер: 1 sph — ноги, 2 sph — сідниці і вульва, 3 sph — пояс, 4 sph — живіт ( пупець і груди),
5 sph — шия, 6 sph — голова (рот і очі), 7 sph —
верхня частина голови, волосся. Кожній із семи
сфер Космосу і Тіла Богині відповідала одна з семи
планет: 1 sph — Меркурій, 2 sph — Венера, 3 sph —
Місяць, 4 sph — Сонце, 5 sph — Марс, 6 sph —
Юпітер і 7 sph — Сатурн. Непарні сфери втілювали богів-чоловіків, парні — богинь. Сфери богинь
були основними, сфери богів могли випускатись і
тоді семичленний Космос ставав тричленним. Автор вважає, що в архаїчних символах, орнаментах і
казках приховано праміф, тобто семичленний Космос, якому відповідав семичленний поділ Тіла Богині і сімка планет.
Предметом нашого аналізу є культові вироби і
орнаменти трипільців.
Під культовими розуміються вироби, в формі
чи в поєднанні форми з орнаментами яких матеріалізовано, закодовано певні міфологічні уявлення,
згідно з якими вони брали участь у культових обрядах. До таких культових виробів ми відносимо артефакти, яких археологи називають “моделями храмів”,
“моделями житлових споруд”, біноклеподібними
посудинами та інші керамічні вироби, у формі яких
культова функція домінує над практичною.
Модельки храмів. Серед артефактів трипільської культури є вироби, що імітують споруди. Пев-

ну частину з них археологи вважають модельками
“храмів” (мал. 1–3), іншу — модельками “житла”
(мал. 9, 10). Що насправді приховують ці модельки, дискутуватиме не одне покоління вчених. Велика кількість символів, якими вони оздоблені, —
архітектурні деталі; речі, що містяться в них, зрештою, сама їх форма, — все це відкриває широку перспективу для їх тлумачення. Спробуємо розкрити
семантику цих виробів, виходячи з ідей праміфу.
Багатою символікою і вишуканою закінченою
формою вирізняються т. з. модельки храмів. Відомо, що давні люди розглядали такі речі як втілення Космосу. Варто зазначити, що це стосується не
тільки храмів. Символіка ваз (горщиків), фігурок
тварин та інших речей свідчить, що вони також розглядались як моделі Космосу і Богині. Висловлене
ще більше стосується храмів, будівництво яких і
в пізніші часи розглядалось як повторення етапів
творіння Космосу. Ці міркування дають підставу
розглядати “храми” як моделі Космосу і шукати в
них відображення семичленних структур Космосу
і Тіла Богині.
Ми розглядаємо дані артефакти як моделі ідеального (уявного) Космосу, а не як моделі реально
існуючих храмів, оскільки останні могли суттєво
відрізнятися від цих моделей.
Почнемо аналіз з вишуканої модельки храму з
колекції “Платар” (мал. 1, 2). Дана моделька, як і всі
вироби такого типу, “стоїть” на шести (деякі з модельок “стоять” на чотирьох) “ніжках”-стовпчиках.
Ці ніжки, з позиції моделювання на храмові Космосу, можна вважати 1 sph. Чотири чи шість ніжокстовпчиків, що розташовані внизу виробів такого
типу є, очевидно, даниною праміфу, в якому 1 sph
Космосу ототожнювалась з ногами Богині. Є великий сумнів у тому, що така конструкція виробу
диктувалась технологічною чи іншою практичною
необхідністю.
Про хатки на “ногах” (житлові приміщення на
стовпах, в яких жили підлітки під час ініціації, існує багато згадок дослідників первісних народів
[3], зокрема, на “курячих ніжках” змальовується хатка баби-яги у казках. Ці “ніжки” об’єднує з
“ніжками” трипільських моделей те, що всі вони
символізують 1 sph Космосу. Це сфера підземних
вод і ніг Богині. На наш погляд, саме тим, що найнижча частина цих жител відповідала ногам Богині
(у випадку з ягою це могла бути богиня-пташка),
даній частині житла надавали вигляд ніг.
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Мал. 2

Мал. 4

Мал. 3

Мал. 5

У перспективі спереду в модельці можна виділити такі сфери Космосу: платформа, на якій
міститься споруда, є напевно 2 (підземеллям і поверхнею землі). Окремий символ для позначення поверхні землі (3 sph) відсутній. Аркоподібна
дуга з символікою позначає 6 sph — сферу небес
(планет)), пустий простір між нею й умовною землею — 4 sph (сфера життя). Роги (місяць) вгорі
символізують бога зоряного неба (7 sph).
У перспективі збоку (мал. 2) 4 sph представлена
прямокутною стіною з двома символами у вигляді
кругів, дахом — символом зоряного неба (7 sph) і
пружком між ними, яким ймовірно позначене піднебесся. В цій перспективі 6 sph відсутня.
Нашу увагу насамперед привернула аркоподібна дуга з символікою, що була ідентифікована як
6 sph Космосу — сфера сімки планет або планетних сфер. У правильності подібної ідентифікації
можна переконатись при порівнянні цієї модельки з іншою подібною моделькою колекції Платар
(мал. 3), в якій також представлена аркоподібна
дуга (правда, дещо ширша від нашої). Серед сим-

Мал. 6→

волів цієї дуги є драбинки —
знаряддя, за допомогою яких
шамани піднімались від однієї
небесної сфери до іншої. Ці
символи є додатковим свідченням правильності нашої
ідентифікації дуги як 6 sph.
Наш аналіз комплексу
символів цієї моделі храму
розпочнемо з 7 sph. До цієї
сфери (це — зоряне небо)
відносяться дві пари ріг, що
розміщені з обох боків храму,
і дах, що їх з’єднує. В статті (Культурологічна думка,
№ 10), аналізуючи знаки зодіаку, що розміщені в 7 sph,
ми розглянули символи двох
так званих “небесних биків”
(мал. 4). Ймовірно ці дві пари
ріг, що також відносяться
до 7 sph, пов’язані з даними
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“небесними биками”. Для їх інтерпретації нами
була висунута гіпотеза, за якою ці фігури виникли
під впливом поділу сонячного циклу на два півцикли (літнє і зимове сонця), які в свою чергу спонукали до відповідного поділу знаків зодіаку (на
літні і зимові). Два “небесні бики” вочевидь символізують ці дві групи знаків зодіаку. Однак, оскільки
у давніх людей знаків зодіаку було 13 (рік складається з 13 28-денних місяців), що не ділиться без
остачі на 2, то один зі знаків зодіаку був прийнятий
як спільний для обох биків. Тому ці “небесні бики”,
що символізують половинки неба, не відокремлені
один від одного, а поєднані задами (мають спільний знак). Так виникли подвоєні “небесні бики”,
які у вигляді ріг на нашому храмові зображені з
обох боків спільного даху.
Можна допустити, що така ж семантика двох
биків притаманна й іншому трипільському артефакту — розписній чаші на чотирьох ніжках
(мал. 5, колекція “Платар”). У середині чаші нанесено орнамент, що складається з двох широких
смуг, створених із семи ліній кожна. Так передані
літні і зимові знаки зодіаку. Збоку на вінчику чаші
знаходяться дві голівки биків, які є символами цих
двох груп знаків зодіаку. Очевидно, що чаша в
контексті цих символів передає небо, а два бики і
орнамент усередині символізують поділ його на дві
частини, кожну з яких уособлюють окремі бики.
Ще на одній подібній чаші зображена одна голова (ймовірно бараняча), але сама чаша поділена
навпіл перегородкою. Вірогідно, що вона виражає
ту ж ідею поділу зоряного неба (знаків зодіаку) на
дві частини. 6 sph (сферу планет) уособлює аркоподібна дуга, на якій розміщено комплекс символів.
Для проникнення в сутність символів, що нанесені
на цій дузі, варто прийняти до уваги, що в архаїчній символіці порядок розташування символів (і їх
“читання”) відповідав траєкторії руху Місяця. Молодий Місяць з’являється справа (на заході) внизу і
рухається вліво (на схід і вгору).
При “читанні” цих символів необхідно керуватись такими правилами: 1) символи утворюють
структури, серед яких найчастіше використовується
семичленна структура; яка має вигляд ЧЖЧЖЧЖЧ,
де Ч — чоловічий, а Ж — жіночий символи; 2) при
суміщенні сімок символів крайні “ чоловічі” символи не подвоюються, а вважаються спільними членами обох сімок. Ці правила були виведені нами на
основі аналізу багатьох комплексів символів.

“Накладаючи” семичленні структури на символи аркоподібної дуги, можна зробити висновок,
що дві горизонтальні лінії внизу є Ч-символом
(вони часто повторюються і за місцем розташування підходять на цю роль). Тоді дві вертикальні дуги, розміщені вище, є Ж-символом. Зазначимо, що Ж-символи в семичленних структурах, як
правило, більші за розміром від Ч-символів. Дві
наступні аналогічні лінії є також Ч-символами, а
“сосок” (мабуть саме це приховано за випуклим
утворенням) є безперечно Ж-символом (збіжність
“соску” і Ж-символу свідчить про правильність вибраної нами інтерпретації). Далі символи розташовані симетрично, і сьомим є Ч-символ, утворений із
двох ліній. Наступна сімка починається з “соска”,
що суперечить правилам побудови семичленної
структури. Ми допускаємо, що вона починається з
попередніх двох ліній (Ч-символів) і будується за
тим же принципом чергування чоловічих і жіночих
символів Третя сімка аналогічна першій. У цілому
комплекс символів складається з трьох сімок або
21 символу, хоча насправді на дузі нанесено лише
19 символів. Наш висновок був би безпідставним,
коли б не зустрічалися випадки, що 6 sph позначався 21 символом. Про це зокрема свідчить мал. 6, на
якому зображена палеолітична богиня з Межиріч із
головою (тобто 6 sph) у вигляді подовженої шиї, на
якій нанесено 4-2-4-1-4-2-4 = 21 ліній.
Число 21, очевидно, зумовлено тим, що богиня
планетних сфер (6 sph) включає сімку планет. У цій
сімці були свої богині — планети Венера, Сонце і
Юпітер, які ділились на сімки. Ймовірно цим зумовлено те, що богиня 6 sph позначалась числом 21.
Небо богині 6 sph, відповідно до поділу циклу
сонця, також ділилось на дві частини. Про це свідчить те, що в середині храму зображена стінка, яка
у вигляді арки ділить навпіл простір, який можна
ідентифікувати з 6 sph (до речі, на аркоподібній
дузі задньої частини храму зображена символіка,
аналогічна тій, що міститься на передній дузі). Це
також свідчить про поділ 6 sph на дві частини).
Поділ неба на дві частини зустрічається також,
на наш погляд, на покришках зерновиків трипільців. Символом такого поділу є два “вушка”, що зустрічаються на цих покришках. Оскільки горщик
часто моделює Космос, то логічно допустити, що
покришка передає небо, тобто 6 і 7 sph. Якщо подивитися з цієї позиції на дану покришку з Веселого Кута (мал. 7), то вочевидь в ній можна виділити
40
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овують круги завдяки поперечним лініям на них,
мають вигляд драбинки — чоловічого символу.
Про цю ідентифікацію свідчить також їх відносно
малий розмір. З цього випливає, що за кругами мають приховуватись богині. Круг взагалі в більшості
випадків символізує жіночу стать.
Отже, маємо ситуацію чергування жіночих (їх
шість: чотири круглі символи і пустий простір фасаду та задня стінка) і шести чоловічих символів
(стовпчиків). На наш погляд, за цією 12-членною
структурою приховуються дві семичленні структури (дві богині), якими в 4 sph Космосу позначали
два пів- цикли сонця (4 sph Космосу корелювала з
сонцем і грудьми Богині). Два пів- цикли сонця випливають із того, що 6 і 7 sph храму поділені на дві
частини. Поділ знаків зодіаку і неба планет кожного на дві частини зумовлений поділом циклу сонця
на два півцикли.
Для того, щоб отримати дві сімки з 12 символів, символіку необхідно певним чином упорядкувати. На наш погляд, центральними символами
обох структур мають бути пустий простір фасаду
в одному випадку і задня стінка храму в іншому.
Тоді до кожної зі структур відноситься центральний жіночий символ і два (по одному з обох боків)
найближчих круги. Так утворюються жіночі трійки
структур.
Чоловічі символи (стовпчики) розміщувались
між жіночими, але, як було показано раніше, при
з’єднанні двох сімок, один чоловічий символ випускається, слугує спільним для обох сімок. Оскільки
тут з’єднання відбулось по кругу (тобто дві сімки
з’єднувались двічі), то 6 чоловічих символів замістили 8. Так 12 символів позначили дві сімки.
У такий спосіб символіка цієї сфери передає дві
сімки, які, на нашу думку, приховують два півцикли сонця. Про поділ сонячного циклу на два півцикли ймовірно свідчить і внутрішня перегородка
храму, яка ділить його на передню і задню частину,
тобто ділить у відповідності до двох зазначених
нами структур.
Найбільший інтерес в розглянутій 4 sph Космосу викликають круглі символи, що містяться на боковій стінці храму. Вони нагадують китайські символи інь і ян. Спробуємо дослідити їх семантику,
виходячи з їх місця у семичленних структурах. Як
уже було сказано, вони зображені в 4 sph Космосу, тобто в сфері життя. З планет із цією сферою
співвідноситься Сонце, а на Тілі Великої Богині

Мал. 7

зоряне небо (7 sph) — круглий вінчик із зубцями
вгорі і сферу планет (6 sph), що представлена нижньою частиною покришки. Можна допустити, що
ці два вушка, які разом із розташованими нижче зображеннями мають вигляд антропоморфної маски,
уособлюють двох богинь неба. Останні в символіці
часто зображались двома головами богині або ж
двоголовим орлом (правильніше, орлицею).
Отже, на артефактах, що передають небо, простежується поділ на дві частини не тільки зоряного неба (знаків зодіаку), а й тієї частини неба, яку
уособлювала богиня 6 sph (планетних сфер). Тому
можна допустити, що такий поділ відображений і
на модельці храму. 5 sph (піднебесся), як уже було
зазначено, позначена пружком, що в перспективі
збоку (мал. 2) з’єднує дах (7 і 6 sph) і стіну (4 sph).
На задній стіні модельки вона позначена трьома горизонтальними лініями, що ніби з’єднують бокові
пружки. Це вузька чоловіча сфера, що не містить
символів. 4 sph представлена наступними символами. На передньому плані (фасаді) таким символом
є пустий простір між аркоподібною дугою і платформою (раніше він був визначений нами як сфера
життя), на боках храму — круглі символи і стовпчики з поперечними лініями, на задньому плані —
стінка, що має вигляд прямокутника (вона почасти
дублює передній план з аркоподібною дугою).
Постає проблема упорядкування цієї символіки, зведення її до певних структур, композицій.
Для упорядкування необхідно визначити стать богів, яка приховується за цими символами. Пустий
простір між аркоподібною дугою і платформою був
визначений нами як символ богині 4 sph. Символом
богині можна вважати і задній прямокутник модельки (прямокутник, як і ромб, як правило, фігурують як символи богинь). Стовпчики, що розмеж41
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4 sph припадає на пупець і груди (в символіці часто
зустрічається ототожнення Сонця і грудей. Двійка
грудей символізує два пів- цикли сонця). Звідси випливає, що символи, зображені на стінах модельки,
можуть мати відношення до Сонця і ймовірно до
грудей Богині.
Виходячи з того, що спіралями давні люди
зображали цикли планет, а також з того, що всередині символу зображені дві фігурки (дві змійки?),
що нібито доповнюють одна одну, нами було висунуто припущення, що так передано сонце, а дві
змійки символізують літнє і зимове сонця. Поділ
циклу Сонця на два півцикли простежується ще в
символіці палеоліту (див. про це нашу статтю “Дві
богині в архаїчній символіці та орнаментах народних рушників” в Культурологічній думці”, №11,
2017, де було показано. що груди Моравської богині (20 тис. р. до н.е.), позначають два сонця). То
ж немає нічого дивного, що цей поділ міг знайти
відображення і в символіці “храму” трипільців.
Може виникнути питання, чому саме змійками
позначено два півцикли сонця. Зближення сонця і
змійки можна пояснити тим, що спіраль, в яку закручувалась змійка, подібна умовній спіралі сонячного циклу. Крім цього, це зближення могло мати і
те пояснення, що дні, в які вилазять змії з нір навесні і залазять в них восени, близькі до весняного
і осіннього рівнодення. Це могло стати приводом
для ототожнення літньої і зимової богинь Сонця з
наземними і підземними зміями.
Треба зазначити, що символ двох спіралей (зміїв),
що доповнюють одне одного, широко використовувався в балканських археологічних культурах, споріднених з Трипільською культурою. Якщо зв’язок
цього символу з Сонцем і зміями ще може викликати сумнів, то його значення як жіночого символу
беззаперечне: воно чітко випливає з орнаменту миски з Албанії (мал. 8, середина 5 тис. до н.е.).
На орнаменті по кругу зображено три символи,
утворені з двох спіралей, що доповнюють одне одного і перемежовані чотирма символами, два з яких
мають вигляд драбинок, а два інші — деревець, подібних до драбинок. Очевидно, що ця сімка передає
пантеон давніх людей, в якому три жіночі символи
перемежовані чотирма чоловічими (драбинками).
Звідси випливає, що символом із двох спіралей позначали богинь. Це також означає, що даний символ не мав чіткої прив’язки тільки до певної богині.
Ним позначали усіх трьох богинь, хоча аналіз його

Мал. 8

вживання показує, що він зображувався на грудях
найчастіше.
Підсумовуючи аналіз символіки “храму”, можна
сказати, що вона передає два Сонця (літнє і зимове), які в свою чергу інспірують поділ неба (6 sph)
на дві частини (ймовірно ними були також літнє і
зимове небо) і поділ знаків зодіаку (7 sph ) на дві
умовні сімки. В такому випадку стає зрозумілим
дублювання рогів (7 sph ), знаків богині (6 sph)на
фронтоні і задній частині храму, а також семичленної структури в 4 sph Космосу.
Моделі житла з інтер’єром. Іншим подібним
культовим виробом є т. з. модельки “житла з
інтер’єром” (так вони представлені в “Енциклопедії
трипільської цивілізації”). Два з таких артефактів з
колекції “Платар” (мал. 9, 10) є предметом аналізу.
На наш погляд, вони також є культовими виробами,
модельками храмів, однак їм притаманна своя специфіка, вони передають Космос дещо по-іншому.
Якщо в першій модельці Космос представлений
вертикально, то в другій він нібито спроектований
на горизонтальну площину.

Мал. 9
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Модельки являють собою платформу, що стоїть на
ніжках. У цьому вони подібні до попередніх виробів.
Однак на цьому подібність і закінчується. В нашій
модельці вся інша символіка розміщена на платформі, тобто на горизонтальній площині. Тут міститься
умовна кімнатка з кухонними речами (ми називатимемо її “кухнею”) і площадка при вході до неї.
Якщо аналізувати семантику символів і речей,
наявних в модельках цього типу, то “ніжки”, як і
в попередніх моделях, символізують 1 sph (підземні води Космосу і ноги Богині). Платформа по
ідеї символізує 2 sph — підземелля чи землю. Символ гір (3 sph) у модельці відсутній. Сферу життя
(4 sph) очевидно символізує образ дерева, що намальований на долівці площадки при вході до “кухні”.
Це дерево можна вважати деревом життя, оскільки
воно зображене в сфері життя — 4 sph (світове дерево символізує Космос у цілому). Необхідно зазначити, що дерево зображене на вхідній площадці
обох модельок, що свідчить про невипадковість
даного образу.
На модельці (мал. 10) по обидва боки образу дерева під умовною стіною розміщені дві посудини,
що нагадують миски. Так, на нашу думку, передані
два жіночі символи, що разом із деревом утворюють трійку жіночих символів (трійку богинь) сфери
життя (при моделюванні Космосу на Тілі Великої
Богині цій трійці відповідають пупець, з якого у жіночих фігурок трипільців іноді проростає дерево, і
двійка грудей. Вони, на наш погляд, і приховані за
цією трійкою символів.
Символ піднебесся (5 sph) відсутній. Що стосується 6 sph — сфери сімки планет або сімки планетних сфер, — то вона представлена “кухонькою”
і предметами, що розміщені в ній. Отже, на горизонтальній площині зображене дерево (4 sph), верхівкою якого є “кухонька” та її предмети (6 sph).
Верхівка ж дерева у символіці передає небо, тобто
сім планетних сфер. Це дає підставу розглянути
розміщені в “кухоньці” предмети під кутом зору
сімки планет (планетних сфер), які належать до
6 sph.
Для визначення символічного значення речей у
“кухні” важливо з’ясувати співвідношення сімки і
вісімки в праміфі. Сімка для первісних людей була
головним сакральним числом: сім сфер Космосу,
сім частин Тіла Богині, сім планет, сім фаз Місяця
та ін. Сімка була тісно пов’язана з вісімкою. Вони
нібито переходили одна в одну, дорівнювали одна

одній. Цей висновок очевидно випливав із таких
“теологічних” міркувань давніх людей. Оскільки
Велика Богиня ділилась на сімку богів, то присутність сімки була рівнозначна присутності і восьмого члена пантеону — самої Богині. Отже, де є
сімка, там є і вісімка божеств.
Це міркування важливе для ідентифікації речей
у “кухоньці”. Кількість планет у 6 sph — сім, але де
сімка, там присутнє і восьме божество — БогиняМатір цієї сімки. Тому сімка планет 6 sph часто
доповнювалась віртуальною восьмою планетою
(до речі, в індійській міфології фігурувала восьма
планета Раху — голова демона, якою пояснювали
затемнення Сонця і Місяця. Раху ковтав їх, але, не
маючи тіла, випускав їх горлом. Про восьму планету писав і Піфагор).
Прийнявши до уваги висловлене, розглянемо
речі, зосереджені в “кухні” (мал. 10). При вході
з правого боку розміщена велика піч, посередині
кімнати містяться зернотерка і далі навпроти входу — вогнище (жертовник?), що має вигляд косого
хреста. З лівого боку на підвищенні (на умовній
лаві) розміщені широка миска (біля входу) і чотири
однакових горщики поряд з нею. В цілому кількість
предметів дорівнює вісімці.
Для їх ідентифікації важливим чинником є
чотири однакових горщики. Можна припустити,
що за ними приховується чоловіча четвірка богів
планет (Меркурій, Місяць, Марс і Сатурн). Також
важливим чинником є великий розмір пічки, який
може символізувати Богиню-Матір сімки планет
(віртуальну восьму планету).
Три інші предмети — миска, зернотерка і жертовник, — очевидно, уособлюють богинь. Їх ідентифікації допомагає порядок їх розташування, а

Мал. 10
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також предмети, що їх уособлюють. Найнижче, за
праміфом, розташована Венера — богиня-вульва,
що відповідала за підземелля і ймовірно воду. Її
має уособлювати розташована при вході миска. Вірогідність цього припущення підсилюється семантикою миски, яка асоціюється з водою (тут можна
згадати, що в античній міфології Афродіта-Венера
з’являється з води) .
Посередині розміщена зернотерка, якій за правилом розташування відповідає Сонце — богиня
сфери життя (4 sph). Сонце розміщували посередині сімки, оскільки воно втілювало гармонію Космосу. Крім цього, Богиню Сонця із зернотеркою
пов’язує те, що обидві дають життя. Вогнище чи
жертовник символізувало планету Юпітер, яка у
праміфі була богинею, що панувала в божественній сфері планет (6 sph). Богиня Юпітер вочевидь
була верховною жрицею. Звідси ймовірно витікає
і панівна роль Зевса-Юпітера в пізнішій індоєвропейській міфології.
Може постати питання, чому наші давні земляки вибрали кухню і її предмети для символізації
сфери планет. На наш погляд, це зумовлено двома
чинниками. Перший — кухню і планети об’єднує
вогонь. Домашній вогонь і небесний вогонь давні
люди споріднювали. Другий прихований у горщику. Горщик давно став символом неба. На ньому зображали небесні сфери. Крім цього, горщик
символізував голову (варто порівняти “черепок” і
“череп”), а голова Богині втілювала небесні сфери,
її сім отворів вважались уособленням сімки планет.
Чи не цим зумовлений вираз — “небесна кухня”?
Дещо інший варіант кухні (мал. 11): дерево на
площадці при вході продовжене в саму “кухню”
драбиною. Це досить прикметна річ: сибірські шамани при камланнях пересувались з однієї сфери
на іншу за допомогою драбини. Тому цю драбину

можна вважати додатковим аргументом для висновку, що “кухня” є сферою небесних планет.
Іншою незначною відмінністю є заміна зернотерки додатковою мискою, яка тут вочевидь символізує богиню Сонця. Однак у цьому варіанті “кухні”
є і суттєва відмінність від попередньої. Вона полягає в тому, що однакових горщичків, розміщених
на лаві, п’ять, а не чотири. Це, отже, говорить про
збільшення кількості богів-чоловіків до п’ятірки, а
всіх богів — до дев’яти.
Відзначена відмінність між кількістю богів,
на нашу думку, має ту ж основу, що й відмінність
між сімома і дев’ятьма небесами, що зустрічається
в різних міфологічних системах. Вона зумовлена
тим, що на небі, за уявленнями давніх людей, крім
сімки/вісімки небес (сфери богині неба — 6 sph) існувала іще сфера бога зоряного неба — 7 sph Космосу. Тому, коли небо розглядалось як сфера богині
6 sph (при ігноруванні чоловічої сфери), воно фігурувало як семичленне з віртуальною вісімкою;
коли ж приймалась до уваги і найвища сфера бога
7 sph (зоряне небо), воно ставало дев’ятичленним
(до речі, в “Божественній комедії” Данте присутні
якраз дев’ять небес).
Наш аналіз показав, що т. з. моделька “житла з
інтер’єром” є насправді храмом, який містить основні (жіночі) сфери Космосу і сімку/дев’ятку небесних богів. Можна відзначити певну подібність
і відмінність між цими модельками храмів. Подібність полягає в тому, що обидві модельки (храм і
т. з. “житло” передають Космос, його сфери — від
“ніжок” (підземних вод) до зоряного неба. Відмінність полягає в тому, що моделька “житла” крім
сфер Космосу передає також богів-планет (і бога
зоряного неба).
Завершуючи аналіз модельки “житла”, необхідно звернути увагу на символіку, що нанесена на
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лів, існує іще четвірка кругів-пустот, що міститься
між кожною боковою і центральною горловинами.
Круг є символом сфери і божества. Отже, можна
вважати, що на керносі присутні дев’ять символів,
які, судячи з їх місця на посуді, можна інтерпретувати як дев’ять небесних сфер (божеств). Логічно
допустити, що п’ять горловин символізують чоловічі сфери, а чотири круглі пустоти — жіночі. При
цьому центральним положенням і розміром середньої горловини підкреслена осібність сфери зоряного неба.
Ця ж дев’ятка символів з високою вірогідністю
простежується і на аркоподібній дузі храму (мал. 3),
на якій раніше були відзначені драбинки. Оскільки
ця дуга моделює 6 sph (сферу планет), то символіка, що нанесена на ній, може передавати планети
(богів) — сімку або дев’ятку. Серед символів, що
тут нанесені, можна виділити чотири драбинки і
роги бика. Драбинками як чоловічим символом позначені чотири боги планети, а рогами — бог зоряного неба. Це типовий символ на дахах “храмів”.
Чотири інших символи (два у вигляді заштрихованих трикутників і два у вигляді видовжених трикутників) ймовірно передають богинь. Отже, є велика вірогідність, що так передана дев’ятка богів.
Така достовірність підсилюється місцем (сферою),
на якому зображені ці символи.
Роги, що містяться серед дев’ятки символів,
дозволяють зрозуміти сенс подвоєння рогів (зображення одних нижче — в 6 sph, інших вище —
в 7 sph) на модельках деяких храмах. Ймовірно таке
подвоєння зумовлене тим, що в одному випадку
вони втілюють небо (зливаються з небом), в іншому — вони в якості бога присутні на “Олімпі”
богів.
Таким чином, за дев’ятичленною структурою
(дев’яткою символів), якій притаманна п’ятірка чоловічих і четвірка жіночих символів, приховується
сімка богів (планет), віртуальна богиня неба і бог
зоряного неба. Ця дев’ятка може слугувати ключем
для проникнення в деякі комплекси символів.
Аналізуючи модельки “житла з інтер’єром”
(мал. 10, 11), автор виявив, що структурно вони
подібні до одного з орнаментів подільського рушника (мал. 14). На рушнику зображене дерево, вершиною якого є великий ромб. В останньому розміщені фігури, серед яких можна виділити вісімку
символів (чотири малі ромби біля умовного стовбуру — жіночі символи і чотири умовних драбинки
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зовнішній стінці “кухоньки”. Якщо ми правильно
розуміємо задум автора модельки, то ця стінка передає сферу зоряного неба, що “огортає” планети.
Оскільки трипільці на сфері зоряного неба звертали увагу головним чином на знаки зодіаку, то можна здогадатися, що символи, що розміщені на зовнішньому боці цієї стінки (мал. 11), передають ці
знаки. Ми не досліджували цю символіку, але два
місяці-пси (чоловічі символи і дерево між ними
(жіночий символ), а також дерева (?) поза псами,
що зображені в цій перспективі, передають чергування чоловічих і жіночих символів, яке, крім всього іншого, притаманне і знакам зодіаку.
Дев’ятка символів (богів) очевидно займала
помітне місце в міфології і символіці трипільців.
Крім дев’яти предметів в “кухоньці” про це свідчать дев’ятичленні композиції, що зустрічаються
на різних артефактах. Таку композицію, що складається з чотирьох великих кругів по кутах квадрата
і чотирьох незамкнених овалів між ними та п’ятого
кругу, в центрі композиції можна бачити на олтарі
трипільського храму з Небелівки Кіровоградської
області (мал. 12, реконструкція декору С. Федорова, див. 1). Її цілком можна інтерпретувати за описаною вище схемою. Це дев’ятка божеств, в якій
четвірка кругів передають богів, а овали — богинь.
Така ідентифікація випливає з кількості богів і
богинь, а також особливого статусу центрального
кругу, яким позначено бога 7 sph (зоряне небо).
Подібною до розглянутої композиції є структура символів керамічного виробу, який в “Енциклопедії трипільської цивілізації” названо “керносом,
що складається з п’ятьох посудинок” (мал. 13). Це
посудина з п’ятьма горловинами. Якщо допустити,
що вона символізує Космос, то її верхня частина —
горловини — позначатиме небо (небесні сфери). На
верху посудини розміщено чотири малих горловини і одну (середню) більшу. Крім цих п’яти симво45
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хранительками якої були ці богині. Не заперечуючи
тлумачення даного артефакту як стилістичного зображення двох богинь, ми пропонуємо уточнення
його семантики..
Думка, що посудини є стилізованими жіночими
фігурками, вимагає, на наш погляд, суттєвої поправки. Посудини насправді символізують не двійку, як
вважав Б. А. Рибаков, а трійку богинь. Окрім двох
бокових фігурок, що мають Х-подібний вигляд, у
просторі, що сполучає їх, присутня третя богиня.
Вона присутня не явно, а у вигляді символів, що
просвічуються в просторі між фігурками. Можна
сказати, що ці символи присутні не в “позитивний”, а в “негативний” спосіб. Такими символами
може бути ромб (мал. 15), структура з трьох символів — “чирва”, “піка-голова” і “бубна-живіт” —
(мал. 16) та ін. Усі вони символізують третю богиню. Іншими словами, біноклеподібний виріб передає не двійку, а трійку богинь.
Читач не повинен дивуватися щодо запозичення термінології з ігрових карт. Символіка карт несе
відбиток далекого минулого. Чотири дами — це чотири богині з пантеону вісімки богів пізнього палеоліту: богиня Матір — дама-хрест, і три богинідочки — інші дами: дама піка — голова (6 sph),
дама бубен — живіт (4 sph) і дама чирва — сідниця
(2 sph).
Про те, що за двійкою фігур біноклеподібного
виробу прихована трійка, свідчать й інші артефакти. Так, на цьому виробі з музею Інституту археології НАНУ, що нагадує окремий “окуляр” бінокля (мал. 17), зверху розташовано три чаші, які
вочевидь символізують трьох богинь. Інший виріб
(мал. 18) являє собою одну фігурку, з обох боків
талії якої розміщено два кільця. Якщо врахувати,
що в символіці трипільців кругом (колом) позначали богинь, то три круглих посудини в першому
артефакті і два круги в другому дають підставу розглядати ці вироби як трійки богинь.
Розглянуті біноклеподібні вироби свідчать про
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між ними — чоловічі). Це повна аналогія з модельками “житла”, в яких дерево завершується “кухонькою” з речами. Привертає увагу також і те, що
на орнаменті рушника поруч із деревом розміщені
два малих деревця. Це символи богинь, аналогічні
двом мискам (також символам богинь), що розміщені біля стінок “ кухоньки” у модельці.
Біноклеподібні посудини. До культових можна
віднести також керамічні вироби, які зовні нагадують бінокль (мал. 15), звідси і назва “біноклеподібні посудини”.Такі вироби археологи досить часто
(значно частіше від попередніх) знаходять на поселеннях трипільців. Очевидно, що вони відігравали
певну роль у відправленні культу, оскільки їх практичне застосування не простежується. В сучасній
науці прийнято тлумачення семантики цих виробів, запропоноване відомим російським істориком
Б. А. Рибаковим, який убачав у цих двох з’єднаних
посудинах стилізовані антропоморфні жіночі постаті. Сам виріб, на його думку, використовувався в
магічній дії викликання дощу — небесної вологи,
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своєрідну “теологічну” діалектику трипільців. Так,
виріб із двома окулярами немовби говорить: “де є
дві богині, там присутня і третя”, тобто двійка дорівнює трійці. Виріб з одним окуляром і трьома чашами можна вважати таким, що одна богиня дорівнює (втілює) трійку богинь. Трійкою, очевидно, є й
один “окуляр” із кільцями на боках. Трійка богинь
в свою чергу дорівнює Великій Богині — четвертому члену пантеону. Складається враження, що за
допомогою цих виробів давні люди прагнули передати ідею єдності і тотожності основних (жіночих)
божеств пантеону — поділ Богині на трійку дочок,
кожна з яких ділилась на трійку, аналогічну попередній трійці.
Трактування цієї двійки/трійки може бути різним. По-перше, як сестри (можливо, близнючки)
в символіці іноді фігурують богині неба (6 sph) і
підземелля (2 sph). Іноді вони зображались симетричною символікою (наприклад, як сімка небес і
сімка сфер підземелля). Тоді неявною (зображеною
негативно) є богиня сфери життя (4 sph). По-друге,
як трійки з двома симетричними богинями могли
зображатись три богині голови (неба) — двійка
очей і рот; богині живота — двійка грудей і пупець;
богині низу — двійка стегон і вульва. Серед цих
потенційних трійок на таку роль більш за все претендують богині грудей і пупця. Груди найчастіше
фігурують як дві симетричні богині. По-третє, на
цю трійку богинь можуть претендувати три жіночих фази Місяця.
Місяць в архаїчній символіці був амбівалентним світилом. Як місяць-серп він розглядався
як бог і його вважали богом 3 sph, а як світило з
28-денним, що дорівнював фізіологічному циклу
жінки, він вважався жіночим світилом, богинею.
Його трипільці розміщували в 2 sph і розглядали
як утілення Великої Богині. Цикл цього (жіночого)
Місяця складався з семи фаз, з яких жіночими фазами були половина молодого, повний і половина
старого Місяця. Цю трійку фаз можна бачити на
орнаменті з с. Гелієшти (мал. 19, Румунія, кукутень), де поруч із двома богинями з правого боку
від них зображено цикли Місяця. Про те, що це
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цикли Місяця, свідчить кількість горизонтальних
шевронів, що зображені збоку від богинь.
Тому є багато підстав убачати в посудинах трійку богинь, які передають цикл Місяця.
Між цими трьома запропонованими інтерпретаціями немає принципової різниці, оскільки у всіх
цих випадках ідеться про те, що три іпостасі Великої Богині перебувають у єдності. І ця єдність подібна фазам Місяця, що змінюються, а само світило
(божество) залишається незмінним.
Чи варто ці посудини, що символізували трьох
богинь, за твердженням Б. А. Рибакова, розглядати як джерело води? Згідно з концепцією праміфу,
кожна з трьох богинь — вульва, груди й очі — могли розглядатись як джерело вологи. Однак автор
не схильний прив’язувати цей виріб до однієї функції. Він втілював ідею єдності трійки богинь пантеону, які були основними богинями, враховуючи, що
Велика Богиня була присутня швидше віртуально.
А функції основних богинь були універсальні, що
не виключає і функції надання вологи.
Висновки. Дослідження культових виробів трипільців під кутом зору концепції праміфу відкрило нову перспективу їх бачення. В її руслі декор
модельки храму постає як моделювання сфер Космосу. В іншій модельці горщички та деякі предмети в інтер’єрі постають як сімка і дев’ятка богів. Дев’ятичленна структура виявилась досить
плідною для аналізу структур подібного типу.
В біноклеподібних посудинах запропонований підхід дозволив крім двох богинь побачити третю. Дослідження показало, що на рівні структур культові
вироби трипільців не виходили за рамки структур
символіки палеоліту.
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Причепий Евгений Николаевич
Культовые керамические изделия и орнаменты посуды трипольцев в свете идей прамифа
Аннотация. В статье проанализированы модельки храмов двух видов, а также биноклевидные сосуды трипольцев. Автор доказывает, что символика храмов содержит представление древних людей о структуре Космоса
и месте в ней семи планет, а биноклевидные сосуды символизируют идею единства трех богинь.
Ключевые слова: культовые изделия трипольцев, модельки храмов, модельки жилищ, биноклевидные сосуды.

Yevhen Prychepii
Religious Ceramics and Ornaments of Dishes of Trypillians in the Light of the Ideas of Proto-Myth
Summary. The article, based on the concept of proto-myth, provides the analysis of some Trypillians’ ceramic dishes
being, according to the author, of cult nature. These are two types of temples’ models as well as binoculars. The proto-myth
suggests the division of the Space and the identical Great Goddess into seven spheres. The 1st sphere (from Latin “sphere”
— sphere) denoted underground waters (legs of the Goddess); the 2nd sph denoted a vault (the vulva); the 3rd sph — terrene,
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mountains (the waist); the 4th sph was the sphere of life (the abdomen and breasts); the 5th sph marked skies (the neck); the
6th sph — seven planets, celestial spheres (the head); and the 7th sph meant the starry sky (the skull and hair of the Goddess).
Examining the form of the temples of the first type (fig. 1, 2) as well as the symbols which decorate them, the author concludes
that they embody the idea of ancient people about the structure of the Space: the legs of the objects symbolize sphere 1, the
platform where the building is located represents the surface of the earth (sph 3), the arch-like vault is the sky (6 sph), the
“pillars” supporting it — the sphere of life (sph 4). The Sun correlates with the sphere of life, and the division of this sphere
in two symbolizes the summer and winter half-cycles of the Sun represented by symbols on the sides of the temple.
The trees depicted on the platforms (sph 4) of the temples of another type capture attention with their symbolics (fig. 10,
11). Their tops side with the premises where pots and other things are placed. According to the author, this room (nominal
kitchen) symbolizes the sphere of the goddess of heaven, the goddess of the seven planets (sph 6). Based on this, things
contained in the room are to understand as the seven planets. The first version of the temple contains eight things — four
pots on a nominal bench, a fireplace, a grain mill, a stove and a bowl on a bench near pots (fig. 10). Four identical pots
symbolise here the four gods-planets. Relatively large stove embodies the goddess of the sphere, and the hearth, grain mill
and bowl embody goddess-planets. In the seven/eight-member structure of symbols of the sky goddess, only the goddesses
Venus, Sun, and Jupiter differed in their individuality. The gods were represented in the same manner. In another version of
the temple (fig. 11), there are five pots on the bench and together with other things they form a nine-member structure. The
author believes that in this case, apart from the seven planets and the goddess of the sky itself, here is the god of the starry
sky. Together they form a nine-member structure also to be traced on other artifacts (fig. 13, 14). The analysis of binoculars
(fig. 17–20) shows that the space between the two vessels (the symbols of the goddesses) contains the symbols that designate
the third goddess. The artifact most likely symbolises the idea of the unity of the three goddesses of the proto-myth. The cult
products’ analysis proves that they embody ideas of the proto-myth.
Keywords: Trypillians’ cult ware, models of temples, Trypillians’ planet-gods models, binoculars.
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