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ЄВГЕН  ПРИЧЕПІЙ.  СЕМИЧЛЕННІ  СТРУКТУРИ  НЕБА,  КОСМОСУ  І  ТІЛА  БОГИНІ  В  ПРАМІФІ

Актуальність проблеми. Відкриття і до-
слідження універсальних первісних структур 
людської культури (праміф) уможливлює ро-
зуміння суті культури і єдності всіх культур 
людства.

Аналіз наукового доробку. Спроби про-
никнути в універсальні структури праміфу 
здійснювались дослідниками первісної куль-
тури (Е. Б. Тайлор, Д. Д. Фрезер), міфології 
(В. Н. Топоров, В. В. Іванов), первісної сим-
воліки (М. Ґімбутас, А. Ґолан та ін.), а також 
психологами (К. Юнґ). Однак до сьогодні не-
має єдиної загальноприйнятої концепції таких 
структур.

Метою цієї статті є виокремлення і аналіз 
семичленних структур Неба, Тіла Великої бо-
гині і Космосу, показ того, що на них ґрунту-
ються первісні символи і міфологічні сюжети.

Виклад основного матеріалу. Суттю до-
слідження, над яким працює автор, є відтво-
рення праміфу — світоглядних уявлень пер-
вісних людей, на яких засновано історичні 
міфології. Праміф зафіксовано в символах, що 
зустрічаються на археологічних артефактах, а 
також в традиційних народних орнаментах.

Оскільки духовний світ прадавніх людей 
був цілісним системним утворенням, то було 

б логічним вважати, що й первісна символіка 
має системні ознаки. Суттєвою рисою сис-
теми є усталені зв’язки між елементами, які 
називаються структурами. Автор вважає, що 
виокремлення і аналіз таких структур може 
стати ключем для проникнення в праміф.

Нами вже було обґрунтовано універсаль-
ність семи- та восьмичленних структур пер-
вісної символіки (див. Культурологічна думка, 
2009, № 1) [4]. Для кращого розуміння на-
ступного матеріалу повторимо попередні ви-
сновки.

Символи археологічних артефактів і народ-
них орнаментів часто утворюють симетричну 
семичленну структуру. Як гіпотезу запропо-
новано думку, що за цією стуктурою прихо-
вується сімка “блукаючих світил-богів”, які в 
праміфі розташовувались таким чином: най-
ближчим до Землі вважався Меркурій (1 sph), 
далі розташовувались — Венера (2 sph) , Мі-
сяць (3 sph), Сонце (4 sph), Марс (5 sph), Юпітер  
(6 sph), Сатурн (7 sph). Через sph ми позначили 
“сферу” (від лат. sphaere). Планети-боги були 
водночас небесними сферами. Ця сімка ста-
ла основою для впорядкування часу: сім днів 
тижня, що фіксували одну із чотирьох фаз Мі-
сяця, були названі іменами семи богів-планет.
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Анотація. У статті на підставі вивчення археологіч-
них артефактів і міфологічних сюжетів висловлено 
ідею, згідно з якою у світогляді давніх людей (праміфі) 
Небо, Космос і Тіло Великої богині ділились на семичлен-
ні структури. Показано, що на кореляції однопорядко-
вих членів цих структур ґрунтується конструювання 
символів і міфологічних сюжетів. Розуміння співвідно-
шення цих членів дає змогу осягнути своєрідну логіку 
первісного мислення, подолати його видиму ірраціо-
нальність.
Ключові слова: символи міфу, сім небес, сім сфер тіла лю- 
дини, сфери Космосу, логіка конструювання символів.

Аннотация. В статье на основании изучения архео-
логических артефактов и мифологических сюжетов 
высказано идею, согласно которой в мировоззрении 
древних людей (прамифе) Небо, Космос и Тело Великой 
богини делились на семичленные структуры. Показано, 
что корреляция однопорядковых членов этих структур 
лежит в основании конструирования символов и мифо-

логических сюжетов. Понимание соотношения этих 
членов позволяет проникнуть в своеобразную логику 
первобытного мышления, преодолеть его мнимую ир-
рациональность.
Ключевые слова: символы мифа, семь небес, семь сфер 
тела человека, сферы Космоса, логика конструирования 
символов.

Summary. In article on the basis of studying archeologic 
artefacts and mythological story it is stated idea according 
to which in outlook of ancient people the Sky, Space and the 
Body of the Great goddess shared on seven-membered struc-
tures. It is shown, that correlation of one-serial members of 
these structures lays in the basis of designing of symbols and 
mythological story. The understanding of a relation of these 
members allows to penetrate into original logic of primitive 
thinking, to overcome its imaginary irrationality.
Key words: a symbols of a myth, seven heavens, seven 
spheres of a body of the person, spheres of Space, logic of 
designing of symbols.
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Так, орнамент цього трипільського горщика-
зерновика є семичленною структурою (мал. 1). 
Нижня порожня смуга, за нашою гіпотезою, 
передає 1 sph, широка орнаментована смуга, 
що розташована вище, є 2 sph, чорна лінія, що 
розмежовує цю сферу з рядом горизонтальних 
ліній, є 3 sph, пучок ліній — 4 sph, наступна 
лінія — 5 sph, вищий пучок ліній — 6 sph, 
найвища чорна лінія — 7 sph. Сфери богів 
(Меркурій, Місяць, Марс, Сатурн) — вузькі 
і неорнаментовані, богинь (Венера, Сонце, 
Юпітер) — широкі та орнаментовані. 

Дальші дослідження показали, що пантеон 
давніх богів складався не із семи, а з восьми 
богів. Восьмою була Велика богиня. Під Ве-
ликою богинею, Богинею-матір’ю, археологи 
і етнографи розуміють головне божество пер-
вісних людей, фігурки якого знаходять, почи-
наючи з пізнього палеоліту. Для її позначення 
ми іноді вживатимемо термін “Богиня” з ве-
ликої літери. Інші богині — її іпостасі писа-
тимемо з малої букви. Логіка співвідношення 
Великої богині і сімки богів досить своєрідна. 
В уявленні давніх людей Космос був Великою 
богинею і водночас ділився на сім сфер-богів. 
Сім сфер-богів були Богинею. Завдяки цьому 
склались свого роду парадокси: 1) сімка бо-
гів дорівнювала Великій богині (7=1), тому 
сімка часто фігурувала в значенні одиниці в 
позначках давніх людей; 2) сімка богів пере-
творювалась на вісімку, де є сімка, там при-
сутня і Велика богиня (7=8). Так у праміфі 
сімка (семичленна структура) перетворилась 
на вісімку (восьмичленну структуру). Якщо 
семичленна структура — це ряд із семи вер-
тикально чи горизонтально симетрично роз-
ташованих символів, то восьмичленна — це 
коло (цикл), в якому по прямому хресту роз-

ташовано “чоловічі” символи, а по косому — 
“жіночі” або навпаки. 

Прикладом восьмичленної структури може 
бути орнамент миски з Гребенюкового Яру 
(Трипілля) (мал. 2). На ньому чотири волю-
ти — промені сварги, що розташована в цен-
трі, перемежовуються з чотирма волютами, 
розташованими знизу по периметру круга. 
Невеликі овали, зображені в основі волют, є 
символами сфер-богів. На нашу думку, нижня 
четвірка передає богів, верхня — богинь (при 
зображенні богів парами богині розташовані 
згори, боги — знизу). 

Якщо семичленні структури застосовува-
лись для рахування днів у тижні, то восьми-
членні передавали цикли. Так, сонячний цикл 
поділяли між вісімкою богів, і їх чергування 
слугувало схемою опанування тривалості 
року. (Свята чотирьох богинь припадали на 
весняне й осіннє рівнодення та літнє і зимове 
сонцестояння, а богів на періоди між ними.)

Сімка/вісімка богів була базовою структу-
рою праміфу. Сформувавшись на основі семи 
світил і семиденної фази Місяця, семичленна 
структура була перенесена на Тіло Богині й 
Космос. Рамки статті не дають змогу доклад-
но викласти всю доказову базу, на якій ґрунту-
ється концепція семи сфер Тіла Богині та Кос-
мосу. Ми змушені обмежитись посиланням 
лише на деякі факти, що свідчать на користь  
цієї концепції. Однак і цих фактів, на нашу дум-
ку, достатньо для того, щоб переконатись, на-
скільки плідною вона може бути для розуміння  
семантики первісної символіки та орнаментів.

Мал. 1. Зерновик із Піщаної.  Мал. 2. Миска з Гребенюкового Яру. 



73

ЄВГЕН  ПРИЧЕПІЙ.  СЕМИЧЛЕННІ  СТРУКТУРИ  НЕБА,  КОСМОСУ  І  ТІЛА  БОГИНІ  В  ПРАМІФІ

Думки про поділ Тіла Богині на сім сфер 
автор дійшов на підставі дослідження симво-
ліки, розміщеної на жіночих фігурках палео-
літу та неоліту. Аналіз цієї символіки показав 
(приклади ми наведемо пізніше), що вона 
вкладається в семичленну структуру, анало-
гічну семичленній структурі небес. Була вста-
новлена відповідність символів сфер Тіла Бо-
гині символам небесних сфер.

Як і Небо, Тіло Богині ділилось на три жі-
ночі й чотири чоловічі сфери. Жіночими були: 
1) стегна і вульва; 2) живіт і груди; 3) голова 
(очі і рот).

Ноги, пояс, шия і волосся на голові (коси) 
були чоловічими сферами. Вони розміщува-
лись за правилами семичленної структури, 
в якій “жіночі” сфери чергувалися з “чоло-
вічими”.

Розглянемо семичленну структуру Тіла Бо-
гині в кореляції з семичленною структурою 
Небес.

Ноги Богині були першою (чоловічою) 
сферою (1 sph). Вони співвідносились із пла-
нетою Меркурій. Оскільки бог 1 sph часто 
виступав у образі змія (змій, як правило, був 
символом богів чоловіків), то Велика боги-
ня іноді зображалась із змієподібними нога-
ми (мал. 3). В історичній міфології бог 1 sph 
був прообразом для таких богів, як Осіріс 
(Єгипет), Демузі (Шумер), Посейдон, Гермес 
(Греція), Меркурій (Рим), Велес (слов’яни). 
(Наявність у давньогрецькій міфології двох 
богів типу 1 sph пояснюється тим, що в ній 
зафіксовано два покоління богів — кроніди і 
нащадки Зевса, в упорядкуванні яких відчува-
ється відлуння сімки богів праміфу). Символи 
бога 1 sph — гребінець, тороки (розміщені на 

нижній частині одягу), тризуб, мітла, костру-
батість. Вони швидше за все передають цівки 
небесної води. Бог 1 sph як бог найнижчого 
неба пускав або зупиняв небесні води. 

Деякі з богів 1 sph (Гермес, Меркурій) — 
прудконогі, бо втілюють ноги Богині й планету 
Меркурій, яка швидко обертається по орбіті.

Другою сферою (2 sph) Тіла Богині були 
стегна і вульва. Вона співвідносилась із пла-
нетою Венера. Поділ жіночої сфери на три 
підсфери (два стегна і вульва) пояснюється 
тим, що кожна з трьох богинь сімки ділилась 
на свою малу сімку. Стегна і вульва були жіно-
чими малими сферами, між якими проставля-
лись чотири “чоловічі” символи, завдяки чому 
утворювалась мала сімка богині 2 sph.

Так на трипільській фігурці з Володими-
рівки (мал. 4) можна простежити відповідні 
символи: на стегнах нанесено круги, поділені 
на вісім частин. Це — символи Богині (круг — 
символ сфери, а вісім знаків-богів у ньому пе-
редають цикл Сонця або Венери). Символом 
вульви є ромб, зображений на животі, лінія 
від якого простягнута в район вульви. Ромб — 
спрощене, геометризоване коло, сфера. Ромб, 
поділений косим хрестом на чотири частини, 
в кожній з яких проставлено крапку, також 
передає вісімку знаків-богів, тобто є жіночим 
символом, аналогічним кругу, поділеному на 
вісім частин. Між стегнами згори зображені 
два шеврони, кінці яких спрямовані вверх, а 
кути вниз. Це чоловічі символи (конкретніше 
про них далі). По обидва боки лінії, що пере-
дає вульву, зображено два трикутникоподібні 
утворення, лінії від яких йдуть навколо стегон 
і також утворюють “чоловічу” дугу (кінці вго-
ру, випуклість вниз). Разом два круги і ромб 
(жіночі символи) і чотири чоловічі (два шев-
рони і дві дуги) утворюють сімку. Ця сімка, до 

Мал. 3. Фігурка богині. Давня Греція.

Мал. 4. Фігурка Богині з Володимирівки. 
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речі, передає двадцятивосьмиденний місячно-
менструальний цикл. Вісім поділок на кругах, 
що розміщені на стегнах (вісім богів) пере-
дають число вісім. На двох стегнах маємо: 
8+8=16. Ромб, поділений на чотири ромбики, 
з крапкою в кожному з них, також передає ві-
сімку богів. Разом жіночі символи дають 24. 
Додавши 4 “чоловічих” символи, отримуємо 
число 28.

Незважаючи на те, що на цій сфері часто 
зображено місячний цикл, вона співвідноси-
лась зі сферою Венери. На Тілі Богині її часто 
позначали так званим трикутником Венери. 
В історичній міфології рисами цієї богині на-
ділені Ізіда (Єгипет), Інанна (Шумер), Іштар 
(Аккад), Афродіта (Давня Греція), Венера 
(Рим), Лада (слов’яни).

Третю сферу (3 sph) на Тілі Богині символі-
зує пояс. Його часто зображають на фігурках 
богині або “чоловічими” символами (шевро-
нами і дугами), або у вигляді умовного пояса. 
З міфології відомий “пояс Афродіти”, який 
Гера позичала в цієї богині, щоб привабити 
Зевса. Інанна перед спуском в підземне цар-
ство Ерешкігаль одягає пояс і перед одними з 
воріт підземелля знімає його. Він, отже, фігу-
рує як знакова частина одежі Богині. 

Третя чоловіча сфера корелюється з Міся-
цем, тому останній іноді зображено біля по-
яса. В історичній міфології бога 3 sph втілю-
вали Геб (Єгипет), Плутон, Гефест (Греція), 
Вулкан (Рим).

Четверта сфера (4 sph) простягається від 
пояса до шиї. Вона включає таку трійку під-
сфер як живіт (пупець) і двоє грудей. Це — 
жіночі символи. Богиня 4 sph як і богиня 2 sph 
ділилась на свою малу сімку. Пупець і груди —  

жіночі підсфери, між якими розміщували чо-
ловічі символи, що ними, як правило, були 
дуги.

Так, на цій фігурці Богині з Світозарова 
(колишня Югославія) (мал. 5) між пупцем і 
двома грудьми розміщено дуги, які ми іден-
тифікуємо як чоловічі символи. Іншими дво-
ма чоловічими символами є руки. (Руки, як і 
ноги, є чоловічими символами). Це їх значен-
ня підкреслено знаками, нанесеними на них. 
Разом пупець, груди, дуги і круги на руках 
утворюють малу сімку богині 4 sph.

На цій фігурці, до речі, гарно простежуєть-
ся 3 sph (пояс) — лінія під животом, а також 
2 sph (вульва), яка позначена “жіночим” шев-
роном — кутом, спрямованим вгору, дві інші 
жіночі підсфери 2 sph, ймовірно, передані 
кругами на колінах, “чоловічі” підсфери 2 sph 
не простежуються. Позначки нижче колін пе-
редають 1 sph. Тут необхідно прояснити зна-
чення словосполучень “чоловічі” й “жіночі” 
шеврони та дуги. На підставі вивчення сим-
воліки ми дійшли висновку, що боги групува-
лись парами: пари утворювали боги 1 і 2 sph, 
3 і 4 sph, 5 і 6 sph, 7 і Велика богиня. Оскільки 
бог у зображенні сфер на посуді чи фігурах 
знаходився нижче богині, то його передавали 
“ямою” — дугою, що йшла вниз, а богиню — 
навпаки. Звідси і відоме зображення єгипет-
ських Геба і Нут (мал. 6).

Дуга пізніше перейшла у шеврон. Так скла-
лась традиція зображати сфери (богів) дугами 
і шевронами. Це правило має силу лише за 
вертикального розташування символів. Крім 
цього, воно має ряд винятків. Однак в рамках 
культури Старої Європи (в розумінні М. Ґім-
бутас) воно досить часто “працює”.

4 sph Тіла Богині співвідноситься із Сон-
цем. Цим пояснюється те, що на її животі 

Мал. 5. Фігурка Богині з Світозарова.

Мал. 6. Геб і Нут. Давній Єгипет. 
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часто зображали ромб. Ромб, поділений ко-
сим хрестом з крапками в малих ромбиках, 
передає вісімку богів, що уособлюють річний 
сонячний цикл. Кореляцією Сонця і живота 
пояснюється й таке словосполучення, як “со-
нячне сплетіння”. Без “накладання” Сонця на 
живіт воно позбавлене сенсу, ірраціональне.

В історичній міфології богинями, що спів-
відносяться з 4 sph, були Нут (Єгипет), Арте-
міда (Греція), Берегиня (східні слов’яни). Слід 
зазначити, що в історичних міфологіях Сонце 
часто фігурує вже як чоловіче божество. Пра-
міф від міфу відділяє т. зв. маскуліністична 
революція, внаслідок якої головне божество 
стало чоловіком. Чоловічими стали також 
Сонце і Юпітер. 

П’ятою сферою (5 sph) Тіла Богині була 
шия. Гривни, що носили на шиї, були симво-
лами цієї сфери. (Однак намиста, пекторалі, 
підвіски на довгих шнурках, хоча вони і три-
мались на шиї, опускались до грудей. Тому 
вони є символами 4 sph. На них моделювали 
малу сімку цієї богині). 

Планетою, з якою корелювалась шия, був 
Марс. В історичних міфологіях бога 5 sph вті-
лювали Сет (Єгипет), Мардук (Аккад), Зевс 
(Греція), Юпітер (Рим), Перун (слов’яни), Ін-
дра (Індія). Це панівний бог пантеону сімки/
вісімки. 

Шосту сферу (6 sph) символізувала голова. 
Як жіноча сфера, вона розпадалась на малу 
сімку, жіночими членами якої були рот і очі. 
Чоловічі боги малої сімки передавались за 
допомогою брів (двох) і двох вух (дуги вух). 
Жінки до нашого часу за допомогою фарби і 
прикрас акцентують ці сім частин обличчя. 

Ця сфера співвідносилась із планетою 
Юпітер, яка в праміфі уособлювала богиню. 

Голова — символ мудрості, а, отже, старості й 
досвіду. Тому її втілювала стара богиня, анти-
под богині 2 sph. В історичній міфології риси 
богині 6 sph притаманні Нефтіді (Єгипет), 
Ерешкігаль (Шумер), Весті, Афіні (Греція), 
Параскеві П’ятниці (слов’яни). Оскільки цю 
богиню втілювали очі, вона могла вбивати по-
глядом або лікувати очі. Так, за повір’ям, во-
дою, що збиралась у відбитку ноги Параскеви 
П’ятниці, лікували хвороби очей.

Сьомого бога (7 sph) втілювало волосся, 
коси. Заплетена коса не випадково має вигляд 
ряду шевронів — чоловічих символів. Коси 
часто зображають у вигляді зміїв (мал. 7), що 
також позначає їх чоловічу природу, оскіль-
ки змієм зазвичай позначали чоловічі сфери. 
Коса, викладена кругом, або вінок на голові —  
символи небесної сфери бога 7 sph. Коси коре-
лювались із останньою з відомих давнім лю-
дям планет — Сатурном.

В історичній міфології риси бога 7 sph 
простежуються у богів Шу (Єгипет), Ан 
(Шумер), Урана (Греція), Сварога (слов’яни), 
Брахми (Індія). 

Прикладом поділу Тіла Богині на сфери 
може бути фігурка із Кносу (мал. 8).

На ній чітко простежуються три жіночих 
сфери (сідниці, живіт і голова), які розмежо-
вані чоловічими — поясом (у вигляді змія), 
руками і шиєю. Очевидно, що ноги й капелю-
шок на голові також є чоловічими символами. 
Прикметно, що пояс, руки з шиєю і капелю-
шок однотипно заштриховані, чим імовірно 
підкреслюється їх “чоловічість”.

Велика богиня, бувши жінкою, втілюва-
ла водночас і Космос (землю, наземний світ 
і небо). Іншими словами, давні люди уявляли 
Космос Тілом Богині. Трансформованими за-

Мал. 7. Коси у вигляді зміїв. Болгарія, 4500 р. до н.е. Мал. 8. Фігурка Богині з Кносу. Давня Греція, 9 ст.до н.е.



ТЕОРІЯ  ТА  ІСТОРІЯ  КУЛЬТУРИ

76

лишками цього уявлення в історичних міфоло-
гіях є образи Пуруші (Індія), Пань-гу (Китай), 
Імір (Скандинавія), з тіл яких був утворений 
світ. Космос, як і Тіло Богині, поділявся на сім 
сфер-богів. 

Прийнята археологами і етнографами мо-
дель Космосу давніх людей, згідно з якою 
останній ділився на підземний, земний і не-
бесний світи, на наш погляд, не зовсім відпо-
відає дійсності. Насправді ж космічних сфер 
було сім. Трьома зазначеними світами були 
широкі жіночі сфери. Вузькі чоловічі ця мо-
дель не враховує. А без них картина Космосу 
є неповною і спотвореною. 

Сімка сфер Космосу корелюється (співвід-
носиться) з відповідними планетами-богами і 
сферами Тіла Богині. Розглянемо ці сфери і їх 
співвідношення.

Першою — найнижчою — сферою Космо-
су (1 sph) є “підземні води”. Вона співвідно-
ситься з Меркурієм і ногами Богині. Кореля-
ція Меркурія з підземними водами пояснює 
те, що в символіці праміфу Меркурій у ви-
гляді човна перевозить Сонце та інші світила 
із Заходу на Схід. Так, на мал. 9 човен-змій 
(Меркурій) перевозить концентричні кільця —  
символи небесних сфер-планет. Зовнішнім 
кільцем, яке переходить у човен в такій моде-
лі сфер, є Меркурій. Сфера Меркурія у зобра-
женні небесних сфер концентричними колами 
передавалась або першою зовнішньою, або 
першою внутрішньою.

Ці концентричні кільця досить чітко мо-
делюють небесну сімку. Найширша сфера 
(4 sph), позначена вісьмома “шпицями” (вісім-
ка богів сонячного циклу), є Сонцем, заштри-
хована сфера (2 sph) — Венерою, між 2 sph і 
4 sph розташована вузька 3 sph (Місяць). На 
мал. 9 (б) передано вузьку 5 sph (Марс) і ши-
року 6 sph (Юпітер).

Першою сферою, позначеною на мал. 9 (а)  
кружечками, а на мал. 9 (б) — крапками, є 
Меркурій. Давні художники досить оригіналь-
но передали те, що бог (планета) Меркурій є 
водночас перевізником (човном): кружечки і 
крапки, які позначали першу сферу, продов-
жені в човні. Отже, Меркурій — бог першої 
небесної сфери — є водночас і богом підзем-
них вод — першої сфери Космосу. 

Одним із втілень бога 1 sph Космосу був 
олень. А. Голан зазначає: “У Північній Європі 
знайдено жертвоприношення, зроблені в часи 
пізнього палеоліту і мезоліту: олені, здобуті 
на полюванні, були втоплені у воді. Очевидно, 
божество, якому приносились ці жертви, вва-
жалось таким, що знаходиться у воді” [1, 38].

Цим можна пояснити те, що в символіці 
олень у вигляді човна, як і Меркурій, пере-
возить сімку богів. Так, на мал. 10 зображе-
но човна-оленя. Весла (гребінець) — символ 
Меркурія. Порожня смуга у формі дуги над 
веслами ймовірно богиня 2 sph (Венера), дві 
умовні башточки, поділені на сфери, — богині 
4 і 6 sph, роги — бог 3 sph і два чорні зубці —  
символи двох інших богів. (Тут чітко можна 
говорити про розподіл “чоловічих” і “жіно-
чих” знаків, а співвіднести чоловічі символи з 
певними богами здійснити важко.) Таким чи-
ном, на малюнку зображено шість богів-сфер, 
які на сьомому (човні-олені) переправляються 
підземними водами із Заходу на Схід.

Розглянуті символи є промовистим свід-
ченням співвідношення першої небесної сфе-
ри (Меркурія) з першою космічною сферою —  
підземними водами.

Другою сферою Космосу була товща зем-
лі — “сира земля” без її верхнього шару і гір. 
Вона співвідносилась з Венерою, з одного 

Мал. 9. Меркурій у вигляді човна перевозить планети-сфери. 
Угорщина, 1 тис. до н.е.

Мал. 10 . Олень-човен перевозить богів.  
Давній Єгипет, 4 тис до н.е.

ба
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боку, й вульвою і стегнами, з іншого. Яскра-
вим доказом такої кореляції є розуміння дав-
німи людьми могили в землі як материнського 
лона, в яке ховали мертвих у позі ембріона з 
вірою в їх нове народження. Думка про моги-
лу як материнське лоно, яка досить поширена 
в первісних народів, могла виникнути тільки 
внаслідок співвіднесення другої сфери Тіла 
Богині із землею (другою сферою Космосу).

Ідея могили як материнського лона (the 
tomb is womb) аргументовано проведена в 
праці М. Ґімбутас “Мова богині”. Дослідниця 
зазначає, що “будівля могили була наскільки 
подібна до тіла матері, настільки це було мож-
ливо” [5, 151]. Сама структура могили з кім-
натою поховання, на її думку, “презентують 
матку і вагіну” [5, 151]. Щоправда, М. Ґімбу-
тас пояснює цей факт регенеративними влас-
тивостями землі, тоді як, на наш погляд, він 
зумовлений кореляцією тіла Богині й Космо-
су. Іншими словами, земля була 2 sph (стегна-
ми і вульвою) велетенської Богині-Космосу, 
що і зумовило її регенеративні властивості. 
Уподібнення мертвої людини зерну, що має 
проростати, є, на наш погляд, не зовсім дореч-
ним, оскільки поховання в землю розпочались 
іще в палеоліті.

Друга сфера Космосу осмислювалася і 
як підземний світ мертвих. Бувши “жіно-
чою” сферою, вона складалась із семи під-
сфер. Звідси сім воріт у царстві Ерешкігаль, 
кам’яні дерева, ріки, переходи (символи семи 
підсфер) в уявленнях давніх людей про підзе-
мелля. Французькі дослідники печерного па-
леолітичного мистецтва А. Ламинь-Емперер і 
А. Леруа-Гуран вирізняють у печерах “сім різ-
них зон, які визначаються як рельєфом самої 
печери, так і набором тих чи тих зображень у 
цих зонах” [3, 116]. У нас є достатньо підстав 
вважати, що ці зони моделюють малу сімку 

богині 2 sph Космосу. Графічним символом, 
що передає підземний світ, є лабіринт, який 
спостерігається фактично повсюди. На нашу 
думку, символ лабіринту виник внаслідок на-
кладання вульви на підземелля (печери). Та-
кий висновок ґрунтується на низці зображень. 
Так, на малюнку з етруської вази (мал. 11) зо-
бражено лабіринт, з якого вийшла сімка (коні 
— боги 1 і 7 sph, птахи на щитах — богині 2 і 
6 sph, вершники — боги 3 і 5 та істота, розмі-
щена між вершниками, — богиня 4 sph). Сім-
ка істот, трійка “жіночих” символів, четвірка 
“чоловічих” і “симетричність” трьох пар — ці 
чинники свідчать, що перед нами праміфічна 
сімка. Малюнок слід розуміти як народження 
лабіринтом-вульвою сімки богів. 

Однозначно зі сферою вульви збігається 
лабіринт, розміщений в рибі на палеолітично-
му предметі з Сибіру (мал. 12). Уже саме міс-
це розташування лабіринту прозоро вказує на 
його тотожність із дітородним органом. 

Навіть такий побіжний аналіз символіки 
і уявлень давніх людей свідчить про те, що 
друга сфера Тіла Богині (сідниця і вульва) 
ототожнювалась із підземеллям.

Третьою сферою Космосу було верхнє 
підземелля (поверхня землі?) і гори. Вона 
співвідносилась із Місяцем і поясом Богині. 
Цілком очевидно, що третя сфера — це умо-
глядна конструкція. В самій землі відсут-
ні будь-які розмежування між 2 sph і 3 sph. 
Оскільки в 3 sph мав жити бог, йому відвели 
печери (верхні?), гори, провалля і, ймовірно, 
верхній шар землі.

Дослідники народних вірувань давно звер-
нули увагу на дивний факт — зв’язок Місяця 
з підземеллям у давніх переказах і деяких мі-
фологічних сюжетах. 

Так, А. Ґолан зазначає: “Тексти... давніх на-
родів свідчать, що Місяць має значення сим-

Мал. 11. Сімка богів виходить із лабіринту (материнського 
лона). Малюнок на етруській вазі. 7 ст до н.е. Мал. 12. Лабіринт у вигляді лона риби. Сибір, палеоліт.
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волу безодні. Це значення він має й у нинішніх 
сибірських шаманів” [1, 56].

Без врахування кореляції (накладання од-
нієї на іншу) третьої небесної сфери (Місяця) 
і третьої сфери Космосу (провалля, гір) цей 
зв’язок Місяця з безоднею буде здаватися ір-
раціональним, позбавленим будь-якого сенсу. 
З її врахуванням постає досить логічно побу-
доване уявлення про світ праміфу, побудоване 
на певних структурних співвідношеннях.

Оскільки роги бика подібні до Місяця, бик 
став однією з епіфаній бога 3 sph. Дослідники 
зазначають, що в уявленнях давніх людей бик 
був символом плодючості й родючості. “Жит-
тєва сила, що притаманна бику, проявляєть-
ся в рослинах і квітах, що виростають з його 
тіла”, — зазначає М. Ґімбутас [5, 270].

Щоправда знаний археолог пояснює цей 
феномен тим, що нібито вигляд внутрішніх 
жіночих репродуктивних органів нагадує го-
лову бика [5, 265]. Насправді ж зв’язок бика 
з рослинністю (деревом життя) пояснюється 
тим, що бик (місяць) співвідноситься з верх-
нім шаром землі, з якої проростає рослин-
ність.

Крім бика, цю сферу представляють пла-
зуни різного роду — змії, ящери й т. ін., що 
живуть у норах — верхній частині землі.

Четвертою сферою Космосу є сфера жит-
тя. Загальним символом цієї сфери є дерево 
життя. Структурний підхід до уявлень давніх 
людей дає змогу чітко розмежувати світо-
ве дерево і дерево життя. Світове дерево — 
це Велика богиня (її Тіло) і Космос загалом. 
Воно охоплює всі сім космічних сфер від під-
земних вод до зоряного неба. Дерево життя 
розташоване в 4 sph, щоправда, корені його 
в 3 sph (там сидить ящер), а крона — в під-
небессі (5 sph), на її вершині гніздо орла. Де-
рево життя — мала подоба світового дерева 
(богиня 4 sph — найближче втілення Великої 
богині). Як і світове дерево, воно складається 
з малих семи/восьми сфер. 

Оскільки 4 sph Космосу корелюється з 
Сонцем, то на дереві життя часто зобража-
ють символ сонця (круг, ромб, квітку). Так, на 
полтавських рушниках на середині стовбура 
дерева часто зображали квітку, яка з погляду 
конструкції дерева є недоречною — квітка не 

розміщується на середині стовбура. Якщо ж 
квітку (чи ромб, розміщений таким же чином 
на стовбурі) розглядати як символ Сонця, то 
недоречність зникає. Сонце на дереві життя є 
виявом кореляції четвертих сфер небесної й 
космічної семичленних структур. 

Співвіднесенням сфери життя Космосу з 
животом (4 sph Тіла Богині) можна пояснити 
те, що на животі трипільських статуеток іноді 
зображали дерево (мал. 13).

П’ятою сферою Космосу було піднебес-
ся — чоловіча сфера, яка сполучала земний 
світ (сферу життя) зі світом небесним. В цій 
сфері зосереджено хмари, грім, блискавку, 
вітер, бурю. Персоніфікацією цих стихій був 
бог 5 sph, який в індоєвропейських міфологі-
ях пов’язувався з громом і блискавкою і на-
зивався громовиком (Зевс, Юпітер, Перун). 
У небесній сімці праміфу його планетою був 
Марс — червона планета, що співвідносилась 
із богом війни. (Юпітер став планетою цьо-
го бога пізніше.) На Тілі Богині сферою бога 
5 sph була шия. 

З огляду на історичні міфології, бог 5 sph 
був наймогутнішим серед богів. Цей висно-
вок підтверджено символікою: орел і лев, що 
втілюють цього бога, пожирають відповідно 
зміїв і оленя — тварин, що уособлюють богів 
3 sph і 1 sph.

Образ орла досить поширений в міфології. 
Його головні функції — посередник між зем-
ною і небесною сферами, символ бога війни, 
символ вогню, має зв’язок із Сонцем. Усі ці 
риси зумовлено місцем бога 5 sph у косміч-
ній структурі богів. Дослідники зауважують, 
що “одним із головних подвигів орла... в  
міфологіях Євразії (особливо Сибіру) і Пів-

Мал. 13. Трипільська фігурка Богині з деревом на животі.
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нічної Америки є викрадення ним світла або 
допомога, надана людям в добуванні вогню”  
[2, 258]. Допомога орла в добуванні вогню 
цілком логічно ґрунтується на тому, що він як 
втілення бога 5 sph володіє блискавкою, вог-
нем. Давні люди не раз бачили, що блискавка 
породжує вогонь і, оскільки орел (символ бога 
піднебесся) пов’язаний з блискавкою (існує 
повір’я, що він тертям дзьоба викликає грім 
і блискавку), то очевидно, що він може допо-
могти в добуванні вогню. 

Лев став втіленням цього бога, оскільки він 
є царем серед звірів, подібно до того, як бог 
5 sph є царем серед богів. Поєднання в уяві 
рис орла і лева створило фантастичний образ 
грифона, який також слід вважати символом 
цього бога. Оздоблення гривни, яку носили на 
шиї, головами левів або грифонами є виявом 
кореляції бога піднебесся з шиєю Богині. Гри-
фони, леви — символи бога 5 sph Космосу, 
який накладається на п’яту сферу Тіла Богині 
(шию).

Шостою сферою Космосу було небо — 
сфери семи планет-богів. Серед сімки планет-
богів з цією сферою корелювала шоста пла- 
нета — Юпітер. Останнє ймовірно осмислю-
валось таким чином, що богиня-Юпітер була 
богинею Неба (небесних сфер), тоді як Сон-
це — богиня сфери життя, а Венера — богиня 
підземелля. Співвіднесення небесних сфер з 
планетою Юпітер пояснює те, що богині 6 sph 
є богинями мудрості, справедливості, ремесел 
(Афіна, Параскева П’ятниця), оскільки небо є 
втіленням гармонії, сферою богів. 

На Тілі Богині 6 sph була голова. Кореляція 
голови й неба може бути ключем до розгад-
ки багатьох символів. Так, у трипільців голо-
ва іноді зображалась поєднаною з горщиком 
(мал. 14). На наш погляд, це пояснюється тим, 
що на горщиках часто моделювали небесні 
сфери. В результаті відбулось ототожнення 
неба і горщика. Останній став втіленням неба. 
Наступний крок є наслідком кореляції сфер — 
оскільки голова є небом, її можна сумістити з 
горщиком.

Заміщення горщиком голови можна про-
стежити й на гончарному виробі з Угорщини 
(мал. 15). На ньому чітко вирізняються три 
головні сфери Тіла Богині: нижня частина 
виробу передає 2 sph (стегна і вульва — сира 
земля), середня — 4 sph (живіт і груди — на-
земний світ), верхня — 6 sph (голова — небо). 
Це жіночі сфери Космосу. Серед чоловічих 
сфер символічно представлена тільки 3 sph 
(руки на “поясі”), ймовірно, наявна і якась 
символіка на шиї (5 sph).

Символом богині-голови були очі, в 
яких іноді зображались концентричні круги 
(мал. 16). Природний поділ ока на круги-сфери 
тут використано для передання кореляції ока з 
небесними сферами. На цьому малюнку до-
сить оригінально зображено малу сімку боги-
ні неба. Двоє очей — богині 2 і 6 sph, богиня 
між ними — 4 sph. Перші зовнішні темні круги 
очей у формі молодика і вмираючого місяця є 
боги 3 і 5 sph; вушка на горщику (вуха-дуги є 
чоловічим символом) — боги 1 і 7 sph.

Сьомою сферою Космосу було “зоряне 

Мал. 16. Трійка богинь неба на  
посуді з Петрен.

Мал. 14. Богиня з головою горщиком. 
Лука Врубливецька.

Мал. 15. Посудина, що моделює  
Тіло Богині і сфери Космосу.  

Угорщина, 5 тис. до н.е. 
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небо”. Виокремлення зоряного неба дозволи-
ло зняти суперечність між уявленнями давніх 
людей про сім і дев’ять небес. Сім небесних 
сфер — сім планет, царство богині 6 sph, яка 
разом із ними утворює сімку/вісімку. Крім 
них існує сфера бога — зоряне небо, внаслі-
док чого кількість небесних сфер зростає до 
дев’яти.

Зоряне небо було сферою нерухомих одне 
стосовно одного світил, на фоні якої рухались 
світила-планети. Уже в палеоліті на ньому ви-
окремлювали т. зв. знаки зодіаку, яких загалом 
мало бути 13, за кількістю 28-денних місяців 
у річному циклі. 

Зоряне небо за логікою накладання струк-
тур співвідносилось із Сатурном (Кроносом) і 
косами богині. Про значення кореляції Сатур-
на й зоряного неба важко сказати щось певне. 
Можливо, їх ототожнення проявилось в тому, 
що Кронос, бог 7 sph у давніх греків, був бо-
гом часу, а втіленням часу для давніх людей 
було зоряне небо. Воно було первісним годин-
ником. 

 Кореляція кіс і зоряного неба знайшла 
вияв у назві одного із сузір’їв — Волосожари. 
“Жар”, “зоря”, “зір” етимологічно споріднені 
слова. В слові Волосожари поєднані “волос-
ся” і “зорі”. Таке поєднання має сенс лише за 
умови співвідношення (накладання) сьомої 
сфери Тіла Богині (волосся) і сьомої сфери 
Космосу (зірок, зоряного неба). Чи не тому 
під час святкування Нового року був звичай 
посипати волосся жінок блискучими зірками? 
В Україні до сьогодні побутує вислів, яким 
звертаються до жінки з непокритою головою: 
“не світи волоссям”. Волосся може світити за 
умови, що воно колись ототожнювалось із зо-
ряним небом. Вдень жінка як втілення Богині 
мала закривати коси — “не світити ними”, бо 
це порушувало космічний ритм. Ймовірно, 

найменування одного із сузір’їв Змієм також 
зобов’язане цій кореляції. Коси, як вже зазна-
чалось, часто зображались у вигляді зміїв. На-
кладання кіс-зміїв на зоряне небо могло поро-
дити сузір’я Змія.

Висновки. Ми проаналізували поділ Неба, 
Тіла Богині і Космосу на сімку сфер-богів. 
Очевидно, що вихідною структурою була не-
бесна сімка. В Тілі Богині та Космосі відсутні 
об’єктивні критерії для поділу їх на сім сфер. 
Слід вважати, що саме небесна сімка була “на-
кладена” на жіноче тіло й Космос, внаслідок 
чого утворились відповідні сімки Космосу і 
Тіла Богині.

Кореляцію сфер Неба, Космосу і Тіла Бо-
гині показано в таблиці:

Отже, за тим, що нам сьогодні видається 
ірраціональним, приховано логіку накладан-
ня небесних, тілесних і космічних сфер. Якщо 
ми зрозуміємо цю логіку, зникне таємничість 
міфологічного мислення.

Напрями подальшого розгляду. Дослідже-
ні три семичленні структури праміфу можуть 
стати підґрунтям для відкриття більш склад-
них структур і для аналізу широкого спектру 
первісних символів і міфологічних сюжетів.

СФЕРА НЕБО ТІЛО БОГИНІ КОСМОС

7 sph Сатурн волосся, коси зоряне небо

6 sph Юпітер голова  
(очі і рот)

небесні сфери 
(планети)

5 sph Марс шия піднебесся

4 sph Сонце живіт (пупець  
і груди)

світ тварин, 
рослин і людей

3 sph Місяць пояс гори, верхній 
шар землі

2 sph Венера стегна “сира земля”, 
підземелля

1 sph Меркурій ноги підземні води
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