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Шановні читачі! 

Культурна спадщина є безцінним та 

невідновлюваним надбанням і шанобливе 

ставлення до історичної пам’яті, вивчення 

духовної культури краю в загальноукраїнському й 

загальноєвропейському контекстах набуває 

сьогодні актуальності. 

В книзі Олександра Мельника «Святилища 

Криворіжжя» ми знайомимося з космогонічними 

уявленнями давнього населення краю, отриманими  в результаті 

багаторічних археологічних досліджень його культових місць. Розміщення на 

нашій землі багато віків тому  значної  кількості святилищ є незаперечним  

доказом гіпотези про її особливу місію в історичному розвитку людства, 

пов’язану з наявністю унікальної енергетики Криворіжжя. 

Автор упевнений: щоб відповісти на фундаментальні питання буття 

варто звернутися до поглядів наших пращурів  на Всесвіт, що складалися ще 

в той час, коли не існувало наукових методів пізнання оточуючого світу. 

Звертаючись до світогляду давнини, переконуємося, що він, попри  видиму 

простоту  й наївність, наповнений  глибинним змістом. 

     Знайомство з релігійними уявленнями далеких епох дозволяє побачити 

той складний і тривалий шлях, що  пройшло людство  в пошуках відповідей 

на вічні питання. Кілька тисячоліть тому люди, які жили на теренах 

сучасного Криворіжжя, тільки починали робити перші кроки в поясненні 

світобудови, свого місця та ролі в ньому.   

      Вважаю, що  видання буде цікавим широкому загалу. Воно відкриватиме  

простір для думок, збагатить знання про минуле краю, познайомить з новими 

раніше невідомими аспектами життя прадавніх поколінь, дасть змогу 

усвідомити неповторність нашої історичної спадщини.                                

                   З повагою  

                                                    Криворізький міський голова  Ю.Вілкул 
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ВСТУП 

Щороку десятки археологічних експедицій виходять на степові 

простори України для дослідження найцікавіших об’єктів давнини – 

курганів, цих добре знайомих нам степових пірамід. Давно вже минув час, 

коли на них дивились як на прості земляні насипи. З’ясувалося, що кургани – 

складні архітектурні споруди. Деякі з них мають властивість «включати» 

стародавні святилища, які розкривають нам загадковий духовний світ людей, 

що жили тисячоліття тому. 

За десятки років розкопок на Криворіжжі досліджено 130 курганів,       

у яких знайдено близько 800 поховань різних епох. Найбільша кількість 

давніх могил належить до ІІІ – початку ІІ тис. до н. е. В цей період у нас 

проживали кочівники-скотарі, які відіграли велику роль у формуванні 

індоіранської мовної гілки. Саме вони були тими легендарними аріями, які в 

середині ІІ тис. до н. е. вторглись до Індії й зруйнували місцеві цивілізації 

Хараппи і Мохенджодаро. Напівдикі кочові скотарі називали себе аріями 

(тобто благородними), мали військову перевагу над мирними землеробами. 

Бойові колісниці та філософія війни робили їх непереможними. Місцеве 

населення було перетворене на безправну частину суспільства – шудр 

(недоторканих). 

На межі ІІ та І тисячоліть до н. е. священні гімни аріїв були записані 

санскритом. Найдавніший з них – «Рігведа» датується серединою ІІ тис. до н. е. 

У «Ведах» зафіксовані основні космогонії – міфи про створення Всесвіту,      

а також погляди, звичаї, пантеон богів, вірування, тобто духовний світ 

тогочасного суспільства. Усі ці основні сюжети й релігійні вірування 

зароджувались на історичній батьківщині аріїв, зокрема, й на теренах нашого 

Криворіжжя. 

Сьогодні науковці вважають, що курганам передували земляні круглі 

ротонди та кам’яні святилища-обсерваторії. Великі трудовитрати стали 

причиною пошуків більш раціональних способів спорудження святилищ. 

Таким об’єднуючим людей центром став курган. У ньому зійшлись вимоги 

спільних зусиль племені, монументалізм і зв’язки (за участі живих, померлих 

і жертовних людей) основного протиріччя всіх часів – протиріччя між буттям 

і небуттям. 



5 
 

Кургани стали закономірним явищем у наших степах, характерним для 

арійської групи індоєвропейської мовної спільноти. Курган символізували 

так звану «світову гору», що безпосередньо пов’язана з культом плодючості 

та розмноження, притаманним відтворюючому способу господарювання. 

Слово «курган» походить від татарського «кірхане» – «кругла могила», що в 

свою чергу є ремінісценцією (буквально: «згадка про щось») шумерської 

назви потойбічного світу («кур» – гора, «кігаль» – «земля велика»), або 

аккадського «кур-ну-гі» – «земля без вороття», або шумеро-аккадського 

«кур-ан» – «гора неба» чи «кув-галь» – «велика гора». 

Дослідники курганів вже давно зафіксували цікавий момент: насипи 

над першими похованнями в курганах мають вигляд своєрідного овалу, дуже 

схожого на яйце. Подібні конструкції виявлені на Криворіжжі при розкопках 

великих курганів на зразок «Харіної могили» (1977 р.), «Довгої могили» 

(1983-84 рр.), Мойсеєвського кургану (1988 р.), «Ремонтирської могили» 

(1989 р.) та інших. Цей факт наводить на думку про один з основних образів 

стародавньої міфології – яйце світове, поширений у багатьох космогонічних 

міфах різних народів. З такого яйця виникає всесвіт або якась 

персоніфікована творча сила – деміург, або й людський рід. У китайській       

і грецькій міфологічних традиціях хаос порівнюється з яйцем. Часто з його 

верхньої та нижньої частин виникають небо та земля, або сонце. Це яйце 

описується в міфах з атрибутами сонця. Ра, сонячний бог єгиптян, виникає з 

яйця птаха Великого Гоготуна. Грецький сонячний бог Фанес також 

народжується з яйця. В деяких випадках з яйцем пов’язується структура часу: 

так, Брахма рік просидів у яйці. Символіка яйця як космічної творчої сили 

збереглась до наших днів у вигляді великодніх яєць. З давньої індійської 

міфології добре відомий образ Хіраньягарбхі – яйцеподібного золотого 

зародку, що плавав у космічних водах і дав початок всесвіту. В «Рігведі» він 

ототожнюється з Праджапаті (буквально: «господар творення»), тобто 

творцем усього сущого. Праджапаті підтримав землю й небо, укріпив сонце, 

виміряв простір, дав життя і силу. Він володар двоногих і чотириногих, його 

руки – сторони світу. Він – головний бог і батько богів, єдиний, хто існував 

спочатку. 
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Поклоніння місяцю вважається дуже давнім. В первісні часи по ньому 

вівся відлік часу. Однією з головних причин створення місяцеподібних 

досипок є, можливо, виключно важлива роль місяця в посмертних 

перетвореннях людини. Так, в одному з індоарійських поховальних канонів 

говориться: «Тот, который покидает мир на северном пути (Солнца), к 

величию богов уйдя, к слиянию с Солнцем он идет, а кто покидает мир на 

южном пути (Луны), к величию предков уйдя, идет он к слиянию с Луной, 

мира Луны достигает». В тих же вище згаданих курганах наступною 

конструкцією насипу часто була досипка у вигляді півмісяця. 

Подібні форми зафіксовані в аналогічних курганах середини ІІІ тис. до 

нашої ери в степовій зоні України. Вчені такі явища часто пов’язують з 

міфологізацією місяця та місячних циклів. Курган в завершеному стані 

найчастіше має вигляд кола й асоціюється з сонцем. Місяць і сонце в міфах 

співвідносяться з головними протиставленнями, характерними для міфологічної 

моделі світу: світлом і темрявою, верхом і низом. У деяких випадках сонце         

і місяць – пара, яка після сварки розходиться в різні періоди доби. 

Курган втілює важливу для свідомості давніх аріїв ідею посмертного 

шляху до Сонця або Місяця, і тому ми часто бачимо ці два поєднання в 

архітектурі насипу, цей своєрідний «священний шлюб» двох небесних світил, 

до яких піде людина після життя. 

Ще одна цікава особливість курганної архітектури була відкрита в 1984 

році при розкопках вже згаданої «Довгої могили». Третьому насипу, що 

перекрив яйцевидну і «місячну» досипку, була надана бикоподібна форма. 

Потім його обкопали ровом глибиною до 1,2 м, ширину від 6,5 м до 8,5 м. 

Він ще більше підсилював схожість досипки на голову бика, яка в плані 

сягала з півдня на північ 36 м, а із заходу на схід – 42 м. В рові на місці, де 

знаходився «рот» і рогоподібні виступи, були знайдені фрагменти кісток        

і зуби великих тварин. Можливо, це залишки жертвоприношення тільця. 

З міфології відомо, що бик був символом місячного бога. Так, шумеро-

аккадський Сін мав вигляд синьобородого бика. У багатьох народів тілець – 

символ бога грому. Зевс греків часто перетворювався на бика, Юпітеру 

римляни в жертву приносять биків, слов’яни також творять офіри бику – 

богу-повелителю блискавок. Зв’язок бика з верховним богом-громовержцем 
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сходить до індоєвропейської традиції. В давні часи образ бика 

ототожнювався з чоловіком. Культ тільця бере свій початок ще з часів 

пізнього палеоліту і символізує космічний початок. 

Трипільскі храми ІІІ тис. до н. е. мали вхідні портали у вигляді голови 

бика. На важливість образу цієї тварини в давнину вказує ідея саошьянта (від 

дієслова «рятувати»), характерна для іранської міфології. Світова історія 

буде закінчена спокутною жертвою бика. Прототипом індуїстського бога 

Шіви виступає трилике рогате божество. В усіх культурах Давнього Сходу 

бик виражає ідею влади, а чорний – пов’язується з нижніми світами. 

Бикоподібний рів у згаданому кургані був заповнений чорним гумусом. 

Вірогідно, він мав перевозити душі померлих до предків або на небо. В Індії 

ще до недавнього часу була традиція спалювати померлих правителів             

у трунах, які мали вигляд бика. 

Таким чином, виходячи з вище сказаного, ми можемо зробити 

висновок, що наші далекі пращури в конструкції своїх культових центрів 

закладали концепцію світотворення. Померлі або жертовні люди повинні 

відродитись для нового світу в ім’я вічного продовження життя на землі. 

Наукові дослідження пам’яток археології Криворіжжя показують, що 

наші предки добре розумілись на таких фундаментальних для філософії міфу 

поняттях, як посмертне відродження (перетворення), світова вісь, цикли 

космічних змін, перехід до інших світів, жертва, предки – люди – боги тощо. 
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Розділ І 

РЕЛІГІЯ та МІФОЛОГІЯ ВЕДИЧНОЇ ЕПОХИ 

 Реконструкція релігійних аспектів ранньоведичного часу                   

(ІІІ-ІІ тис. до н. е.), розкриття достовірно їх смислу є достатньо важкою 

задачею. Чималі труднощі викликає виділення архаїчного (давнього) пласту в 

ранніх літературних джерелах. Важким є також завдання встановлення 

верхньої межі ведичного періоду, який стосується Північного 

Причорномор’я. Науковці вважають, що найдавніші гімни «Рігведи» були 

записані в ХVІ-ХІІ століттях до н. е., а до того близько тисячі років 

передавалися в усній традиції. 

 Різнопланова за змістом ведична література включає гімни богам           

і похвали щедрим благодійникам, жертовні формули і заклинання, опис 

ритуалів. Найбільш древніми є чотири збірки (самхіти) текстів: «Рігведа» 

(веда гімнів), «Яджурведа» (веда жертовних формул), «Самаведа» (веда 

священних пісень) і «Атхарваведа» (веда заклинань). Інші більш пізні тексти, 

включені в веду, пов’язані з окремими брахманськими школами, і відомі під 

назвами брахмани, араньяки, упанішади. 

 Слово «веда» означає особливого роду «знання», що входило 

обов’язковим компонентом до священних ритуалів. 

 Перша із самхіт – «Рігведа» (старша веда) вважається найдавнішою за 

часом складання. Три інші з’явились пізніше, але їх основний матеріал також 

відноситься до ранньоведичного часу. «Рігведа» – найважливіша з вед: 

більшість гімнів «Самаведи» і значна частина «Яджурведи» повторюють її 

гімни, але в контексті адаптації до відповідних ритуалів. 

 Авторами цих трактатів вважають давніх поетів-мудреців – «ріші». 

Визнавалось, що їх тексти мали не тільки магічну силу, а й були словесним 

виразом вічної й незалежно від людей існуючої вищої істини. Цим веда, як     

і шруті (почуте), відрізняється від переказів смріті (запам’ятоване), яке 

пов’язується з творчістю людей. 

 В давнину веди не були записані, вони передавались від вчителя до 

учня усно. Ніяких свідчень про існування писемності в ранньоведичний 

період ще не знайдено. Проте майже всі науковці визнають, що витоки 

сягають індоєвропейської давнини. Вважається, що деякі гімни «Рігведи» 

вміщують віршовані уривки з більш ранніх творів. 
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 Корисними для реконструкції релігійно-філософських поглядів 

давнини нашого краю можуть бути й епічні збірки «Махабхарати» (сказання 

про діяння бхаратів) і «Рамаяна», які існували задовго до того, як були 

записані. На це вказують деякі гімни-діалоги «Рігведи». Ряд мотивів епічних 

поем мають індоєвропейське коріння, тобто їх можна віднести ще до            

ІІІ тис. до н. е. Зрозуміло, що ведична література є для нас цінним джерелом 

для відтворення космогонічних, космологічних, есхатологічних та інших 

поглядів давніх аріїв, їх міфології та ритуалів. 

 Релігія пронизувала все життя давніх людей. Постійні небезпеки й 

труднощі, з якими вони стикалась, приводили до необхідності обрядовими 

діями спробувати протистояти ним і відвернути їх. Тому будь-яка діяльність 

супроводжувалась проведенням магічних обрядів з проголошенням 

заклинальних формул, або віршованих звернень до надприродних сил. 

Знання магічних текстів, їх реалізація в ході ритуалів і вважалось ведою – 

якраз вона забезпечувала успіх у всіх справах і життєве процвітання. 

 В ритуалі було важливим не тільки вибір потрібних текстів, а й те, як 

вони проголошуються. Помилка могла порушити дієвість обряду. Священні 

слова повинні були зберігатись у первісному вигляді вічно, тому для 

полегшення їх запам’ятовування розроблялись спеціальні прийоми. 

 Пантеон «Рігведи» охоплює сукупність міфологічних персонажів від 

індоєвропейського до власне індійського. До найдавніших відноситься 

термін, що означає поняття бог (deva), образи батька-неба Дьяуса-Пітара 

(грецький Зевс-Патер, римський Юпітер), богиня ранньої зорі Ушас (грецька 

Еос, римська Аврора), бог грози Парджанья (слов’янський Перун).                 

У ведичній і давньоіранській релігії схожі культи вогню, пращурів, 

використання при важливих жертвоприношеннях напою сома (у іранців – 

хаома). Священний вислів, що ніс магічну силу – «мантри» так само 

називався і в іранців. Правда, у давніх аріїв «девами» називались благодатні 

божества, а «асурами» – демони, в іранців – навпаки. Функціонально близькі 

між собою ведичний Варуна та іранський Ахурамазда. Ці та багато інших 

збігів дозволили вченим зробити висновок про існування в давнину 

спільного індо-іранського ритуалу й спорідненість цих давніх релігій. 

 Давньоведичний пантеон богів (девів) нараховував 33 особи, потім їх 

кількість значно збільшилась. Їм були надані антропоморфні риси, 
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приписувались людські вчинки, почуття, спосіб життя. Боги їли, пили, жили 

в небесних палацах, носили розкішне вбрання, воювали та їздили на 

колісницях; вони ненавиділи, гнівалися й кохали. Часто вступали в любовний 

зв’язок із земними жінками і народжували дітей подібно людям. Ідея вічності 

богів відсутня у ведизмі. В «Рігведі» вони не раз називаються безсмертними, 

проте вважалось, що ця якість їм не була притаманна споконвіку.  

 Всесвіт в уяві давніх аріїв складався з трьох сфер-світів (лока): земля, 

повітряний простір і небо – і часто називались «трилокою» (три світи). І боги 

відповідно розподілялись по цим сферам. До небесної відносились Мітра, 

Варуна, Адіт’ї, Сурья, Савітар, Пушан, Вішну, Ушан, Ашвіни. До 

«атмосферних» (між небом і землею) – Індра, Марути, Рудра, Ваю-Вата, 

Парджанья. До земних – Агні, Сома, Бріхаспаті. 

 Вважається, що на релігію значний вплив мали соціальні відносини, які 

існували в той час. Жіночим божествам (Адіті – мати богів, Прітхіві – мати-

земля, Ушас – зоря, Сарасваті – богиня однойменної ріки) відводилась 

другорядна роль. Найбільш давніми були уявлення про Адіті («Безмежна») – 

яка сама була ніким не народжена. Д’яус і Прітхіві називаються «батьками 

богів», проте вже в період оформлення «Рігведи» їх відтіснили Агні, Індра, 

Сома. 

Особливо шанованим був Агні, що обумовлювалось тим великим 

значення, яке надавалось вогню в ритуалі. В «Рігведі» гімни-звернення до 

богів починались з мандал, присвячених Агні. Він був не тільки богом вогню, 

але й вогнем у всіх його видах, головний «хранитель людей», «хранитель 

дому». Вогонь жертовного вогнища розглядався як посередник між людьми   

і богами; в його полум’ї спалювалися жертви, що приносились небожителям. 

Вищим божеством атмосфери вважався Індра – податель дощу, 

переможець демона засухи Врітру, могутній бог, озброєний блискавкою 

(ваджрою). До нього звертались як до бога-воїтеля, його задобрювали 

молитвами, багатими дарами та обов’язковим узливанням соми, щоб 

забезпечити перемогу в сутичці з ворогами. В «Рігведі» йому присвячено 

найбільшу кількість гімнів, і вони йдуть зазвичай за гімнами, присвяченими 

Агні. 

Бог сонця Сур’я (який також міг проявлятись під іншими іменами) 

кожного ранку виїжджав на золотій колісниці, запряженій вогняно-рудими 
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конями. Він розсіював морок ночі й приносив світло дня, давав животворяще 

тепло. Сур’я вважався батьком Ману Вайвасвата, сьомого нащадка прабатька 

людей Ману. 

Світ богів уявлявся організованим подібно до людського суспільства. 

Царем і військовим вождем був Індра, його армію складали Марути; жерцем-

брахманом – Брихасвати; жерцем Агні, верховним суддею, хранителем 

світового порядку (ріти) – Варуна; мисливцем і покровителем мисливців, 

цілитель – Рудра; покровителем пастухів і землеробів – один з сонячних 

богів Пушан; Ашвіни були лікарями; троє Рибху і Тваштар – майстрами, що 

будували для богів палаци і робили предмети побуту. В усіх них були свої 

слуги; гандхарви розважали їх піснями і музикою, апсари – танцями. 

В давнину вірили в існування не тільки благодійних богів, а й в їх 

антагоністів – перемога богів над демонами призводила до оновлення сонця, 

відродження природи. Коли сили хаосу відступали, в світі встановлювалась 

гармонія й порядок, з’являлась впевненість в настанні щасливого життя без 

голоду та катаклізмів. Найзапеклішими ворогами богів були асури. Останні, 

згідно з міфологією, спочатку були богами, а потім стали демонами. Деякі 

боги в «Рігведі» також називаються асурами, а в пізніший період (мандала Х) 

асури – вже вороги девів. Крім космічних недругів ворогами людей були 

також і злостиві акшаси-людожери зі страшною зовнішністю. 

Характерно, що ведизм не знав верховного бога: навіть Індра, цар 

богів, показаний воєнним вождем чи божественним кшатрієм. З часом 

оформилась ідея владики живих істот – Праджапаті, творця всесвіту, 

втілення єдності ритуалізованої природи. В кінці ІІ тис. до. е. культ 

Праджапіті зливається з Брахманом, безликим абсолютом упанішад. 

Ведизм приписував всім предметам світу «людські риси»: властивість 

розмовляти, відчувати біль, радощі. Цю властивість мали ріки, гори, каміння, 

рослини тощо. З часом від принципу одухотворення ведизм відходить. Стала 

переважати теза, що кожна земна істота має видиму (тіло) і невидиму (душа) 

частину. Якраз остання мала властивість відчувати, думати, бачити, вона й 

була в людині животворним початком. 

Вже в «Рігведі» є неясні вказівки на те, що добронравні люди можуть 

досягти безсмертя й жити на небесах [І, 125. 5-6]. Більш чіткі оповіді про 

потойбічний світ предків, куди йдуть померлі [ІХ. 113, 7-11, 14], а також про 
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темне царство, куди попадають нечестивці [ІV. 5, 5; ІХ. 673, 8]. Про солодке 

життя в «раї» говориться в «Атхарваведі» [ІV. 34]. 

На небесах відсутній поділ на еліту і «народ»: «Там слабкий не платить 

податків сильному» [ІІІ. 29. 3]. Про пекло (парака) є згадки в «Атхарваведі» й 

брахманах. 

Після смерті за душею небіжчика прибували вісники від бога Ями – 

володаря світу померлих. Він помер першим, щоб показати людям шлях в 

інший світ, він же став і його правителем. Яма також був суддею добрих        

і грішних справ, відправляючи відповідно душі до раю чи пекла на певний 

термін, тривалість якого залежала від співвідношення добрих і поганих 

вчинків. З часом на світ з’явилась ідея про реінкарнацію – тобто повторне 

відродження на землі. В пізніший час на цьому ґрунті зародилось вчення про 

карму, коли душа людини, залежно від попереднього життя, могла 

переселитись в людей, тварин, рослини. 

В основі ведичного культу лежали жертвоприношення – регулярні й 

спеціальні. Виконання перших було головним завданням всіх шарів 

суспільства. Цей світ існував завдяки богам, а останні жили 

жертвоприношеннями, тому люди заради свого блага повинні їх робити, щоб 

отримати підтримку богів. Жертвоприношення були достатньо простими        

і відбувались в кожній сім’ї – у вогонь, що горів постійно, кидали кусочки 

їжі. Це, зазвичай, робив господар дому, і вони називались «домашніми» 

(гріх’я), основаними на «священному переказі». «Урочисті» обряди мали 

особливу складність і пишність, вони називались «шраута», тобто основані 

на «священному одкровенні» – шруті. В давні часи ступінь благочестя 

залежав від розмірів жертвоприношення. Останнє розглядалось як магічна 

сила, яка управляє долями людей, як основа існування світу. Показово, що в 

багатьох міфах творення світу безпосередньо пов’язується з первинним 

жертвоприношенням. 

Найчастіше в жертву приносили тварин. На спеціально обладнаних 

вівтарях розчленовували туші, деякі частини кидали у вогонь, інші варили в 

казанах, після чого учасники обряду їх поїдали. Арії вірили, що боги 

харчувались тим, що згорало в полум’ї. В нього кидали зерна хлібів, лили 

топлене масло, молоко і спеціальний напій – сому. 
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Обряди знаті були пишними і тривали по кілька днів. У них брали 

участь багато жерців, забивались десятки тварин. Все це відбувалось              

у сутінках або вночі, при освітленні вогнищами, і супроводжувалось 

спеціальними церемоніями, співами і переказуванням магічних формул. 

Жертвоприношення ставилося в заслугу не жерцям, а жертвувателю 

(яджаману), що взяв на себе витрати. 

«Саттру» (поминальні жертвоприношення) могли виконувати тільки 

родичі (чоловіки й жінки), їх функції були однаковими, жертовну їжу 

споживали разом, ніхто за це ніякої винагороди не отримував. 

Особливе значення приділялось принесенню в жертву коня 

(ашвамедха) – цей обряд міг здійснювати правитель (вождь). Спеціально 

відібраного білого коня відпускали на волю, а за ним рухалось військо. Вожді 

областей, куди приходив кінь, повинні були визнати владу власника коня, 

або воювати з ним. Через рік кінь приносився в жертву в присутності 

підкорених вельмож. На таку акцію міг піти тільки вождь, який мав 

достатньо сил, щоб претендувати на роль політичного гегемону. 

Важливе значення (подібно культу богів) мав культ предків. Суттю 

його була поминальна трапеза (шраддха) – вона й на сьогодні продовжує 

практикуватись у нас. Виконувати її мав право виключно чоловік – глава 

сімейства, і тому ми постійно читаємо в «Рігведі» зразки молінь про 

дарування чоловічого потомства. 

Обрядовими діями супроводжувалась трудова діяльність, починаючи із 

запрягання биків у воза або плуг, а також будь-яка подія в особистому чи 

сімейному житті. 

Для культових відправлень були необхідні виконавці-жерці та їхні 

помічники. В обрядах з узливанням соми брали участь не менш як чотири 

жерця: хотар, який проказував гімни з «Рігведи», адхар’ю, що промовлав 

тексти з «Яджурведи», удгатар, який співав гімни з «Самаведи», і брахман, 

що слідкував за ходом церемонії: він повинен був знати всі веди. В особливо 

важливих випадках виконавців було більше – утворювалось чотири групи на 

чолі з названими представниками. 

Добре знання ритуалів досягалось багатьма роками постійного 

навчання: все приходилося сприймати на слух і запам’ятовувати. Це для 
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однієї людини виявлялось непосильним, і була введена спеціалізація: хотар, 

адхар’ю, удгатар, ріші тощо. 

З часом жертвоприношення перетворилося в складну і тривалу 

процедуру з великою затратою ресурсів. Фактично дозволити це собі могли 

люди з великими статками або колективи. Якщо траплялась помилка, то 

жертва не приймалась. В силу цього кожен жрець повинен був досконало 

знати деталі та сценарій ритуалу, відповідні тексти, проказування яких 

складало його частину. Про те, що це було непросто, видно з такого 

прикладу: хотар на п’ятий день обряду повинен процитувати в чітко 

визначеному порядку дві тисячі віршів (річ) з «Рігведи», звернених до Агні, 

Ушас і Ашвінів. 

Статус жерця вимагав аскетичної практики: мало та рідко їсти, мало 

спати і лягати лише на жорстке ложе з колючої трави, харчуватись тільки 

рослинною їжею тощо. 

Веди освячували суспільну нерівність людей: влада обожнювалась, 

покірність їй, як богам у людській подобі, вважалась священним обов’язком 

кожного. Нерівність проявлялася в культовій практиці – пишні 

жертвоприношення розглядались як свідчення великого благочестя, 

забезпечували більшу милість богів. Найбільш угодні богам 

жертвоприношення чимало общинників взагалі не могли здійснювати через 

суто матеріальні причини. 

Не дивлячись на еволюцію, ведична релігія була архаїчною: вона 

отримала в спадок багатобожжя, племінну закритість, була відсутня чітка 

ієрархія богів. Це дає нам підставу розглядати ведизм як релігію окремих 

племінних об’єднань давніх аріїв. 

Уявлення про походження й розвиток всесвіту відображені в Х мандалі 

«Рігведи». В ній викладено дві основні версії цього процесу. Перша 

пов’язана з хаотичною світовою матерією та організуючим її елементам     

[Х. 81-82, 121], коли в образі творця виступає Праджапаті – це міф про 

золотий зародок (Хіраньягарбха). Інший варіант пов’язаний з творенням 

світу через жертвоприношення першолюдини Пуруші [РВ. Х, 90]. При цьому 

з уст Пуруші вийшли брахмани, з рук – кшатрії, зі стегон – вайш’ї. Тоді ж 

з’явились тварини, рослини, а також гімни (річ), священні пісні (саман), 

жертовні формули (яджус) тощо. 
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Таким чином ведичні міфи дають два варіанти відповіді на питання, як 

створено світ: це бог-творець всього, який у вигляді зародку плавав                

у первісному океані, та принесення в жертву першолюдини Пуруші. Таке 

протиріччя автори самхіти пояснювали тим, що відповідей могло бути 

багато, істина невідома навіть богам, походження життя у всесвіті неясно. Ці 

роздуми знайшли відображення в «Гімні про створення світу», де говориться: 

Не было не-сущего, и не было сущого тогда. / Не было ни воздушного 

пространства, ни неба над ним. / Что двигалось туда и сюда? Где? Под чьей 

защитой? / Что за вода – глубокая бездна? / Не было ни смерти, ни 

бессмертья тогда. / Не было ни признака дня [или] ночи. / Дышало не 

колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно / И не было ничего другого 

кроме него. [РВ. Х, 129] 

Тут основою буття проголошується безособовість, тут відсутня 

атмосфера, небесне склепіння; вода, подібна безодні, передувала іншим 

стихіям. Не тільки смерть, але й безсмертя неможливе в тому, не вираженому 

словом стані, яке передувало творінню. Було «Щось Одне», з притаманною 

однією властивістю – цілісністю. Всесвіт уявлявся царством неоднорід-

ностей, що виникли з поділу первісного цілого на дві частини (суще –          

не-суще, смерть – безсмертя, день – ніч). Це «Щось» одночасно дихало і не 

дихало («Воно дихало не коливаючи повітря»). 

Як сказано в гімні, боги виникли в результаті акту творення. Подібно 

до людей, боги виконують своє призначення в світі, але не управляють ним    

і не знають, як він виник. Таємниця творення залишається нерозкритою 

(«может само создало себя, может нет»). Даний текст показує нам те, 

наскільки складним і повним протиріч був ранньоведичний міф про 

створення світу. Давні арії не вважали, що таємницю творення всесвіту 

можуть розкрити боги: їх світ був вторинним і підпорядковувався загальним 

законам буття. Боги мають здатність допомагати досягненню мети в цьому 

світі, але безсилі пояснити таємниці всесвіту й природи. 

В короткому нарисі неможливо охопити всі проблеми реконструкції 

релігійно-філософського сприйняття світу в ранньоведичний період. Тут 

лише в найзагальніших рисах передано їхній характер. Ця тема надзвичайно 

широка та багатопланова. Безліч питань ще залишаються неясними і будуть 
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вирішені в майбутньому, але вже зараз ми впевнено можемо сказати, що 

ведична культура стала основою для нашого історико-культурного розвитку. 

 В поняття міфології включають найдавнішу систему уявлень предків 

сучасних індоєвропейських народів, реконструйовану за допомогою 

порівняльно-історичного дослідження відображення цієї системи в окремих 

індоєвропейських традиціях. В сукупність також включається й слов’янська 

міфологія. 

 Давня область проживання носіїв архаїчної індоєвропейської культури 

в ІV-ІІІ тис. до н. е., за археологічними та лінгвістичними даними, 

локалізується, зокрема, в Північному Причорномор’ї. В господарстві аріїв 

переважало скотарство. Ведучою галуззю було конярство (кінь – головна 

культова тварина), що сприяло (разом з винайденням колісниці) інтенсивним 

переміщенням індоєвропейських племен в ІІІ-ІІ тис. до н. е. по 

Європейському материку і через Кавказ в Центральну Азію. 

 Археологічні пам’ятки (кургани), поховальні ритуали, залишки 

жертвоприношень, предмети культу дають можливість реконструювати 

ритуали і міфологію та порівняти їх з даними лінгвістики. 

 Основним джерелом для реконструкції індоєвропейської міфології 

(далі ІМ) є тексти та описи, залишені сторонніми спостерігачами, що 

належали до іншої культурно-релігійної традиції (Геродот, Тацит, Юлій 

Цезар та інші). Джерелом свідчень можуть бути також і фольклорні тексти, 

особливо ті, що включають міфологічні імена й відповідні мотиви. 

 В ІМ головний об’єкт називався deluo – «денне сяюче небо», під яким 

розумілось верховне божество, а згодом – як означення бога взагалі.  

 Богу-отцю, що на небі, відповідала запліднена небом обожнювана 

земля, як жіноче божество-мати. Подібний вираз: «мати – сира земля» 

зберігся й в сучасній українській мові. Плодотворна функція землі 

відображена в міфологемі походження людини від землі (гумус – гуманус 

(людина), а також біблійний міф про Адама, створеного з глини). 

 Людина веде свій родовід від землі як материнського початку, вона 

смертна і перетворюється в прах, тобто в землю. Діти неба – боги безсмертні. 

Вони долають смерть за допомогою напою безсмертя – нектару (від nek 

(смерть) + ter (подолати)). 
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 Від неба (чоловічого початку) народжуються діти-близнюки. Ідея 

близнюків пронизує ІМ, починаючи з первісної нероздільності неба і землі – 

вони позначуються однокорінними словами. Символами близнюків в ІМ        

є коні Ашвіни. Їх зображення ще до початку ХХ ст. робилось на коньках 

дахів у різних народів. На це вказують ритуали принесення коня в жертву 

(наприклад, давньоіндійська ашвамедха – поховання коня разом з людиною) 

в багатьох культурних традиціях в ІІІ-ІІ тис. до н. е. 

 Відомий ведичний міф про різностатевих близнюків Яму та його сестру 

Ямі, яка робила спробу його спокусити. Яма був першим смертним, а потім 

став божеством смерті та підземного царства. Відомий поширений 

слов’янський міф про інцест Івана й Марії, приурочений до свята Івана 

Купала. Вірогідно, під цим розумілось поєднання двох різних початків, в 

тому числі чоловічого та жіночого.  

 Після роз’єднання неба і землі ідея парності дублюється вже в межах 

самого неба. Сонце (давньоінд. Сурья) як жіночий початок і Місяць – як 

чоловічий, вступають у шлюбні стосунки. В таких небесних весіллях часто 

бере участь громовержець. Обов’язковими атрибутами торжества була 

весільна колісниця, яка належала сонцю, або громовержцю, кам’яна або 

мідна сокира, стріла, меч, що дозволяє дослідникам віднести цей міф до 

початку бронзового віку (середина ІІІ тис. до н. е.). 

 Громовержець і пов’язаний з ним основний міф стоїть у центрі ІМ. Він 

зазвичай знаходиться на небі, на горі, на вершині дерева (дуба). «Ядро» міфу 

складає поєдинок громовержця із супротивником (давньоінд. Врітру). 

Останній знаходиться внизу – під горою, під деревом, біля води, він має        

у володінні худобу як основне багатство, та пасовища (вважалось, що в 

підземному світі душі померлих перебували на пасовищах). Противник 

громовержця, як володар підземного світу, зв’язаний з владою та багатством. 

Він матеріалізується в істоті змієподібної породи. Громовержець переслідує 

його, вбиває, розрубує на частини і розкидає їх на всі боки, після чого 

визволяє худобу і воду. Починається плодоносний дощ з громом                      

і блискавками. 

 В ІМ існують й інші змієподібні чудовиська, які відносяться до 

нижнього світу, пов’язані з водою та хаотичним початком і ворожі людям. 
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Вони одночасно символізували багатство, плодючість і життєву силу, 

співвідносились з матір’ю-землею та з плодотворним початком взагалі. 

 Ще одне коло міфічних персонажів, пов’язаних з нижнім світом, 

об’єднує ряд божеств, чиї імена сходять до індоєвропейського Trit 

(наприклад, грецький Тритон). Про них розповідає міф, в якому герой 

спускається в криницю. Саме ім’я Тріта вірогідно означає «третій» (два 

попередніх імені – небо і земля). Герой попадає в нижній світ, добуває 

багатство чи живу воду й повертається до життя на землі. Близько до даного 

сюжету підходять російські народні казки про Івана Водовича чи Івана 

Третього, Третяка. Грецький Посейдон, вірогідно, походить від 

індоєвропейського potid/n/on – «володар вод». Елемент d/n/on, «вода», 

«джерело» може бути пов’язаний з давньоіндійським Danu (Dany, буквально 

«потік») – жіночим водяним божеством, матір’ю противника Індри – Врітру. 

Корінь дан є в назвах таких рік як Дунай, Дністер, Дніпро, Дон. 

 До сьогодення в Україні зберігся міфологічний персонаж Морена 

(Мара), яка сходить до індоєвропейського (Мо) – mer. Вона асоціюється 

також зі смертю (mer) і морем (mоr). Слід сказати, що Морена пов’язана і з 

вогнем – її опудало спалюють під час купальських свят, а залишки кидають  

у воду. 

 Сучасний герб України у вигляді тризуба своїми коріннями уходить до 

індоєвропейської спільноти: це три вогні, що символізували бога Агні. 

 До давньої ІМ може бути віднесено ряд сюжетів про небесний вогонь – 

сонце та його землі, відображені, зокрема в ритуалах. Відомо два втілення 

земного вогню – «круглого», внутрішнього, жіночого, пов’язаного з 

домашнім вогнищем, і «чотирикутного» вогню, зв’язаного з чоловічим 

початком і з небом. В індоєвропейській мові божественний вогонь називався 

Агні – й так же бог вогню. Український відповідник – «жива ватра». 

 Фахівці вважають, що велика кількість збігів у обрядовій лексиці дає 

підставу говорити про загальні риси давнього індоєвропейського ритуалу. При 

цьому виявляється, що він, з одного боку, дублює міф, відтворює його (свята), 

а з іншого – використовується жерцями для інтерпретації міфу, побудови над 

ним теологічної теорії. Зокрема мотив розчленування персонажів з іменем 

«косний» (або іншим), в результаті чого організовується космос і досягається 

благо, продовжується в людських жертвоприношеннях, з часом замінюється 
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на різних тварин (коня, бика, вівцю тощо). Найхарактерніший приклад – 

ведична пурушомедха (жертвоприношення людини). Обряд зводився до 

розчленування людини  як образу першолюдини – Пуруші. Частини тіла 

Пуруші співвідносились з різними аспектами всесвіту, які з них виникали. 

Розчленування коня асоціювалось з космічними зонами (ашвамедха). Чотири 

основні види жертовних тварин відповідали сторонам світу (горизонтальна 

структура всесвіту). Тричленна вертикальна структура (небо – земля – 

підземний світ) у поєднанні з чотиричленною утворюють дванадцять (їх сума 

дає число сім, що вважається священним). Останнє визначає ідею цілісності, 

закінченості макрокосму і мікрокосму – людини та тварини, що замінює її в 

ритуалі. Була поширена практика розділення жертовних тварин на дві 

частини. 

 До загальноєвропейської спадщини відноситься ряд міфів, що 

описують створення всесвіту з хаосу. Сюди ж зараховуються міфи, пов’язані 

з діяльністю першого культурного героя: добування чудодійної речі чи 

засобу (меду поезії, соми-хаоми, молодильних яблук тощо), навчання людей 

деяким ремеслам і мистецтвам (деревообробка, ткацтво, гончарство), 

наречення іменами. 

 Зі спільною індоєвропейською традицією можна пов’язати групування 

основних богів за трьома головними функціями: жрецькою, військовою та 

господарчою, які відповідали трьом основним аспектам соціального життя 

давніх аріїв: Мітра-Варуна (жрецька, сакральна функція), Індра (військова), 

Насатья Ашвіни (господарча). Подібний розподіл ми бачимо й                         

у давньослов’янському пантеоні. 

 Загальною для ІМ є тенденція трансформації в багатьох культурних 

традиціях до виділення окремих особистостей (героїв), які утворили 

проміжну ланку між міфологічними і ранньоісторичними уявленнями 

(Геракл, Прометей тощо). 

 Цими загальними напрямками розвитку успадкованого фонду ІМ 

пояснюється значна подібність окремих індоєвропейських міфологій при 

наступних контактах з іншими етносами, які мали на них вплив. 
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Розділ ІІ 

ГОЛОВНІ ВЕДИЧНІ БОГИ 

Агні 

 Слово давньоіндійського походження, означає вогонь. Бог вогню, 

домашнього вогнища, жертовного багаття. За кількістю згадок (близько 200 

гімнів) у «Рігведі» (далі РВ) посідає друге місце після Індри.  

 Агні (далі – А.) – головний із земних богів, персоніфікація священного 

вогню, стоїть у центрі давньоарійського ритуалу. Основна функція А. – 

посередництво між людьми і богами (Агні – божественний жрець).  

 «Махабхарата» так характеризує А.: «Ты, о Агни, – уста всех богов, ты – 

Уноситель жертв. Ты скрыто бродишь внутри всех существ, как свидетель 

(их поступков). Тебя поэты называют единым и, кроме того, называют 

тройственным. Вселенная эта, покинутая тобою, быстро погибла бы, о, 

Пожиратель жертв!.. Ты, о Агни, Уноситель жертв, если сам – высочайшая 

жертва … Сотворив три мира, о Уноситель жертв, ты, когда приходит 

установленный срок, вновь их сжигаешь в твоей пламенной форме. Ты – 

матерь всей этой Вселенной, ты же, о, Агни, и кладешь ей конец… Языки 

пламени, исходящие от тебя, сжигают все существа. Все виды помещены в 

тебе; на тебе зиждется весь этот мир». 

 Образ А. в РВ слабо антропоморфізований, часто описи суперечать 

один одному (в нього три голови [І. 146, 1]; і ні однієї голови [ІV. 1, 2]).         

В нього багато сутностей: вогонь на небі (сонце, блискавка), вогонь у водах, 

вогонь жертовного вогнища; він і старий і молодий. Його часто 

ототожнюють з Індрою, Варуною, Тваштаром, Рудрою тощо. В текстах 

гімнів А. постійно порівнюється з різними богами, людьми, тваринами, 

предметами. Також чисельні версії його походження: він народжений             

у водах, виник на небі, народився сам із себе, походить від тертя двох кусків 

деревини, що розуміється як акт зачаття; його батьки – небо і земля. 

 Так, наприклад: «В лоне вод быки схватили его, племена почитали 

царя, достойного правления» [ІV. 8, 4]; «Этого Агни устроители (ритуала) 

производят трением, подобно Атхарвану; его, петляющего, неошибающегося, 

которого они доставили из темных мест» [V. 1, 2] 

 Він єдиний (бог) і множинний (жертовні вогнища): говориться про 

потрійну природу А.: він народився в трьох світах: на небі, серед людей і в 
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водах, у нього три житла, у нього трояке світло, три життя, три голови, три 

сили, три язика [РВ. Х. 45]. 

 Абстрактність А. сприяла оформленню поняття про нього як про 

всеосяжний початок, що пронизує всесвіт [РВ. Х. 88]. В чисельних гімнах РВ 

говориться, що А. горить, сяє, освітлює, володіє всіма силами, заповнює 

повітряний простір, відчиняє двері мороку, укріплює небо і землю, охороняє 

їх, підіймається на небо, народжує обидва світи, живе у воді, знає всі шляхи, 

всі мудрості, всі світи, всі людські таємниці; спостерігає за всім у світі, 

править законом; приводить богів на жертвоприношення. А. дружній до 

людей, до обов’язку, з’єднує подружжя, приносить багатство, заохочує 

співаків, вражає ворогів, пітьму. 

 Культ обожнювання вогню в тому вигляді, як він засвідчений в РВ та 

інших ведах, відноситься до періоду індо-іранської єдності. Саме ім’я Агні 

знаходить відповідник в сучасній українській мові – вогонь. 

Адіті 

 Адіті (далі А.) (від давньоіндійського «незв’язаність», «безмежність») – 

жіноче божество, мати богів, що складають клас адіть’їв. А. призивали на 

світанку, в полудень і на заході. Вона пов’язана зі світлом, богиня ранішньої 

зорі Ушас – її віддзеркалювання, в неї широкий шлях; вона заповнює 

повітряний простір, підтримує небо і землю («Яджурведа»), відхиляє гнів 

богів, захищає від злиднів, надає захисток. Фізичні риси в описі А. майже 

відсутні, проте іноді вона характеризується на самий широкий манер: А. – 

небо, А. – повітряне царство, А. – мати, вона ж батько і син, А. – народжена, 

А. – та, що має народитися. 

 У ведичні часи вважалось, що в А. сім синів, причому сьомим часто 

називався Індра. Іноді називається восьмий син – Мартанда [РВ. Х. 72, 8-9], 

відринутий А., він же прародитель смертних Вівасват, який народився без 

рук і без ніг. Пізніше А. стали приписувати 12 синів й особливо 

підкреслювалась роль Вішну, сина від Кашьяпи. Іноді А. характеризується як 

матір царів. А. – дочка Дакші та одночасно його мати («Атхарведа»). Вона 

може звільнювати від вини, відпускати гріхи – якраз про це її найчастіше 

просять у молитвах. 

 Міфологічних сюжетів за участі А. мало, й у них вона займає 

другорядне місце (зазвичай у зв’язку з адітьями). 
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 Образ А. відноситься до основного давньоіндійського міфу про 

поєдинок громовержця та його противників. Є припущення, що ім’ям А. було 

замінено втрачений образ персонажу більш давнього міфу. 

Брахма 

 Брахма (далі Б.) в перекладі з санскриту – «основа»; у ведичній 

міфології – вище божество, творець світу, відкриваючий тріаду верховних 

богів (Трімурті). В цій тріаді Б. як творець світу протистоїть Вішну, який 

його зберігає, й Шіві, який його руйнує. В архаїчний час Б., вірогідно, сам 

виконував ці функції. Б. – найбільш абстрактний персонаж тріади і менш ніж 

інші згадується в міфах. 

 У ведах Б. як бог-творець всесвіту відсутній, але ці функції виконує 

Праджапаті, який пізніше ототожнюється з Б. В давніх текстах з ним 

пов’язані епітети: «владика», «володар трьох світів», «Праджапаті», 

«праотець», «самосутній», «творець Всесвіту», «всевишній», «володар 

живущих», «володар світу існуючого», «праотець людей», «установитель», 

«наставник світу» тощо. Його зображають червоним, в нього чотири 

обличчя, чотири тіла і вісім рук, в яких чотири веди, жезл, посудина з водою, 

жертовна ложечка, намисто з перлів і лук. Він «подібний до тисячі сонць», 

сяючий, могутній, непереможний. Він перебуває на вершині найбільшої гори 

Меру, а переміщується верхи на лебеді. 

 Як сказано в «Махабхараті» [ХІІ], Б. народжується в яйці, золотому 

зародку, що плавав у первозданих водах. Пробувши в яйці рік, він силою волі 

розділив його на дві половини; з однієї створив землю, а з другої – небо. 

 Все живе, весь світовий порядок контролюється, управляється й 

направляється Б.; він є втіленням творчого принципу існування, образом 

абсолюту, вищого початку, за допомогою якого виник цей світ. Він не тільки 

творець космосу, він також визначає час існування всесвіту. День Б. 

дорівнює всьому терміну існування нашого світу, а ніч Б. дорівнює часу, 

коли він відпочиває від попереднього акту творення. День Б. складає тисяча 

«великих віків» (махаюга), кожен з яких дорівнює 4320000 «людських» 

років. Кожна махаюга ділиться на чотири епохи (юги): крітаюгу, третаюгу, 

двапаріюгу і каліюгу; після закінчення останньої вогонь, що виривається з 

дна океану, знищує всесвіт, але він знову буде створений Брахмою. 
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Варуна 

 В давньоіндійській міфології бог, пов’язаний з космічними водами, 

хранитель істини і справедливості, головний з Адітьїв; поруч з Індрою 

найбільший з богів ведичного пантеону. Тільки Варуну (далі В.) та Індру в 

гімнах називають «вседержитель». Він також цар над світом, богами, 

людьми, над усім. В. настановляє богів, і вони виконують його накази             

і поради; він заповнює простір, розширює землю й небо, укріплює сонце, 

підіймає на небо, земля і небо підвладні йому, день і ніч – його одяг. В. дав 

рух сонцю; воно його око, сам же він тисячоокий [РВ. VІІ. 34, 10]. 

 Основна риса В. – зв’язок з космічними водами в усій їх 

різноманітності (світовий океан, утворюючий зовнішню оболонку творення, 

яка відділяє космос від хаосу; небесні води – дощ; моря, ріки, потоки, 

підземні води тощо). 

 В. більше пов’язаний з природним, ніж з соціальним, з ніччю, місяцем, 

з далеким, з таємничим і магією. Він має чаклунську силу (майя); іноді його 

називають асурою, але частіше девою. 

 На думку Ф. Кьойпера, Варуна – це колишній асура (демон), який став 

девою (богом). У ведичній міфології асури репрезентують світ 

неоформленого, потенційного життя. Деякі асури періодично самі залишають 

свій світ і приєднуються до богів, або викликаються останніми. В. був 

господарем споконвічних вод, на яких покоїлась земля, і потім він продовжує 

ними правити. Не дивлячись на те, що В. став богом, він продовжує 

перебувати в нижньому світі біля коренів світового дерева, поблизу 

підземних космічних вод. Разом з ним там перебувають його брати асури, які 

були виключені з організованого світу. 

 Згідно з ведами В. звільнює від страху, захищає від злих сновидінь, 

охороняє думки людей; виступає проти несправедливості, хвороб, смерті, 

чародійства і може подарувати довге життя [РВ. І. 25, 12]. В. – втілення 

світового порядку (ріти), істини. Він виявляє правду і брехню, шукає винних, 

карає їх (мотузка і петля – його знаряддя проти грішників), відшукує гріхи. 

Він – хранитель вищого закону і гарантія порядку в світі. У ведичних гімнах 

він пов’язаний з Адіті (своєю матір’ю), Агні, Сомою, Індрою, Ушас.              

В післяведичний період В. втрачає своє ведуче значення в пантеоні богів, 

стає одним з хранителів світу (локапалою). 
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Вішну 

 Вішну (далі В.) – один з вищих богів ведичної міфології, складає разом 

з Брахмою та Шівою так звану божественну тріаду. У ведичних міфах 

посідає скромне місце, з часом його значення збільшується. Образ Вішну 

трактується як «проникаючий у все», «всеосяжний». Скульптурне 

зображення його їздового птаха Гаруди було знайдене при розкопках кургану 

2 на північному борті Ганнівського кар’єру Північного ГЗК в 1989 р. 

 Головним космогонічним подвигом В. стали знамениті кроки           

[РВ. І. 154]. В гімнах прославляються три кроки В., якими він виміряв земні 

сфери. В давнину три кроки В. пов’язувались з потрійним поділом всесвіту. 

Проте у ведичній міфології уявлення про всесвіт групується навколо таких 

опозицій як небо – земля, день – ніч, боги – асури, тобто подвійний поділ 

світу старіший за потрійний. 

 Пояснення трьох кроків Ф. Кьойпер вбачає в міфі творення. Спочатку 

існував недиференційований первинний світ, що складався з вод, і первісного 

пагорбу, викопаного космогонічним кабаном з водної глибини. Небо 

продовжувало лежати на землі. Убиваючи Врітру, Індра розколює гору, 

відкриває її й «підпирає» небо; таким чином створюється дуальна організація 

(подвійна опозиція) космосу. Одночасно з цим В. «крокує»: його перший 

крок відповідає нижньому світу, що включав і землю; другий – верхньому 

світу; проте третій крок є таємницею – те, що не може сприйматись 

людським оком, тому що він відповідає сукупності протилежних частин 

світу. Все існуюче є завдяки цьому третьому кроку, який об’єднав перші два. 

 У ведах В. виступає як молодий партнер Індри (звідси ім’я Упендра – 

«молодший Індра») в міфі про боротьбу проти Врітри. З часом він починає 

відігравати головну роль (звідси ім’я Атіндра – «більш великий ніж Індра»). 

 В пантеоні ведичних богів В. займав проміжне положення між девами  

і асурами, і від того, чию позицію він прийме, залежала перемога в поєдинку 

між Індрою та Врітру. Тому ми можемо вважати В. переможцем нарівні з 

Індрою. Вішну, як і Індра, є з’єднувальним ланцюгом між двома світами – він 

передавав силу землі небу через жертви. 
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Врітру 

 Назва походить від санскритського Vritra – «затор», «перепона»;                

у ведичній міфології демон, противник Індри, що загатив течію рік; втілення 

інертного, хаотичного принципу. Врітру (далі В.) – найвідоміший з демонів 

(«першонароджений»). Індра народився для того, щоб вбити В. [РВ. VІІІ. 78, 5]. 

В. змієподібний: без рук, без ніг, безплечий, видавав шипіння, згадується 

його голова, щелепа, потилиця; вражений ваджрою; він дикий хитрий звір, 

росте в пітьмі, «не-людина» і «не-бог». В його розпорядженні грім, 

блискавка, град, туман. В. схований у воді, лежить у водах, стримує води. 

Його мати дану. Разом з тим В. покоїться на горі. У нього 99 фортець, 

зруйнованих Індрою. Часом згадуються 99 врітр, дітей В. Найбільш повно 

поєдинок В. з Індрою описаний в РВ [І. 32].  

 В. створив Тваштар (володар істот), щоб помститись Індрі за вбивство 

сина. В. силою аскетичних подвигів Тваштара «виріс, упираючись в небо, 

подібно сонцю». В «Махабхараті» Індра так характеризував В.: «Весь этот 

мир небесный, о боги, проникнут Вритрой. Нет ведь ничего подходящего, 

что можно было бы противопоставить ему. Прежде ведь я был способен 

«противостоять врагу, а теперь я уже не способен … Я думаю, он 

неприступен. Могущественный и великий духом, обладающий в бою 

неизмеримой силой, он может поглотить все три мира вместе с богами, 

асурами и людьми».  

 Перемога над В. прирівнюється до космогонічного акту переходу від 

хаосу до космосу, від потенційних благ до реальних, до процвітання й 

плодючості. Ф. Кьойпер вважає, що вбивство В. складає лише другу частину 

космогонії. Як раз вона була відображена в ритуалах і на ній були засновані 

обряди, пов’язані з новим роком. 

Індра 

 В давньоіндійській міфології бог грому і блискавки, глава богів, 

пізніше – локапала (охоронець світу). Індра (далі І.) – найпопулярніший 

міфологічний персонаж. У РВ йому присвячено найбільше гімнів – 250. Його 

верховне положення відображено в чисельних епітетах: «цар богів», «цар 

всесвіту», а також «самодержець», «властитель», «вседержитель», «щедрий», 

«дарувальник», «той, що п’є сому», «той, що тримає ваджру в руці», «син 

сили» тощо. І. поборов богів [ІV. 35], і вони його страшаться. Він втілює 
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перш за все військову функцію – народжений для битв, мужній, 

непереможний. Він – бог битви, бере участь у чисельних сутичках проти 

демонів, або проти ворожих аріям племен, розбиває їх, захоплює та 

розподіляє трофеї. Число його ворогів велетенське. Сторони, що воюють – 

взивають до І., прохаючи перемоги, слави й здобичі. Разом з тим його 

перемоги отримують космогонічне тлумачення. Він породжує сонце, небо й 

зорю, укріплює сонце, бореться з демоном Врітру за сонце, звільнює ріки й 

протоки, керує потоками. Перемога над Врітру прирівнюється до перемоги 

космічного початку над хаосом, в результаті створено ведичний світ 

широких просторів. Разом з тим І. пов’язаний з плодючістю. Він приносить 

процвітання, врожай, довголіття, чоловічу силу, багатство, худобу. По 

відношенню до аріїв І. дружній, щедрий і благий, завжди готовий прийти на 

допомогу. В РВ неодноразова підкреслюється, що він надихав співців. 

 Індра відноситься до числа найбільш людиноподібних богів 

давньоарійського пантеону. Згадується його лице, зокрема борода, частини 

тіла, одяг, голос, зріст, вік; його властивості (гнів, хоробрість, зверхсила, 

лють, гострий розум, всезнання тощо), його незвичайне народження (мати не 

хотіла давати йому життя), його чисельні факти життя, родовід. Ім’я матері в 

РВ не називається, в «Атхарваведі» вона названа Екаштака («ніч»). В епосі    

І. – сьомий син Адіті. В якості батька виступають то Дьяус, то Тваштар, то 

Праджапаті. Дружиною І. називають то Індрані, то Шачі, то Пауломі. 

Братом-близнюком був Агні, іноді Пушан. Часом він ототожнюється з 

іншими богами – Сомою, Агні, Сурьєю, Парджаньєю тощо.  

 В післяведичний період значення І. зменшується. Зовсім відтісняється 

його космогонічна роль (див. Космогонічні міфи), але посилюється значення 

як вождя військової дружини.  

 В інших міфах згадується про поєдинок І. з демоном Шушною – змією-

пожирателькою, що викликає посуху. І. вбиває демона Емушу, який у вигляді 

кабана крав у богів зерно з жертвоприношень.  

 Вчені вважають, що давньоіндійський І. співвідноситься з образом 

індоєвропейського бога грому; саме ім’я знаходить найближчий відповідник 

у назві давньоіранського дева Індара, епітет Індри «Врітрахан» («вбивця 

Врітри») відображений в імені авестійського божества війни Веретрагану. 
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 Ім’я Індара було відоме ще давнім аріям. Слов’янський відповідник 

цьому імені – єдр, («ядриніти» – набиратися сили, «ядряний» – той, що має 

особливу силу). 

Сома 

 В ритуальних традиціях засобом досягнення особливого священного 

стану, що персоніфікує божество, є сома. Архаїчним звичаям відомі два типа 

священного безумства, що пов’язані з вживанням збуджуючих оп’яняючих 

напоїв (чи крові), безумство радісного, світлого прилучення до 

божественного, чи безумство деструктивного типу, що веде до роз’єднання, 

пригніченості духу, темряви. Тому для цілого ряду культур характерна 

особлива увага до ситуації порогу, межі, після якого священне сп’яніння 

(безумство) переходить в протилежний йому стан, що направляється злими 

силами. В міфології оп’яняючий напій виступає як один з ефективних засобів 

спілкування між космічними зонами, такими як світова гора, світове дерево 

тощо.  

 Сома (назва від кореня «су» – вичавлювати) – обожнювана рослина 

(мак?); напій з нього, бог цього напою (ці істоти не завжди можемо 

відрізнити); поряд з Індрою та Ангі – один з головних богів у РВ.                           

В Х мандалі РВ, цілком присвяченій цьому богу, він називається Сома 

Павамана – Сома Очищаючий. Вичавлювання соку соми і виготовлення з 

нього напою богів – амріти – складає один з основних ритуалів РВ. Стебла 

розмочували в воді, поки вони не набухнуть, видушували давильним 

камінням, сік пропускали через цідило з овечої вовни і змішували з водою, 

молоком, кислим молоком, ячмінними зернами (нерозведений сік мав різкий 

смак), розливали в дерев’яні горщики. Жерці куштували сому, яка визивала  

у них екстатичний стан. Вважалось, що напій дає силу богам, особливо Індрі, 

для здійснення подвигів і натхнення співакам. Сома – цар рослин, повелитель 

богів, творець всесвіту. Він походить з неба, живе на землі «на горах», його 

мати – Сіндху, в нього соковите, повне молока стебло. Він зветься 

«ванаспаті» – «господар лісу». Сома пов’язаний з місяцем – покровителем 

рослинності. Вирощений він був Параджаньєю – богом грозової хмари           

і дощу, як бик. Під владою Соми знаходяться зірки, планети, рослини, 

жертвоприношення та жерці. Шкіра бика, на яку ставили прес, це хмари, 

наповнені дощем, саме каміння – громові стріли чи ваджра Індри; сито – 
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небо, що готове пролити на землю оп’яняючий напій, що пестує життя. 

Готовий сік Соми розливають в три посудини – це сома земний, що 

відрізняється від небесного. Молитва жерця під час приготування соку – це 

також своєрідний фільтр, що його очищує  [РВ ІХ. 113, 5].  

 Сому, згідно з ІХ книгою РВ, готували на місці жертвоприношення, під 

час якого його пили і поїли ним світосяйного Агні (бога вогню) в усіх його 

проявах, виливаючи залишки в палаючий перед вівтарем вогонь.  

 Торгівцям сомою заборонялось відвідувати жертвоприношення, щоб 

вони своєю присутністю не оскверняли душу рослини. До речі, вважалось, 

що квітка рослини скаржилась і кричала, коли її зривали. Люди, що не 

вживали соми, не заслуговували на шанобливе ставлення. Платою за гарбу 

соми була руда корова зі світло-карими очима. Одна божественна сутність 

обмінювалась на іншу. Рослину збирали в горах місячної ночі й виривали з 

корінням. Вона доставлялась на місце жертвоприношення возом, запряженим 

парою кіз, і там, на завчасно підготовленому місці, яке називалось «води» чи 

«сидіння богів», жерці готували її давильними плитами. Потім, змочивши 

отриману масу водою, кидали її на сито з рідкої вовняної тканини і починали 

перетирати руками. Дорогоцінний сік краплинами стікав у підготовлену 

посудину, зроблену зі священного дерева ашватха. Потім його змішували з 

пшеничним борошном і давали забродити. Готовий напій підносився богові 

тричі на день і пився брахманами. Боги, незримо присутні при виготовленні 

напою, жадібно п’ють його й приходять в радісний стан. Сома очищує й 

животворить, дарує безсмертя й здоров’я, відкриває небеса.  

 Жертвоприношенню соми передує ритуал праварг’я [РВ. І. 164, 26-29], 

який полягає в тому, що свіжовидоєне коров’яче молоко виливають на 

розпечений на вогні казанок. Напій повинен бути приготовлений ще до 

заходу сонця. Жертвоприношення обов’язково робилось у вузлові моменти 

(повний місяць, молодий місяць) [РВ. І. 9, 1]. 

 Сома символізувала місяць, вологу, живлячий сік, «росу життя», 

необхідну для богів і людей. Зниження й зростання сили соми відповідало 

зменшенню чи збільшенню фаз Місяця, а останні пов’язувалися з 

коливанням вологості [РВ. І. 11, 26] і «сухості» (третя й четверта чверті або 

темна половина місяця). Сому не вживали при жертвоприношенні померлим 

(обряд шрадха): такі жертви складалися з води і вареного зерна чи пампушок. 
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Тільки боги, браміни та вищі кшатрії мали право пити сому. Обряд простого 

вичавлювання соми міг проводитись у будь-якому домі. Інструментами 

слугували дерев’яний товкач і ступка, за допомогою яких із стебел соми 

видушували сік. Таке вичавлювання порівнювалося з поєднанням чоловіка й 

жінки. Матеріал (дерево) символізував дерево життя, вижимки рослин 

жертвувались коням Індри. Практикувалось приготування соку кілька разів з 

однієї трави. Рештки, що залишались, жрець знову виполіскував у воді й 

знову вичавлював. Якщо сома не росла в даній місцевості, то в обряді замість 

неї дозволялось використання подібних багаторічних трав, і спрощення 

складних ритуалів.  

 На території Криворіжжя в ІІІ-ІІ тис. до н. е. замінниками соми, 

вірогідно, були широко розповсюджені в нас галюциногени на зразок 

макового опію, беладони чи дурману. Образ соми досить складний, часто її 

порівнюють з двічі дворогим биком:  

 «Вот он, вот двуглавый, дважды двурогий, / Вот он веет трехногий, 

вот семирукий, / Бык стреноженный, тряко ревущий,  Он великий входит 

бессмертный в смертных» 

 Цікавий також опис дії напою на ріші (поета – складача гімнів): 

«Напиток, как буйный ветер, несет меня по воздуху! Он несет меня, как 

быстрые кони повозку. Сама собой пришла ко мне песня. И песню эту я 

ворочаю в сердце своем, как плотник, надевающий на телегу колеса. Все пять 

племен мне теперь нипочем! Мое величие распространяется за пределы 

земли и неба! Хотите, я понесу землю! А то возьму и разобью ее вдребезги!» 

 Завдяки галюциноторній дії, яка виникала внаслідок вживання соми, 

жерці-брахмани отримували можливість спілкуватись з іншими (небесним     

і підземним) світами. На той час це, вірогідно, був єдиний засіб виходу на 

рівень підсвідомості, який робив можливим отримування інформації на 

генетичному рівні, або з так званої ноосфери Вернадського. Саме можливість 

отримання такої інформації від богів і предків, використання її в потрібному 

для жерців напрямку надавало їм високого соціального статусу в 

тогочасному суспільстві. Без сумніву, подібна практика передавалась від 

вчителя до учня, удосконалювалась і ставала доступною лише небагатьом 

вибраним. 
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 Вживання галюциногену дозволяло жерцям увійти до потойбічного 

світу, проникати в незримий духовний світ посмертного стану, входити в 

контакти з предками і богами. Проникати в потойбічні сфери позаземного 

життя вимагалось від кожного жерця. Саме вживаючи сому, вони могли 

забезпечити зв’язок з усіма космічними рівнями всесвіту та його окремими 

елементами. 

 Рослина й напій, завдяки своїм надзвичайним якостям, стали 

обожнюватися й персоніфікувались в образі бога Соми. Останній став 

виступати іпостассю майже всіх інших богів. Сомі приписувались всі їхні 

подвиги та звершення. З іншого богу сила богів набагато збільшується в 

результаті вживання цього напою. Від Соми залежало, як складуться події на 

землі та на небі. Він заставляє рухатися сонце по небосхилу, є покровителем  

і захисником аріїв, продовжує життя та лікує тих, хто йому поклонявся. Він 

пронизує землю й небо, є «стовпом світу» – основою землі та опорою неба. 

Це була рослина, яку обожнювали в давні часи, яка стала основою 

міфопоетичної свідомості, фактором цементації індоєвропейського 

суспільства. 

 Вдало, на наш погляд, ідентифікацію цієї рослини здійснили українські 

науковці Володимир Кульбака і Віктор Качур. Проаналізувавши чисельні 

літературні, археологічні, етнографічні, лінгвістичні, іконографічні джерела 

вони дійшли висновку, що найбільш вірогідним кандидатом на рослину, 

відому нам як сома, є мак. 

 Під час розгалуження індоєвропейської мовної родини на окремі гілки, 

виникнення мовних відзнак, початком використання місцевих замінників 

соми і засвоєння традицій підкорених народів початкова ідентичність 

соми/хаоми поступово перейшла до сфери міфу, стала священною 

таємницею, яку передавали з вуст у вуста брахмани. З часом вона стала 

зовсім забутою, вміння готувати священний напій було втрачено, аж поки не 

зникло зовсім з припиненням міграційних переміщень у середовищі 

індоєвропейців. 
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Розділ ІІІ 

ОБРАЗ СВІТУ і СВІТ ОБРАЗІВ ВЕДИЧНОЇ РЕЛІГІЇ 

Міфологічна символіка 

 В ХХ столітті склалась філософія міфу, основу якої започаткували в 

ХІХ столітті праці Ф. В. Шелінга і Г. В. Ф. Гегеля. 

 Міф вивчався в багатьох аспектах: як дискурсивна (логічна) модель 

ритуалу, як регулятор життя архаїчного (давнього) колективу, як соціальний 

феномен, як особливий тип раціональності (розумності), як продукт 

діяльності несвідомого. 

 Проблема міфу досліджується в межах різних філософських парадигм 

(зразків, прикладів). Серед різноманітних напрямків і шкіл особливо 

виділяються символістські концепції міфу. Найчастіше розглядаються 

категорії: міф-життя; міф-інстинкт; міф-архетип; міф-символ; міф-ритуал; 

міф-культура і міф-історія. 

 Архаїчні (давні) міфи розглядаються як особлива форма світовідчуття 

та світосприйняття – це своєрідне «життя в міфі». Життєвість міфу 

проявляється в тотожності (однаковості) уявлень про світ з самим світом.     

Є до і після, але минуле і теперішнє лише відображається одне в одному. 

Міфи передаються з покоління в покоління майже без змін. Минуле 

відображається не як етап становлення, не як часова модель, а як 

позачасовість. У міфі предметний світ сприймається в плинності, однак це не 

захоплює смислові основи буття. Міфічна дійсність – своєрідна «вічність». 

«Життя в міфі» не є культурою, бо культура передбачає ієрархію цінностей, в 

її центрі знаходиться людина. Тут же мікрокосм і макрокосм майже тотожні. 

«Я» переходить в «не Я». Міфічна дійсність світосприйняття вважається 

справжньою дійсністю, не символічною, а буквальною, в яку вірять                 

і розуміють як очевидність. Такому міфосприйняттю відповідає 

міфомислення, яке не розрізняє річ та ідею речі, явище і суть, форму і зміст. 

Логіка міфу оперує «міфічними образами» з застиглим простором, 

одномірним часом, без плинності, без становлення. Тому виникнення 

ритуалу і міфу ряд науковців тлумачить як подолання біологічного                  

і природного в людині. 

 Таким чином міф можемо розглядати як дискурсивну (розумову) 

модель ритуалу.  
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 Одним з основних значень ритуалу і космогонічного міфу в архаїчному 

суспільстві є поновлення втрачених енергій. Космос завжди знаходиться в 

становленні, динаміці. Затвердіння в формі – це лише момент еволюції, яка 

«розливає» форми. В результаті такого процесу виділяється енергія. 

Ритуальні обряди, пов’язані із закінченням старого циклу і початком нового, 

міфи про богів, які народжуються й помирають, відображають енергетичну 

грань такого структурування. Енергетична насиченість постійно змінюється в 

залежності від стану структури, найбільш енергетичним є момент переходу 

однієї форми в іншу. Протилежний стан – наростання ентропії (нерухомості) 

в системі космосу, що означає енергетичну вичерпаність, втрату здатності до 

динаміки. В такій ситуації запас енергії космосу неможливо реалізувати, 

тому в космогонічних міфах завжди виникає необхідність періодично 

звертатись до деструктивного, аморфного – тобто хаосу. 

 

Космогонічні та космологічні міфи 

 Займають особливе місце в міфології – вони описують процес 

створення світу та роль (місце) в ньому людини. Реальний стан всесвіту в 

міфопоетичному мислені зв’язується воєдино з його походженням як 

наслідок і причина, визначається й пояснюється склад всесвіту і ролі, які в 

ньому грають його об’єкти; описується весь ланцюг походження цих 

об’єктів. Космологічні уявлення не можуть бути повністю виведені з 

космогонічних міфів і реконструюються науковцями частково при аналізі 

ритуалів, гімнів тощо. 

 Міфи зв’язують природу (макрокосм) і людину (мікрокосм): людина 

створена з елементів всесвіту, або навпаки – всесвіт походить з тіла 

першолюдини. Людина подібна до всесвіту в зменшеному вигляді. Людське 

суспільство (соціум) – мезокосм (середній космос) в міфології описується як 

спрощена копія й аналогія організації небесних сил. Людське життя не 

входить в систему вищих цінностей міфопоетичної свідомості. Тільки боги 

знають принципи і правила організації космосу. Все, що поза ним – хаос, світ 

випадковостей. Перехід від неорганізованого хаосу до впорядкованого 

космосу складає основний зміст космогонічних міфів, які визначили структуру 

інших міфів, що пояснюють питання походження світу і причинно-

наслідкових зв’язків у ньому та багатьох легенд, саг, переказів тощо. 
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 Вищою цінністю (максимум святості) має та точка в просторі й часі, де 

здійснюється акт творення, тобто «центр світу» і «на початку», тобто сам час 

творення. Ритуал (перш за все річний, фіксуючий перехід від старого року до 

нового) також співвідноситься з ним. Обряд річного свята відтворює ту 

порубіжну ситуацію, коли з хаосу виникає космос. 

 Космогонічні міфи часто починаються з опису того, що передувало 

творенню, тобто небуття, яке уподібнювалось хаосу. Наприклад: «Не 

існувало ще небо і не існувала земля. Не було ще ні ґрунту, ні змій на цьому 

місті. Я створив їх там із Нуна, із небуття…» 

 Тексти іншого роду не акцентують увагу на тому, що було до акту 

творення, а починаються зі ствердження про послідовність створення частин 

всесвіту. Вода, вогонь, земля й повітря утворюють первинний матеріал для 

створення космосу. Змішані й нероздільні в хаосі, вони роз’єднуються            

і «очищуються». Це роз’єднання прихованих в хаосі стихій являє собою один 

з елементарних космогонічних актів. До числа останніх актів відноситься, 

крім того, встановлення космічного простору (роз’єднання неба і землі; 

створення трьох космічних зон; створення/установка космічної опори 

(світової гори, світового дерева тощо), укріплення на небі сонця (Індрою); 

посередництво між космічними зонами (богами, що сходять на землю, або 

підземне царство, жерці, шамани тощо); наповнення простору (наприклад 

Індрою) елементами-стихіями, об’єктами, ландшафтом, людьми, тваринами, 

рослинами, абстрактними сутностями (дим, тінь тощо); зведення всього 

сущого до єдиного і виведення всього з єдиного (золотий зародок, світове 

яйце), першоелементу. Ці акти представляють як космогонічний процес, так  

і його результат – створений космос, його склад і параметри. Ідеальний 

порядок створення світу відповідає наступній схемі: хаос → небо і земля → 

сонце, місяць, зірки → час → рослини → тварини → людина → будинок, 

начиння і тому подібне. 

 В цілому космогонічні міфи відповідають сюжетній схемі, в якій рух 

здійснюється в таких напрямках: від минулого до сучасності; від 

божественного до людського; від космічного і природного до культурного й 

соціального; від стихії до речей. 
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 Поширений також мотив біологічного породження космосу, богів          

і людей. Так із частин тіла першолюдини Пуруші був створений світ (сам 

творець при цьому зникає – приносить себе в жертву). 

 Світ також міг виникнути з первозданних вод, які часто 

ототожнювались з хаосом. Так із грязі, яка потім розрослась, плаваючи в 

первісному океані, виник згодом світ. Космос міг також виникнути з яйця 

світового, що довго плавало у водах.  

 Зі створення людини розпочинається нова серія міфів, пов’язаних з 

людськими діяннями, з досягненнями і завоюваннями культурного героя аж 

до межі міфологічного часу. 

 В цілому космогонічний міф відповідає схемі: «Хтось створив якимось 

чином щось (когось)». 

 Космогонія є ключем до розуміння ведичної релігії, зокрема в міфі, 

який розповідає про те, як колись почав існувати світ. Особливо важливе 

значення цьому міфу надавав факт, що всякий важливий етап життя 

розглядався як повторення цього початкового процесу. Таким чином міф 

ставав не просто оповіддю про те, що трапилось колись давно і не 

поясненням того, як цей світ став таким, яким він є. Походження світу являло 

собою прототип безкінечно повторюваного процесу постійного оновлення 

життя і світу. 

 Давайте подивимось, що нам повідомляє міф про створення світу в 

інтерпретації Ф. Кьойпера. 

 Спочатку була лише вода, і ці так звані початкові води несли в собі 

сім’я життя. З дна піднялась невелика грудка землі й плавала на поверхні. 

Потім вона розширилась і стала горою, початком землі, продовжуючи 

триматись на воді. Цей світ з самого початку був сакральним сам по собі,       

і для його створення не було потрібно творця. Речі просто мислились яким-то 

чином існуючими. Разом з тим на першому етапі світ, представлений горою, 

був ще нерозділеною сутністю. Ведичні поети часом говорять про початкову 

стадію як про темноту – це спроба виразити те, що словами задовільно 

виразити не можливо. 

 Ніяких образів, що характеризують наш явлений світ, тоді ще не було. 

Не було ні неба, ні землі, ні дня, ні ночі, ні світла, ні (в нашому розумінні) 

темноти. Не існувало й такого фундаментального для давньої людини 
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поняття, через яке реалізується дуалізм космосу – всеосяжного 

протиставлення чоловічого та жіночого початку. Звідси робиться зрозумілим, 

чому міф, маючи на увазі цю стадію творення, часом згадує бісексуальних 

істот, яким завдячують своїм існуванням інші. 

 Особлива група богів, асури, була пов’язана з першою стадією творення. 

Їхня роль була суттєвою. Вже на самому початку творення існували речі, які 

вважалися само собою зрозумілими, чимось самодостатніми. Це знайшло 

відображення у відомому філософському гімні «Рігведи»: 

 Откуда это творенье появилось: / Может, само создало себя, может, 

нет – / Тот, кто надзирает над этим (миром) на высшем небе, / Только он 

знает или же не знает.  [РВ. Х. 129, 7] 

 Стан нерозчленованої єдності несподівано закінчився на другій стадії 

космогонічного процесу, що розпочався народженням бога Індри за межами 

первісного світу. Звідки він прийшов не повідомлялось, і тексти про це не 

говорять, для них очевидно, що він прийшов з «нізвідкіль», вірогідно, прихід 

«звідкілясь» складав частину його сутності. 

 О ком спрашивают: «Где он?» – об ужасном, / И говорят: «Нет его – 

о нем, …/ Верьте в него – тот, о люди, Индра!  [РВ. ІІ. 12, 5] 

 Задача Індри зводилась до забезпечення виникнення подвійного 

(бінарного) світу індивідуальних форм з нерозчленованого хаосу. При тому 

Індра не створив світ. Є міфи, що описують створення космосу як процес, що 

рухається якимись внутрішніми силами, без втручання бога. Дії Індри 

можливо визначити як деміургічний акт (створює космос із матерії                 

у відповідності з вічним зразком). У світі неорганізованої матерії він 

розпочав процес, завдяки якому світ потенційний стає реальним, в ньому 

виникає світло (як антитеза темряви), життя існує поряд зі смертю, добро 

урівноважується злом. Індра нічого не створює, він є своєрідним 

детонатором, який заставив всі сили почати діяти. Це найближче підходить 

до сучасного поняття еволюції. Тобто слово «творення» в нашому розумінні 

(біблійному) тут використовується не в прямому розумінні. 

 За «Ріґведою» деміургічний акт Індри складається з двох частин, які 

мають відношення до первісної гори і дерева життя. Узвишшя, яке плаває в 

початкових водах, повинно бути розколене до підошви і розкрите. Проте в 

ньому існують сили опору, й героїчна боротьба Індри, хоча вона описується 
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як направлена проти гори, частіше направлена проти цієї сили, яка 

пойменована словом перепона, опір. В міфі сила опору втілюється в драконі, 

й Індра повинен його вбити. 

 Друга частина подвигу Індри стосується дерева життя. Він тут виступає 

в ролі стовпа, що підтримує небо, яке до цього часу лежало на землі. Цим він 

створює дуальність (двоїстість) неба і землі. Коли сонце підіймається на 

небо, народжується протиставлення сонця й пітьми, життя і смерті. 

 Міфологічна роль Індри обмежується цим єдиним подвигом. Поети 

постійно говорять про те, як він убив дракона, розширив землю, підняв небо – 

і це майже все. 

 

Есхатологічні міфи 

 Назва походить від грецького слова есхатос («останній»). Це – міфи 

про майбутній кінець світу, тобто вони повідомляють пророцтво про цю 

подію. 

 Ведична міфологія дає розгорнуту уяву про космічні цикли загибелі та 

оновлення світу: всесвіт загине (пралая – смерть богів і людей), коли засне 

Брахма, і настане його ніч; з настанням дня бог знову створює всесвіт.           

У пізніх міфологічних сюжетах говориться про поступовий занепад 

добродійності у людей від крітаюги (золотого віку) до сучасної каліюги, до 

часів якої переважатимуть пороки, в світі збережеться лише чверть драхми 

(закону, морального правопорядку), змішаються варни, припиняться 

релігійні обряди, правитимуть жорстокі чужоземці, й яка завершиться 

загибеллю світу у вогні, що підійметься з дна океану. Проте циклічність 

загибелі й оновлення всесвіту позбавляло есхатологію кінцевого змісту. 

 Відому аналогію індуїстському вченню про юги представляє антична 

концепція зміни чотирьох віків: золотого, срібного, бронзового та залізного. 

 Для есхатології характерна думка про повне підпорядкування долі 

людства безособовим космічним циклам, рівно як і включення роду та 

індивіду у вселенський процес оновлення через смерть. З метою відвороту 

катастрофи робились великі жертвоприношення, включаючи людські.           

В багатьох міфологічних аспектах на цьому ґрунті виникла й активізувалась 

ідея спасителя – зокрема в християнстві. 
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 В міфах народів Індії та центральної Америки загибель сонця, що 

втілює космічний порядок, означає кінець світу, і богів необхідно було 

підтримувати регулярними кривавими жертвами, які повинні відстрочити 

катастрофу – землетрус і голод, від яких загинуть люди. В цьому випадку 

ритуал є засобом гармонізації життя всесвіту і людства, гарантія їх 

довговічності. 

 

Космос 

 «Космос» – від грецького «порядок», «устрій», «світотворення», що 

розуміється як цілісний, впорядкований, організований всесвіт. 

Взаємовідносини космосу і хаосу здійснюються не тільки в часі, а й у 

просторі. В цьому випадку космос уявляється як щось вміщене в середину 

хаосу, який оточує космос зовні. Розширюючись, космос витісняє хаос на 

периферію, виганяє його з цього світу, але не перемагає його. Космогонічні 

міфи, тобто міфи про створення світу, описують умови, в яких протікає 

існування людини і всього, що є в світі. Людина розглядається як модель 

космосу – мікрокосм, один з елементів космогонічної схеми. Перехід від 

неорганізованого хаосу до космосу складає основний внутрішній зміст всіх 

міфологій від найдавніших часів. За міфами, найвищу цінність має та точка 

простору, де стався акт «творення світу» – тобто «центр світу». Ритуальне 

щорічне свято відтворює ту порубіжну ситуацію, коли з хаосу виникає 

космос. Світ створено з вогню, води, землі та повітря – основних елементів, 

що приховані в хаосі. 

 В багатьох традиціях космос уявляється як куля чи її варіанти (яйце, 

диск), оточені неорганізованим хаосом. Більш повне втілення ідея кола 

знаходить у часовому плані. В численних міфологічних сюжетах, у звичаях   

і побутових уявленнях (порівняйте російське слово «время» з санскритським 

«верт-мені» – те, що крутиться, обертається) знайшла втілення циклічна ідея 

часу. Добовий і річний рух Сонця поєднав циклічність часу з циклічністю 

простору, що в подальшому знайшло відображення в круговому плануванні 

кромлехів, які використовувались для відліку часу, для астрономічних та 

інших способів пізнання часу через форму кола. 

 Найчастіше крім космосу, що виступав у вигляді кола чи кулі, 

головним божеством було сонце в силу своєї форми і кругового руху. 
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Характерно, що і «земні боги» – царі, імператори, починаючи з найдавніших 

держав і практично до наших днів, часто брали коло чи кулю як символ своєї 

величі. 

 Коло в поєднанні з іншими фігурами і знаками створює розгалужену 

область емблематики, що дійшла до наших часів. Наприклад, коло, розділене 

навпіл (день-ніч, зима-літо, інь-ян). Коло і хрест – центр і чотири напрямки 

світу, два поєднаних кола – союз неба і землі (в побутовому аспекті – 

чоловіка і жінки). Крилатий диск – один з найбільш розповсюджених             

у давнину образів – до нашого часу повсякденно використовується в різних 

знаках чи емблемах. 

 Основою більшості космогоній є теорія оволодіння «космічною 

жертвою», яка виражає ідею, що створення форм і матерій можливе тільки 

шляхом перетворення первинної енергії. В первісний час це набувало форм 

кривавих жертвоприношень. В Персії то був бик, якого спочатку приносили в 

жертву Аріману, потім Митрі. Воли втілювали центральну ідею архаїчної 

свідомості – нема творення без жертви, нема життя без смерті. В доіндійській 

міфології такий аспект плодючості асоціюється із зображенням триликої й 

рогатої істоти. В контексті мотивів, пов’язаних з плодючістю, знаходять своє 

місце й численні фалічні символи з каменів конусоподібної форми, 

поклоніння яким в культі Шіви збереглось в Індії до наших днів. 

 

Хаос 

 «Хаос» – від грецького «кільце», «порожня протяжність». До його 

характеристик належить стійкий зв’язок з водною стихією, безкінечність        

у часі та просторі, розрідженість до порожнечі, або навпаки – змішаність усіх 

елементів, невпорядкованість, інакше кажучи – максимальна віддаленість від 

сфери людського, культурного, розуму і як наслідок – жахливість                    

і моторошність. Одночасно важлива риса хаосу – він є місцем, де 

зароджується світ, вмістилищем енергії, які призводять до переродження. 

 В давній міфології хаос втілюється у вигляді первородного океану, з 

якого в подальшому було створене все існуюче. Процес створення з хаосу 

зворотній – світ знову може повернутися до стану хаосу. В хаосі знаходиться 

нероздільний чоловічий і жіночий початок. Згідно з ведичною міфологією, із 

світових вод, що втілювали хаос, виникло божество з творчим потенціалом. 
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 Роль хаосу в міфологічних традиціях не вичерпується тільки 

космологічним циклом. На периферії Всесвіту залишається витіснений, але 

все ще сильний хаос. Опис світових катастроф (кальпа, потоп) як раз               

і припускають тільки його відстороненість, а не повну відсутність.                 

Із залишками хаосу на землі співвідносять жах, страх, що породжуються 

темрявою, ніччю, безформністю. Царство смерті, з яким нерідко пов’язують 

страх, часто описується у вигляді своєрідної сили в недиференційованому 

стані. В первісному хаосі, за індуїстською міфологією, знаходиться Амріта 

(безсмертя) і Вішну (зло і смерть). В сучасній філософії хаос розглядається 

як стан, що передує несвідомому. 

 Світовий порядок, як його бачили давні арії, був нестійкою рівновагою 

між силами космосу і хаосу, і цей світ являвся лише частиною більш 

широкого всесвіту, який включав у собі не індивідуалізований світ 

неоформленої матерії. 

 

Боги. Богиня-мати 

 Боги – клас надзвичайних істот у розвинених релігійно-міфологічних 

системах. На відміну від духів, що втілюють різнорідні об’єкти природи 

(дерева, ріки, гори тощо) і соціальні зв’язки (предки), боги персоніфікували 

найважливіші стихії (бог моря, води, неба, землі, вогню тощо) чи соціальні 

функції (боги – покровителі жерців, воїнів, міст, країн і так далі). 

Відрізняються боги від духів і як персонажі вищої міфології, представники 

нижчої міфології – демони (асури), духи предків (пітари). 

 Боги складають так званий пантеон (від грецького «місце, присвячене 

всім богам»), формування якого описується теологічними міфами. 

 Богиня-мати – головне жіноче божество в більшості міфологій. Зазвичай 

співвідноситься з землею, більш широко – з жіночим початком у природі. 

Найбільш ранні свідчення існування культу Богині-Матері пов’язуються з так 

званими палеолітичними Венерами – статуетками з підкресленими жіночими 

статевими ознаками. Більш пізні уявлення про Богиню-матір поєднані з 

мотивами першої божественної пари, прародителями всесвіту та істот, що 

його населяють: Дьяус і Прітхіві у Ведах.  

 Основна функція Богині-матері – творча, і має кілька аспектів. Як 

дружина бога-творця вона бере участь у творенні світу (в цій якості часто 
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ідентифікується з землею), в створенні істот, що населяють землю (богів, 

людей, тварин, чудовиськ тощо). Сприяє плодючості землі, тварин, людей, 

сексуальній активності. 

 Включення Богині-матері до кола міфологічних уявлень про вічне 

відродження стало причиною того, що її стали розглядати як джерело 

життєвої сили і безсмертя, як вищий прояв цієї сили. 

 Виділившись із хаосу, земля (і ширше – жіночий початок) залишилися 

значною мірою втіленням хаосу. Так, в образі Богині-матері реалізується як 

дикий (хаос), так і культурний (космос) початок. Така амбівалентність       

(від латинського «обидві сили») її функцій породжена подвійністю архаїчних 

поглядів на природу, яка уявлялась одночасно й частиною створеного богами 

космосу, і хаосом, що оточує впорядковану і сакралізовану громаду, творець 

якої – Богиня-мати – тим самим і дружня і ворожа соціальному 

(культурному) початку. 

 

Вода 

 Вода вважалась однією з фундаментальних стихій світотворення.         

В найрізноманітніших міфологіях вона є вихідним станом всього існуючого, 

еквівалентом первісного хаосу. В більшості міфів суша була піднята з дна 

первісного океану. Вода – це принцип загального зачаття й породження.       

В ролі жіночого початку вона виступає як аналог материнського лона і 

черева, а також запліднювача яйця світового. 

 У Ведах вода називається матрима, тобто «найбільш материнська», 

оскільки спочатку все було побідне до моря, яке знаходилось у темряві.        

В Індії вода вважається зберігачем життя, що циркулює в природі у формі 

дощу, соку рослин, молока і крові. Будучи безмірною та безсмертною, вода   

є суть початку і кінця всього на землі. 

 В космогонічному міфі після того, як Індра розколов первісну гору, 

вода у вигляді чотирьох річок потекла через отвори в чотири боки по землі. 

 Давні арії вважали, що космічні води утворюють нічне небо, і вода 

автоматично знаходиться над землею. В денний час боги подають воду з 

джерела на землі вгору на небо і виливають вниз. 

 Дослідник В. В. Євсюков у своїй книзі «Міфи про Всесвіт» зібрав 

великий матеріал про значення води в релігіях народів світу. Так, фінікійські 
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та вавилонські міфи говорять про те, що життя зародилось у «водній гнилі»,    

а істотою, що дала різноманітні знання й навчила ремеслам, було рибоподібне 

створіння на ім’я Оанес. Євсюков певен, що найбільш архаїчними слід 

вважати міфи, де в якості вихідної космічної стихії фігурує вода. Уважне 

знайомство з міфами стародавньої Індії показує, що, як і в багатьох народів 

світу, тут зберігає силу правило: вогонь другорядний по відношенню до води. 

В китайському рукописі, що датується VІІ ст. до н. е., пишеться: «Вода – це 

кров і життєва енергія землі… Вода – це всеохоплюючий матеріал. Суто вода 

є мірилом всіх речей, джерелом існування живих істот, основою позитивного  

і негативного, успіху і невдачі...» 

 Порівняння води з кров’ю має глибокий зміст: її роль у космосі така ж, 

як і крові в організмі. Кров же, за універсальними, загальносвітовими 

релігійно-міфологічними уявленнями, вважалась вмістилищем душі. 

 Вавилоняни думали, що світ знаходиться в оточенні безбережного 

світового океану, що не мав ні початку, ні кінця. Сам всесвіт мав вигляд 

сфери, яка знаходилась нерухомо в цьому океані. 

 За найбільш давніми поглядами єгиптян спочатку існував лише 

первісний океан, чиїм уособленням було божество Нун. Потім його вода 

поступово почала спадати, і з неї з’явилось небагато суші – першогора, яка 

стала центром землі, її основою. Епітет «той, що вийшов з надр» належить до 

всього пантеону богів «Книги мертвих», в якій верховний бог Атум загрожує 

іншим богам: «Я зруйную все, що створив. Світ знову перетвориться на 

первісний океан (Нун) і безкінечність (Хух), як було спочатку». 

 В «Рігведі» першоречовина, з якої створений всесвіт, також 

називається «прародительницею» і «первісним, початковим морем». 

«Рігведа» змальовує нерухому безмовність злитої, недиференціальної 

першоречовини, що існувала до початку світу. Ім’я тієї хаотичної 

безформенної праматерії – вода. 

 В іншій літературній пам’ятці Давньої Індії «Шатапатха Брахман» 

пишеться: «Спочатку не було нічого, крім води. Води забажали продовжити 

себе. Вони виснажували себе подвижництвом, вони катували себе. І тоді… 

виник у них Золотий Зародок. Тоді ще не було року, але стільки, скільки 

продовжується рік, плавало Золоте Яйце у водах. Через рік виник чоловік.  

Це був Праджапаті» («бог, творець всього сущого»). 
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 В міфології багатьох народів світовим водам приписується подвійна 

функція: з одного боку вони благодійні, з іншого – носії космічного зла. 

Злостиві чудовиська і демони живуть, в основному, у воді. І вкрай важливо – 

для створення всього різноманіття світу космічна субстанція повинна мати 

властивості поляризації. 

 Потойбічний світ, де існують предки, духи і надприродні істоти,            

є покращеною (інколи погіршеною) копією світу живих людей. Він оточений 

водою. І щоб потрапити туди, треба здійснити небезпечну подорож. Водний 

простір уявляється магічним кордоном між світами, бар’єром між буденним  

і вічним, життям, смертю і безсмертям. 

 Це важливе для всієї світової міфології уявлення напряму пов’язане з 

космічною символікою води. Пішовши до іншого світу, людина залишає 

рідний берег, вступає у світові води і починає трансформуватись. Людина 

втрачає свою земну сутність. Її тіло під дією первісного водного хаосу ніби 

розпадається на складові елементи. Але знищення – це зворотній бік 

створення. Потрапивши на інший берег, людина звільняється від усього 

земного і скінченого, отримує новий, раніше невідомий їй стан, досягає 

незмінного, вічного й блаженного буття, тобто народжується знову, і після 

цього повторного народження вже ніколи не вмирає. Міфологія ключове 

значення в цьому надає воді. 

 Таким чином, робимо висновок, що вода в міфології – це одна зі стихій 

творення світу, першопочаток, вихідний стан всього сущого, еквівалент 

первісного хаосу. 

 

Повітря 

 Вважалось однією з основних стихій світу. Як і вогонь, воно 

відносилось до чоловічого, легкого, духовного початку, на відміну від землі 

та води, які символізували жіночий, матеріальний початок. Віяння вітру         

і дихання в давнину пов’язувалось з принципом життя, животворним духом 

(порівняйте російське «дух» і «воздух»). В деяких міфах є яйце світове, 

знесене крилатим, тобто повітряним божеством. В індуїстській міфології 

видих Брахми означає творення світу, а вдих – його знищення. Рудри, що 

живуть у повітрі, вистрілюють стріли-вітри, які стають координатами 
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(напрямками світу) новоствореного простору. Подібні уявлення характерні 

для багатьох народів світу, включаючи давніх слов’ян. 

 В давньоіндійській міфології бог вітрів Ваю – життєдайне дихання, він 

сам виник з дихання першолюдини Пуруші. В іудаїстській традиції бог Яхве, 

створивши людину, вдихнув у неї душу. В Новому завіті Ісус, явившись 

своїм учням, «дунув і сказав їм: прийміть духа святого» [Ио. 20, 22].  

 Вітер, як вихор повітря великої потужності, в міфології асоціювався з 

грубими хаотичними силами, або, з іншого боку, з вісником божественного 

одкровення. Так, Іоанн Богослов отримав одкровення в грозі й бурі.               

В індуїстській традиції вітер, народжений духом, у свою чергу породжує 

світло. В упанішадах вважається, що з атману виник простір, з простору – 

вітер, з вітру – вогонь. 

 В іншій ведичній книзі «Шатапатха Брахман» сказано, що вітер 

відділив небо від землі, які спочатку були одним цілим [ШБр. VІІІ. 129. 2]. 

Це підтверджує також відомий гімн «Рігведи», де говориться, що в 

початковому світі, коли не було ні дня, ні ночі, Щось непроявлене «дихало не 

коливаючи повітря» [РВ. Х. 129, 2]. 

 

Гора 

 В архаїчній свідомості гора виступає як модель світу, в якій є головні 

параметри космічного устрою. Гора знаходиться в центрі світу, там, де 

проходить її вісь; продовження цієї вісі через вершину вказує на Полярну 

зірку, а продовження вниз вказує на вхід до підземного царства. Підошва гори 

стоїть на пупі (тобто центрі) землі. На її вершині живуть боги, а під нею – злі 

духи царства смерті, на землі (посередині) – люди. 

 Головний космогонічний подвиг Індру зводився до розколювання          

і розкриття «початкового пагорбу», який плавав у космічних водах. 

 Найбільшого розвитку образ світової гори отримав в індуїстській 

міфології. Це – найбільша гора Меру, на вершині якої живуть Брахма, Вішну 

і Шіва. З Меру з міфології пов’язана велика кількість міфів: це здобуття 

амріти – напою безсмертя; боги спускались з небес через її вершину; шлях до 

царського міста Індри лежить через неї тощо. 

 Культ п’яти священних гір існував у стародавньому Китаї. Так, на горі 

Гайшань приносились офіри небу. Гора як місце перебування богів – 
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головний міфологічний мотив також у буддизмі (Химават), ламаїзмі 

(Сумеру), в грецькій традиції (Олімп). У шумерів на вершині гори жив 

праотець богів Ан, в індоєвропейському варіанті на них жили громовержці 

Перун, Перкунас, Зевс та інші. З ідеєю гори пов’язані мотиви всесвітнього 

потопу: Арарат (у Старому Заповіті), Парнас (Девкаміон і Пірра), Рейнер –    

у північноамериканських індіанців, Нацир (вавилонська легенда про потоп), 

Фудзіяма в японців. У найближчій до нас грецькій міфології образ гори 

посідає істотне місце. Це такі гори як Кіферон, Оса, Пеліон, Ніса, Отріс, 

Етна, Іда, кавказькі гори (міф про Прометея). 

 В Старозавітній традиції виділений цілий ряд гір: Синай (де Моісей 

отримав від Ягви 10 заповідей), Сіон (царський палац Давида), Олівет (місце 

перебування Ягве), Меріах (місце зустрічі Давида з янголом, згодом тут 

Соломон побудував Ієрусалимський храм), Арарат (Ноєв ковчег), Герізін, 

Ебал, Кармен. Шанувальники гір існували і в стародавньому Єгипті (гора 

Занава), в іранській традиції (Демовенд), у грузин (Казбек), Святі та Лисі 

гори у слов’ян тощо. 

 Негативні персонажі пов’язані зазвичай з низом чи нутрощами гори 

(підземні гноми, злі духи, змії, дракони, титани, тролі). У багатьох народів з 

горою поєднуються культи печер і каміння як частина культу гори 

(наприклад, купи каміння – обо – в монголів). 

 Широко відомий звичай робити жертовник, олтар, трон, храм, цвинтар 

на горі. Сама форма споруд релігійно-ритуального призначення, як правило, 

імітує форму гори, переймаючи її структуру і символіку частин. В цьому 

розумінні піраміда, зіккурат, пагода, ступа, чум можуть розглядатись як 

архітектурний символ гори, її аналог. Старовинна символіка гори довгий час 

була одним з основних мотивів християнського іконопису. 

 Для нас може бути цікавою трактовка образу гори, де її вершина 

пов’язується з ідеєю медитації, духовного підвищення й духовної спільноти 

посвячених, всеохоплюючим образом єдності, що веде до Єдиного. 

 До міфологічного образу світової гори близько підходить інший 

стародавній символ – пуп землі як центр з особливим значенням родового 

місця з ідеєю роз’єднання людства, землі й, можливо, всесвіту. Слово пуп    

(в давньоіндійській мові – «набх») означає «лопатись», «вибухати». Земля 

розростається з пупу як зі свого центру. В південній Індії пуп землі 
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позначався півсферичним «пуповим каменем». В «Рігведі» пуп землі – це 

місце, де перебував Агні. На думку деяких вчених, подібне призначення мали 

менгіри. Іншим образом пупу слугував камінь яйцеподібної форми, що має 

паралелі зі світовим яйцем. 

 

Дерево світове 

 Це дерево підіймається з первісного пагорбу, розділяє й у той же час 

зв’язує небо і землю (або верхній і нижній світи). Це – яскраве втілення 

міфологічного символу дуальної організації світу і притаманної йому 

єдності. 

 Світове дерево користувалось великою популярністю в міфах давніх 

індоаріїв. За їхніми уявленнями в центрі світу росло дерево «ашваттха». Воно 

слугувало опорю космосу і підтримувало його в стійкій рівновазі. Його 

корінні заглиблені в первозданні води, з яких колись був створений світ.       

В той же час дерево було джерелом священної вологи – напою безсмертя, 

яким вгамовували свою жагу великі боги. Його охороняли птахоподібні 

істоти, що сиділи на гілках. З часом склалось уявлення, що крім земного 

дерева існувало небесне вселенське дерево, коріння якого на небі, а крона 

звішується до землі. Подібні образи збереглись в українських народних 

казках, де згадуються дуби, що ростуть догори корінням. Такі ж уявлення 

про світове дерево існують у міфології багатьох народів Євразії та Америки. 

 Світове дерево репрезентує потрійне членування простору по вертикалі 

на три зони: верхню (небо), середню (земля), нижню (підземний світ). 

Подорожуючи по ньому, деміурги, герої, шамани вступають в контакт з 

добрими і злими богами і духами. Сучасні дослідники вважають, що світове 

дерево зв’язало світ богів і світ людей. Тому в міфах дерево рівно віддалене 

від крайніх полярних координат і в цьому сенсі відповідає поняттю 

медитативного центра. 

 Крім зв’язування світів важливою функцією дерева було втілення ідеї 

розмноження. Якраз прохання плодючості (в широкому розумінні)                  

є центральною темою ведичних гімнів і обрядів. Вважалось, що всі життєві 

блага знаходяться в достатку під цим деревом. Там були джерела з водою, що 

дарувала безсмертя, рослини. Космічне дерево не тільки втілювало надлишок 



46 
 

їжі, але й посилало дітей. На ньому у вигляді квіток росли душі людей, які 

потім попадали в утробу матері й ставали причиною народження дітей. 

 

Бик 

 В стародавньому Межиріччі та Середній Азії в ІІІ-ІІ тис. до н. е. 

давньоіранській і давньоіндійській традиціях це – символ місячного бога.      

В шумеро-аккадському царстві бог місяця Сін мав вигляд синьобородого 

бика. В шумерській пісні «Гільгамеш і небесний бик» богиня Інанна 

домагається через богів створення небесного бика, який буде мститися за неї 

Гільгамешу. В результаті тривалої боротьби Гільгамеш убиває чудовисько, 

яке мало вигляд людинобика. Подібні сюжети знаходимо в іранській 

міфології (вбивство першобика верховним божеством зла Ахріманом), на 

Кріті (Тесей і Мінотавр), у інших народів. Такі теми могли бути пов’язані з 

обрядом широко поширеного в Східному Середземномор’ї ритуального 

змагання з биком і принесення в жертву священного бика. В міфах того ж 

ареалу бик є символом бога грому в аріїв. Зевс часто обертається на бика; 

римляни приносять бика в жертву Юпітеру. Візантійський історик VІ ст. 

Прокопій писав, що слов’яни жертвували биків богу – «творцю блискавок»; в 

останній існував обряд заклання бика в день Іллі-пророка (Купали), який 

замінив стародавнього бога-громовержця. Встановлено, що зв’язок бика з 

богом грози бере початок з індоєвропейської міфології. Бога громовиці та 

дощу Парджанью в «Рігведі» зображено як бика, що запліднює землю, 

потоки дощу – сім’я, яке він вкладає в рослини як зародок. 

 Ревущий бык исторгающий живительную влагу, / Вкладывает семя в 

растения как зародыш [РВ. V. 83] 

 На особливе шанування бика вказує його тісний зв’язок у давніх 

релігіях з культом верховного божества неба й сонця. В єгипетських міфах 

бик неба – син Небесної корови і батько теляти, якого та народжує. 

 Особливо широке розповсюдження культ бика мав у стародавніх 

цивілізаціях долини Інду в ІІІ тис. до н. е. Про це свідчать печатки з Хараппи і 

Мохенджо-Даро, а також шумерські джерела про людей з країни Мелуха 

(Індії). Бик може виступати як символ бога (Нандін бога Шіви) чи як суперник 

міфологічного героя (глава війська богів Сканда проти Тараки в 

«Махабхараті» ІІІ. 21, 66). Такий культ характерний для тих елементів 
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давньоіндійської міфології, які можна пов’язати з найбільш ранніми доіндо-

арійськими її джерелами, котрі продовжувались в міфологічних і релігійних 

уявленнях таких народів, як тода, що практикували принесення в жертву бика 

як священної тварини. Символіка бика як втілення космічного початку, яка 

продовжує близьку символіку бізона в палеолітичному мистецтві, характерна 

для неолітичної культури Чатал-Хююка (VІІ-VІ тис. до н. е.), в скульптурах 

якої використовувались справжні частини черепів і роги биків. Археологічні 

сліди культу бика простежуються в багатьох культурах стародавніх скотарів. 

Глиняна модель храму, прикрашена рогами бика, знайдена в поселенні 

трипільської культури (ІІІ тис. до н. е.) на р. Рось. В 1986 р. під час розкопок 

кургану 3 групи «Рибасово-2» (5-й мікрорайон Зарічний, м. Кривий Ріг) в 

похованні ХІІІ-ХІІ ст. до н. е. знайдено вівтарик    у формі голови бика. Сліди 

культу бика знайдені також у Сінташа, ІІ тис. до н. е. (Південне Зауралля). 

 Там, де існували культи головного бога в образі бика, при храмі 

тримали священного бика як його втілення (єгипетський Апіс у Мемфісі та 

ін.). На биках є видимий і невидимий знак його приналежності до божества. 

В хеттських написах зустрічається визначення биків, які «відмічені богом».  

 На важливість образу бика в давнину вказує ідея саошьянта               

(від дієслова «рятувати»), що присутня в іранській міфології. Для давньої 

культурної традиції характерне стійке уявлення про одного чи кількох месій, 

рятувальників людства, яким призначено в кінці віків вершити страшний суд. 

При цьому будуть знищені носії зла, воскреснуть праведники і заради їхнього 

безсмертя закінчать світову історію останньою спокутною жертвою бика. 

 В індуїстській міфології вшановується бик Нандін («щасливий»), слуга, 

воротар і друг Шіви. Він супроводжує космічний танок Шіви – пандаву. 

Зазвичай Нандін зображується у вигляді білого бика (чи істоти з бичачою 

головою) і вважається їздовою твариною Шіви. Статуя Нандіна – 

обов’язковий атрибут шіваїстських храмів. На індійський масках початку 

нашої ери Шіва зображений у вигляді бика, тому Нандіна можна розглядати 

як зооморфну форму Шіви. 

 Наявність залишків кісток биків на деяких святилищах Криворіжжя 

(«Чаша», 1967 р., курган «Довга могила», 1983 р., «Гірка», 1987 та ін.) дає 

можливість висловити припущення про культ подібного божества або його 

прототипу в нашому краї. 



48 
 

 Найбільш близькі відповідники нашим святилищам ми знаходимо в 

образах Шіви та його попередника Рудри. Шіва («благий», «той, що 

приносить щастя») в індуїстській міфології – один з верховних богів нарівні з 

Брахмою та Вішну, які входять до безсмертної тріади. Витоки цього культу – 

в глибокій давнині. На печатках, знайдених при розкопках міст долини Інду 

(ІІІ-ІІ тис. до н. е.), є зображення триликого і рогатого бога, оточеного 

звірами. В ньому можна бачити прототип Шіви в його функції «хазяїна 

тварин». В процесі довготривалої асиміляції в Шіві синтезовані риси різних 

арійських і неарійських богів з їх власними культами і функціями. Шіві 

приносять людські жертви. Шіва – вища істота, що втілює творчі й руйнівні 

сили всесвіту. 

 В післяведичній міфології з культу Рудри розвивається культ Шіви. 

Саме ім’я Рудра (його епітет Пашупаті – «володар тварин») стало одним з 

прізвиськ Шіви. Помічено, що биків зображували місячними настільки ж 

часто, як і сонячними. Сін, месопотамський місячний бог, часто приймає 

вигляд бика; Осіріса, також місячного бога, представляв бог Апіс. З іншого 

боку, ведичний бог Сурья – сонячний бик. Згідно з ассірійськими 

віруваннями, бик народився від сонця. Ці протиріччя пояснюються 

послідовною заміною місячних культів сонячними. 

 З ХІV ст. до н. е. бик і грім пов’язуються з атмосферними богами.        

В усіх культах Давнього Сходу бик виражав ідею влади. Чорний бик 

ототожнювався з нижніми світами. В регіонах Індії, що потрапили під вплив 

арійської культури, був розповсюджений звичай спалювання померлих 

правителів у трунах, виконаних у формі бика. Бик відповідає перехідній зоні 

між стихіями вогню і води, він символізує узи, що пов’язують землю і небо. 

Подібним чином трактують бика з царської гробниці в Урі; він має золоту 

голову (символ вогню) і щелепу з ляпіс-лазурі (вода). 

 Принесення бика в жертву виражало проникнення чоловічого елементу 

в жіночій – променів сонця (джерело і причину плодючості) у вологе 

(жіноче). В іудейській містичній традиції розвивається вчення про священне 

значення кожної букви єврейського алфавіту. Так, альф, перша буква, 

означає бика, її числове значення – 1, фізичний відповідник – дихання, 

планетарний – сонце. Цим властивостям відповідає бог Рудра, що 

персоніфікує грозу, гнів, ведичний попередник Шіви. «Рігведа» називає його 

«биком і батьком світу». Рудра був джерелом життєвої сили. 
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 Ще один образ ведичної міфології – Бріхаспаті («володар молитви»), який 

разом з Вішну розколює печеру Вала (тобто відновлює світ і життєві блага), 

співвідносяться з биком. Для випуску «сонячних корів», тобто сонця, він реве 

як бик. Воскресіння мертвих в давнину також пов’язувалося з «розколюванням 

Вали» через ревіння бикоподібного Бріхаспаті. Можливо, тому в місцеві 

поховання другої половини ІІІ-ІІ тис. до н. е. клались лопатки биків, які 

допоможуть розкрити могилу – цю своєрідну загробну Валу – та воскреснути. 

 Покриванням бичачою шкірою могли бути удостоєні померлі ріші, які 

уподібнювались Бріхаспаті. Зміст загортання покійника в шкіру – «поїдання» 

його цією твариною, ототожнювання їх, «воскресіння» людини 

притаманними тварині якостями і магічними здібностями. Практикувалось    

і омивання покійника посвяченою кров’ю заколотого над символічною 

могилою бика. 

 Український вчений Юрій Шилов у своїй монографії «Прародина 

ариев» детально розглядає комплекси, що поєднані з жертвоприношенням 

бика в Північному Причорномор’ї, де вказує на цілий ряд археологічних 

паралелей, міфологічних та етнографічних відповідників. Культ бика мав 

поширення в Україні в ІІІ-ІІ тис. до н. е. Про це свідчать розповсюджені в 

Північному Причорномор’ї й на Криворіжжі конструкції «бичачих» досипок 

у курганах і чисельна астральна символіка, поєднані з сузір’ям Тільця 

(наприклад, в кургані «Харіна могила»). 

 Залишки давніх арійських обрядів збереглись до наших днів в Індії. Так, 

для доставки покійника на місце використовується пара биків, за допомогою 

яких потім ореться ділянка під поховання («посів») залишків. Перед 

спалюванням обличчя та тіло небіжчика покриваються шматками жертовної 

корови. На поминках, ставши на бичачу шкіру, що символізує життя, 

звертаються до вогню, днів і пір року. Йдучи з поминок, женуть позаду 

процесії бика і стирають гілкою слід – «щоб мертві не знайшли живих». В 

іранців (скіфів і осетин) і деяких кавказьких народностей подібні уявлення й 

ритуали збереглись мало. Дійшов тільки звичай загортати в сирі бичачі шкіри 

покійника і жертви, а також сидіти на шкірі жертовного бика на знак скорботи 

і молитви про допомогу – з уподібненням себе до призначеного на жертву, зі 

зв’язаними руками. У таджиків свято Нового року (Навруз), приурочене до 

весняного рівнодення, завершується ритуалами з биками. 
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 В похованнях катакомбної культури Північного Причорномор’я 

зафіксовано підкладання лопатки бика/корови під череп померлого, в деяких 

випадках лопатка використовується як шаманський бубон (курган біля          

с. Сергіївки на р. Молочній), або як символ тяглової тварини разом з 

деталями поховального возу. Поєднання лопатки, тварини і черепа              

Ю. Шилов розглядає як магічне знаряддя для «вознесіння душі й духу» за 

допомогою бика. Практика покладення в поховання голів, опудал чи туш 

биків знаходить подібність у Шумері, де могили знаті супроводжувались 

парою запряжених биків, які повинні були привезти померлих на небо. 

Дослідник вважає, що традиції «небесних биків» згодом привели до появи 

«Батька молитви» – бога Бріхаспаті. 

 Цілий ряд прикладів історичної етнографії вказує на культ бика             

у багатьох народів світу, що дійшов і до наших часів. Так, у джатів (Індія) 

верховним богом вважався місяць, який приніс із собою ідолів в людській 

подобі, на плечах яких знаходились голови биків і орлів. 

 На важливу роль бика в священних ритуалах вказують фрески 

Кноського палацу (близько І тис. до н. е.). Легко вдягнена дівчина хапає за 

роги бика – символ чоловічої сили в релігії Криту. Можливо, картина 

відображає давнішню гру-містерію, коли раз на 9 років богу-бику 

приносились людські жертви. Давні офіри місцевому богу-бику Мінотавру 

замінили спортивним святом. Значення бика як символу жертви збереглось    

у культі Кібели – той, хто бажав стати її жерцем, повинен був пройти обряд 

кроплення кров’ю. Він опускався в яму, над якою вбивали бика, і бичача кров 

капала йому на голову. Цей акт повністю відповідав таїнству хрещення, він 

пов’язувався з ідеєю очищення та відродження, з почуттям містичної єдності 

з божеством. Під час священної трапези жрець промовляв: «Я вступив в 

Адіон». Адіон – найзаповітніше місце в храмі, яке також було і «шлюбним 

покоєм» божества, де проходило таїнство «священного шлюбу» посвяченого 

та богині. Суттєве значення для розуміння зв’язку між людиною та биком 

має символ вогню. Вогонь для священного багаття добувався через тертя 

двох паличок. Верхня при цьому розглядалась як чоловік, а нижня – як жінка. 

Вогонь, що спалахував від тертя, порівнювався з биком як втіленням 

чоловічого початку. 
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Кінь 

 В міфології індоіранських племен образу коня приділена велика увага. 

Він вважається втіленням бога блискавки, грому, сонця. Особливо яскраво 

роль коня видно в культі сонця. Так, в «Рігведі» сонце називається 

«швидкокінним», а промені його порівнюються з кінським гривами, що 

розвиваються; сам кінь уподібнюється сонцю. Одночасно коню в 

поховальному ритуалі відводиться роль посередника між світом живих           

і царством предків. На це однозначно вказує «Поховальний гімн коню» в 

«Рігведі». Головний зміст його зводиться до прохання перевезти померлого 

дорогою предків до царства Ями:  

 О, скакун, твое тело, везущее тело. / Пусть ниспошлет благословение 

нам, защиту – тебе! / Да чередуешь ты свой свет, свет как (солнце) на небе!  

[РВ. Х, 56] 

 Дослідниця О. Ю. Кузьміна, розглянувши чисельні міфологічні та 

етнографічні матеріали, прийшла до висновку, що жертвоприношення коня 

при похованні здійснювалось з метою передати людині фізичні та сексуальні 

сили коня й гарантувати йому легкий шлях на небо в обитель предків              

і відродження на тому світі. Самі померлі інтерпретуються названим 

дослідником як авторитетні воїни-вожді. 

 Поховання катакомбної культури на Криворіжжі також, хоч і рідко, 

вміщують залишки кісток коня. Наприклад, його нижню щелепу знайдено в 

похованні 8 кургану «Лук’янівка» (1981 р.). В семи катакомбах вхідний отвір 

затуляли лопатки коней, які, можливо, мали функцію оберегів. 

 В індоєвропейській міфології коню належало особливе місце, що 

можна пояснити його роллю в господарстві та переселеннях давніх аріїв.       

В міфі про близнюків у вигляді двох коней представлялись божественні 

близнюки Ашвіни, які жили на небі. Зранку вони неслись на триколісній 

золотій колісниці, запряженій кіньми або птахами, по небосхилу в супроводі 

сонячного бога Сурьї. Цей образ знаходить своє продовження в 

слов’янському Перуні, який переміщувався на візках, запряжених кіньми. 

 Відповідність загальноєвропейській уяві про коней божества можна 

бачити в ритуалі його жертвоприношення (ашвамедха), що прирівнювався до 

трьох частин космосу. 
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Лінга (менгір, колона) 

 Окремі менгіри, тобто вертикально поставлені камені, зафіксовані в 

святилищі «Чаша» (м. Кривий Ріг) та біля селища Новолозуватка. На основі 

багатьох міфологічних, археологічних та етнографічних даних ми можемо 

інтерпретувати їх як зображення або втілення лінги. «Лінга» – 

«характеристика», «знак статі» – універсальний символ божественної творчої 

сили, позначення чоловічого дітородного органу. Поклоніння лінзі                  

є відображенням більш поширеного в давнину фалічного культу, що 

виходить з найдавніших цивілізацій, наприклад, культури Мохенджо-Даро. 

Культ лінги відображено в «Рігведі»; більшою чи меншою мірою він був 

присутнім у весільній обрядовості багатьох народів світу. 

 Широке розповсюдження давній культ отримав у шіваїзмі. Шіваїсти 

вважають Шіву великим і єдиним богом у світі. Це поклоніння лінзі та йоні – 

жіночому початку – як символам Шіви. Зображення лінги як стовпа, що 

піднімається з йоні, є об’єктом культу чисельних сект шіваїстського 

спрямування. 

 Лінга є не стільки знаком фалосу, скільки означенням поєднання 

статей, символом накопичення космічної енергії. Цей знак можна часто 

побачити в індуїстських храмах. 

 В Китаї лінгу називають «Куей». Він являє собою шматок 

продовгуватого нефриту, обмеженого трикутною підставкою. Часто на Куей 

можна побачити вигравіруване сузір’я Великої Ведмедиці – стародавнього 

символу простору і часу. Цікава для нас і символіка колони. Одинока колона 

означає «світову вісь» і має фалічний підтекст, ідею самоствердження, 

прагнення у височінь. Окремо взята колона часто асоціюється зі світовим 

деревом. Так, у «Книзі про богів і чудеса» говориться: «В горах Кунь-Лунь    

є бронзовий стовп, висота його така, що він торкається неба, тому 

називається Небесним стовпом… Злітаючи з нього, Сіванму зустрічається з 

Дунвангуном… Коли Сінванму забажає Дунвангуна, вона піднімається на 

стовп і сама учиняє злиття, таким способом створюються сили інь та ян,           

і робиться творення». 

 В давньоєврейській мові одне й те ж слово означало колону, фетиш, 

знак насолоди і фігуру ідола. 
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 Подібну з лінгою символіку мають менгіри, які підкреслюють фалічний 

початок і пильність. Деякі автори пов’язують їх зі стовпом для 

жертвоприношень, а значить – з віссю світу. Існують і фалічні тлумачення, 

одночасно трактовані як захисні. 

 Культ фалоса простежений в Україні та на Криворіжжі. Слід згадати 

про знахідку в 1979 р. великого, висотою 2,4 м, каменю фалічних обрисів при 

розкопках кургану «Довга могила» доби міді-бронзи, що знаходився біля 

залишків кургану «Чортомлик». Цей цікавий об’єкт зберігається в 

Нікопольському краєзнавчому музеї. Окремі знахідки моделей фалосу 

зроблені на Криворіжжі: в 1965 р. в зруйнованому кургані в районі 

Південного ГЗК – глиняний, та кварцова галька фалічних обрисів, 

пофарбована вохрою – в кургані «Довга могила» (1983 р.). 

 

Пуруша 

 Більшість дослідників перекладають слово як «людина», інші 

вважають, що в цьому слові злились в образі Пуруші людина, божество та 

всезагальна основа (О. А. Луцишина). 

 В давньоіндійській міфології – першолюдина, з якого виникли 

елементи космосу, вселенська душа, «Я». Для Пуруші характерні: 

багаточисельність або багатоскладність (він тисячоокий, тисячоногий, 

тисячоголовий), великі розміри (він всюди, з усіх боків покриває землю, 

чверть його – всі істоти, три чверті – безсмертні на небі), влада над 

безсмертям, властивість «бути батьками своїх батьків» (від Пуруші 

народилась Вірадж, а від неї – Пуруша). Він приноситься в жертву богам 

шляхом розчленування на складові частини, з яких виникають основні 

елементи соціальної та космічної організації: рот – брахмани – жерці; руки – 

раджаньї, або кшатрії – воїни; стегна – вайшьї – землероби; ноги – шудри – 

нижчий стан; дух – місяць; очі – сонце; вуста – Індра і Агні; дихання – вітер; 

пуповина – повітряний простір; голова – небо; ноги – земля; вуха – сторони 

світу тощо. Таким чином Пуруша став образом переходу від одиничної 

цілісності до багаточисельної розчленованості. Розчленування Пуруші 

створює новий тип космічної організації – всесвіт широких просторів, місце 

спасіння від всепоглинаючого хаосу. В пізніших ведичних трактатах ритуал 

жертвоприношення Пуруші дає можливість реконструювати обряд 
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жертвоприношення людини, розчленування її на частини та уособлення їх з 

елементами космосу. 

 

Жертвоприношення 

 Світ богів і світ людей об’єднувала жертва. Боги жили тим, що їм 

жертвували люди, а люди жили дарами, які вони отримували з неба. 

Жертвоприношення було фундаментом ведичного культу. 

 Жертви приносились, щоб отримати милість від богів, до яких 

звертались по допомогу, або як форма подяки за вже отримані блага: 

багатство, перемога в битві, народження сина тощо. Жертвоприношеннями, 

разом з відповідними гімнами, посилювалась могутність богів. Арії вірили, 

що боги за підтримку своїх адептів будуть виконувати їхні прохання. Таким 

чином встановлювались взаємозв’язки і взаємозалежність. 

 З гімнів «Ріґведи» випливає, що ритуал жертвоприношення дозволяв 

підпорядкувати волю бога жертводавцю. Знання магічних заклинань давало 

жерцям-атхарванам велику силу – наприклад, один з них через жертву 

добився виникнення сонця. І ще була одна важлива деталь – за допомогою 

жертви було можливо очиститися від будь-якого скоєного гріха. Боги, 

випивши соми і вкусивши жертовну їжу, звеселялись і забували про гріхи 

людей. Особи, що здійснили проступок, старались перенести гріх на        

який-небудь сторонній предмет, що потім спалювався, викидався у воду або 

знищувався. 

 Для жертовного вогню вибиралося спеціальне місце, яке вважалося 

священним і уподібнювалось центру світу. Важливо було принести жертву, 

виконуючи всі деталі ритуалу: лише тоді давалась надія на отримання 

милості богів. 

 Зв’язок між людьми і богами виникав через встановлення жертовного 

стовпа, що називався юпа. Поруч споруджувався вівтар. Для постійних 

жертвоприношень, які здійснювались головним чином в дні повного і нового 

місяця, будували спеціальний навіс – прачінавамша-шала. Під ним робили 

три вогняних вівтарі, де запалювали священний вогонь – Агні і вівтар вєді, 

для принесення жертви. Всі вівтарі були чітко орієнтовані по лінії схід – 

захід (вона називалась прачі) і по сторонах світу. 
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 Так, квадратний вівтар символізував землю, круглий – небо, яке 

протиставлялось землі. Квадратний вівтар знаходився на східному кінці лінії 

прачі, круглий – на західному. На південь від них розташовувався 

напівкруглий, який відповідав повітряному простору. Вівтар вєді мав форму 

трапеції з увігнутими бічними гранями. Він втілював уявлення про землю та 

жіночий початок світу; вогонь символізував чоловічий початок, а вся форма 

вівтаря – їх єдність і гармонію. 

 Священний вогонь отримували тертям двох паличок з дерева, які також 

мали форму чоловічого та жіночого знаків. Потім запалювали вогонь на 

вівтарях, переносячи його від одного до іншого. Через вогонь здійснювалося 

жертвоприношення й встановлювався зв’язок між людьми і богами. Вєді 

покривали священною травою (бархіс), на неї клали підношення богам           

і запрошували їх прийти для прийняття жертви. 

 Деколи робили тимчасові вівтарі, форма яких залежала від 

жертвоприношення: кругла, квадратна, трапецієподібна, або у вигляді птаха з 

розгорнутими крилами тощо. Спорудження вівтарів здійснювалось за 

певними обрядами. Найбільш урочистим був ритуал агнічаяна – створення 

жертовного місця для Агні. Він тривав біля року і кожен етап 

супроводжувався складними обрядами. При цьому в жертву приносились 

п’ять тварин, голови яких закладались в основу вівтаря, а туші кидали у воду, 

звідки брали глину для його будівництва. 

 Жертовна площадка, вівтар і жертва передавали образи світу так, як 

його уявляли арії, вони були центром цього світу на час проведення ритуалу. 

 Крім звичайних повсякчасних і календарних обрядів здійснювались       

і урочисті жертвоприношення – шраута. Це був складний і детально 

регламентований цикл дій. Вони були важкими, дорого коштували й були 

доступні тільки багатим людям. Одним з таких був ашвамедха – 

жертвоприношення білого коня. Воно робилось, коли хтось із могутніх 

вождів хотів розширити свою владу на сусідні території. Кінь, випущений на 

волю, потягом року йшов у будь-якому напрямку. За ним рухалось військо. 

Правителі земель, куди заходив кінь, повинні були визнати владу його 

власника, або воювати. Потім коня урочисто приносили в жертву. Три 

дружини правителя ділили тушу на три частини. Кожна з них відповідала 
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видам благополуччя: голова – духовна енергія, середня частина – фізична 

сила, задня – плодовитість худоби. 

 При обряді виджанея (буквально: напування енергією) проводилися 

змагання на 17 колісницях, причому обов’язково перемагав правитель. Потім 

він підіймався до жертовного стовпа, торкався навершя у вигляді колеса         

і казав: «Ми досягли неба», а після – «Ми стали безсмертними». Жерці, що 

стояли з чотирьох сторін світу, подавали йому мішечки з їжею, яку він 

пробував і отримував (оновлював) свою силу та енергію. Після цього 

починався новий цикл його правління. 

 Для проведення складних і тривалих обрядів потрібні були професійні 

жерці. В одному ритуалі, залежно від важливості, могли брати участь від 2 до 

16 жерців, а тривалість досягала кількох днів. Всі жертви (сік соми, мед, 

молоко, м’ясо, злаки) кидали у вогонь жертовного вогнища. З часом певні дії 

закріпилися за окремими жерцями – так склалась їхня спеціалізація (знавці 

гімнів, ритуалів, священних формул і заклинань). Три веди («Рігведа», 

«Атхарваведа», «Яджурведа») закріпились за певними групами брахманів, 

які виконували відповідні дії (шраута-ритуали). В жертвоприношенні також 

брав участь і замовник – яджамана. 

 «Атхарваведа» здавна була пов’язана з жерцями, що називались 

атхарванами і ангірасами – знавцями магії та культу вогню. Вони не мали 

прямого відношення до жертвоприношень, що дорого коштували. Областю їх 

діяльності були домашні обряди, які до сьогодення зберігаються в індуїзмі. 

 З часом у ведичному жертовному ритуалі були виділені такі його види: 

1) розведення священного вогню; 2) підтримання священного вогню та 

узливання йому; 3) жертвоприношення в дні нового та повного місяця;          

4) принесення вогню перших плодів і злаків; 5) жертвоприношення, що 

здійснювались кожні чотири місяці; 6) жертвоприношення худоби;                 

7) жертвоприношення вина і тварин. Крім семи основних видів існували 

необов’язкові та покутувані обряди та узливання душам померлих предків. 

 

Людські жертвоприношення 

 Антропологічні міфи (про походження, створення людини) є складовою 

частиною ряду міфологем. Так, смертю «першої людини» пояснюється 

створення всесвіту в міфотворчості багатьох народів світу (у скандинавів це 
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Іміра, у ведичних текстах – Пуруша); подібні мотиви зустрічаються в 

священних книгах давніх іранців, у «Голубиній книзі» слов’ян. В переказах 

догонів кожній частині людського тіла відповідає котрась частина 

зовнішнього світу, що, в свою чергу уявляється велетенським організмом. 

 Ідея продовження життя після смерті зводилась до думки про існування 

в космосі (загробному світі) якоїсь сили, що зберігалась у вигляді духів 

предків і могла проявитись у світі фізичному (нашому), як результат 

повернення чи реінкарнації. Входження предків чи їх еманації в живучих 

родичів у циклі смертей і нових народжень асоціювалось з думкою 

(механізмом) успадкування: вважалося, що потомки приймають образ та 

якості предків. Пращури зв’язували всі частини світоустрою в часі й просторі. 

 Дослідники вважають, що на Криворіжжі ряд поховань на святилищах  

і у племен катакомбної спільноти (друга половина ІІІ – перша ІІ тис. до н. е.) 

є жертвоприношеннями. Так, східна та північно-східна орієнтація скелетів 

вказує на їх направлення «по шляху слави богів». Відсутність у деяких 

могилах черепів також може вказувати на їх жертовний характер. Беручи цей 

факт (відсутність черепів) до уваги, нагадаємо про символіку голови в 

давнину. Так, Герберт Кюн у своїй книзі «Вознесіння людства» (Париж,  

1998 р.) відмічав, що обезголовлювання тіл у первісну епоху вказує на 

усвідомлення людиною незалежності духовного елементу, що знаходився в 

голові, від життєвого, репрезентованого тілом. Впевненість, що під 

зовнішністю людини прихована його неперехідна сутність, сформувалась ще 

в період неоліту (VІ-V тис. до н. е.). 

 Ідея першої жертви є центральною в усіх космогоніях – без жертви 

нема творення. Вважалось, що жертвувати – це значить жертвувати собою,    

а духовна енергія, що отримується цим шляхом, пропорційна вагомості 

втраченого. За Шнайдером, тривалість життя забезпечується взаємо-

пожертвуванням, яке здійснюється на вершині містичної гори: смерть – 

початок народження, всі протилежності на мить поєднуються, а потім 

переходять одна в одну. Те, що створено – руйнується, любов 

перетворюється в ненависть, нещастя – в щастя, страждання – в екстаз. Така 

символічна логіка інверсії – вона має пряме відношення до міфу про 

жертвоприношення. Чим більш жахливим був стан речей, тим більш 
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актуальною була потреба в його зміні (громадське потрясіння або війна),        

і тим більшою повинна бути жертва. 

 Пролита кров – символ жертвоприношення. Всі рідини (молоко, мед, 

вино), які призначались богам чи духам померлих, втілювали кров. Арабське 

прислів’я «Кров пролита – небезпека пройшла» лаконічно виражає ідею 

будь-якого жертвоприношення: жертва умиротворяє будь-які сили й 

відвертає загрозу покарання. 

 В період, що ми розглядаємо (ІІІ тис. до н. е.) відлік часу вівся за 

фазами місяця. Вважалось, що його регулярна поява та зникнення, а також 

фази стали джерелом для створення міфів про розчленування. Відомо, що 

місяць символізує воду, жіночий початок; він також пов’язується зі світовим 

яйцем, маткою. 

 Існує велика кількість міфів, казок і легенд, де головний герой 

піддається розчленуванню й наступному з’єднанню та воскресінню. Істинний 

зміст жертви – це творчий і руйнівний рух. 

 В міфологемах кінець будь-якої епохи пов’язується з символікою 

смерті, коли вона приймає форму жертовності. Смерть є джерелом енергії 

духовної та джерелом відродження матерії, трансформації істоти за 

допомогою нищення форми без знищення її духовної сутності. 

 Хочемо звернути увагу на важливий для наших реконструкцій момент. 

Мова йде про зображення людських фігур на головах тварин, зокрема биків. 

В Індії, Новій Гвінеї, Австралії голова бика з фігурками людей, що виросли 

між рогами – це розповсюджений мотив. Оскільки бик у давнину вважався 

сином небесного батька, людина почала розглядатись як син його і землі, або 

як син сонця й місяця. 

 Український історик Ю. Шилов зібрав матеріал про людські 

жертвоприношення в давньому світі, які допомагають підтвердити деякі наші 

висновки. Зображення людських голів поруч з божеством зустрічаються на 

шумеро-аккадських печатках ХХVІ-ХХІІ ст. до н. е. Деякі поховання були 

приурочені до літнього сонцестояння й пов’язані з боротьбою сприятливого 

та несприятливого півріччя. В наступний період ромбічні стели з 

невиразними антропоморфними рисами могли використовуватись для 

насаджування голів, а можливо, голови ставили на кам’яний стовп – менгір 
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(лінгу). Даний обряд з точки зору архаїчної свідомості слід визнати логічно 

досконалим. 

 Календарна підоснова жертвоприношень вказує на те, що зусилля 

творців і хранителів обрядів були направлені не на встановлення соціально-

економічної ієрархії суспільства, а на підтримання та укріплення 

гармонійних зв’язків між суспільством і всесвітом. 

 Розчленування всесвіту, тварини, людини, речі є одним з найбільш 

універсальних мотивів світової міфології. Розчленування означає умертвіння, 

проте матеріальна, фізична загибель через розривання на землі передбачала 

народження в новому божественному – ідеальній якості та вічне життя на небі. 

 З гімну Пуруші [РВ, Х. 90, 16] ми знаємо, що жертва обожнювалась       

і зазвичай була добровільною. Л. С. Клейн стверджує, що в будь-якому 

випадку парне поховання могли вміщувати елементи дікши – ритуального 

самозачаття і наступного відродження покійників. 

 На східноєвропейській прабатьківщині давніх аріїв звичай спільного 

помирання згас, вірогідно, з початком епохи середньої бронзи (ХVІІ ст. до н. е.). 

Поширення він отримав у ямній і катакомбній культурах у другій половині 

ІІІ – початку ІІ тис. до н. е. На одному із зображень ХХІV-ХХІ ст. до н. е. 

людська голова представлена на жертовнику з клітчастим орнаментом 

(символом обробленого поля та плодючості), на небі місяць і сонце                

(з ознаками зодіаку), а перед жертовником сидить верховне божество. 

 Голова була не тільки спокутною жертвою, а й посередником між 

потойбічним і небесним світами. Аналіз парних поховань ямної та 

катакомбної культур, зроблених Ю. Шиловим, дає підстави для висновку про 

ідею вмираючих і відроджених богів і зв’язок з календарною обрядовістю. 

 В «Гімні Пуруші» про жертву сказано наступне:  

 Весна была его жертвенным маслом, / Лето – дровами, осень – 

жертвой, / Его в качестве жертвы кропили на жертвенной соломе / 

Пурушу, рожденного в начале  [РВ. Х. 90] 

 Суть людських жертвоприношень в «Гімні Пуруші» його автори 

зводили до:  

 Из этой жертвы, полностью принимаемой, / Гимны и напевы 

родились; / Мантры родились из нас, / Ритуальная формула из нас 

родилась… 
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 Вірогідно, що участь ріші («рекущих») в людських жертвоприношеннях 

була однією з головних умов введення в транс, в стан екстазу й провидіння. 

Ряд положень «Рігведи» припускають, що за відкриванням дверей розуму  

[РВ. ІХ. 10, 6] міг стояти не тільки екстаз ріші, а й трепанація черепів живих     

і мертвих (ріші та інших мудреців). На Криворіжжі під час археологічних 

досліджень зафіксовано 8 випадків трепанацій. 

 Таким чином поховання зі зміщеними головами можна порівняти з 

образами Пуруші, а трепанації – з одним з головних діянь Індри – пробитті 

отвору в «первісному пагорбі» Валє з метою визволення Агні. 

 За етнографічними даними, в Центральній Європі ще до сьогодення на 

травневих карнавалах вибирають громадою короля (Таргелія), якого 

приносять у жертву шляхом «знесення голови» (тобто «шапки-корони»). 

 Більшість гімнів «Рігведи» використовувались під час крупних 

жертвоприношень, общинних чи племінних свят. В цих церемоніях                    

і супроводжуючих їх текстах постійно відтворювалась одна й та сама 

священна драма акту творення. Так, загальне індоєвропейське божество неба 

Дьяус виступає як чоловік-батько, а земля – Притхаві – як жінка-мати.             

В скотарських обрядах бог грому Парджанья ототожнювався з биком, 

покриваючим корову. З Парджаньєю також часто зливався бог-воїтель Індра – 

його знаменита палиця-ваджра отримала еротичну інтерпретацію. 

 В основі релігії вед лежить культ плодючості й тієї любовної страсті, 

від якої залежить продовження всілякого життя на землі. В одному з 

ведичних текстів говориться, що вівтар – жінка, а вогонь – бик-чоловік. Під 

час проведення жертвоприношення співали гімни з певною мелодією. Гімни  

і мелодії, що нерозривно пов’язані між собою – це теж чоловік і жінка, які 

прагнуть одне одного. 

 Під час ритуалів, пов’язаних з культом плодючості, могли 

порушуватись будь-які сексуальні заборони і відбувалось символічне чи 

реальне з’єднання. Найближча до нас аналогія – це обряди, які 

супроводжували прихід весни (вони відбувались ще в пізньому 

середньовіччі). 

 Як приклад можна навести ашвамедху (жертвоприношення коня), який 

практикувався в Індії ще в ХІХ ст. Нас буде цікавити фінальна частина 

культового дійства. Після умертвіння коня поруч з ним лягала головна 
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дружина царя, яка мала титул мокіша (буквально: «кобилиця»). Жрець 

накидав на них покривало, а цариця проголошувала: «Чому ніхто не бере 

мене? Кінь спить?» Потім вона імітувала злягання з конем. При цьому один з 

головних жерців подавав непристойну репліку, а цариця відповідала йому 

тим же. В еротичну пересварку включались усі учасники обряду. 

 Подібні явища відбувались і під час інших ритуалів, пов’язаних з 

культом плодючості. Так, оргії супроводжували культ Кібели в Давній 

Греції. На Близькому Сході криваві жертвоприношення Молоху (у вигляді 

людини з головою бика) супроводжувались «розбещеними непристойнос-

тями». Всім учасникам культу Афродіти в Греції (свято афродісій) 

надавалась повна сексуальна свобода. Подібні явища відбувались і на святі 

на честь сина Юпітера – Вакха в Римській імперії. 

 Для нас може бути цікавим цар – один з основних образів багатьох 

міфів. Кожен обожнюваний цар справляв священний шлюб, який дарував 

плодючість ґрунту протягом року. Зміна царя проходила в результаті 

змагання з попередником чи претендентом. У деяких випадках зміна 

проходила не через рік, а по закінченні іншого часу чи при появі хвороби, 

немочі, старіння, коли небезпека його природної смерті загрожувала 

загибеллю космосу: божественний цар втілював «життя», він не міг померти, 

як простий смертний, тому його вбивали (ритуальне вбивство) чи зміщували 

іншим шляхом. 

 Шумеро-аккадська міфологія підтверджує щорічні обряди «священного 

шлюбу» між царем (і одночасно верховним жерцем) і «божою нареченою» 

(вона належала до верхівки суспільства), яку призначав оракул, де вони 

втілювали богів. Однією з головних цілей створення богами людини було 

«кормління» богів своїми жертвами. 

 В архаїчний час етичні погляди на людину, ув’язка її з ідеєю 

праведності та плодючості ускладнювалась центральним поняттям ведичної 

релігії – ідеєю жертвоприношення (яджина). Дані поняття з часом пройшли 

складну еволюцію, головною віссю якої стало поступове наповнення його 

переносним змістом. Так, в «Упанішадах» (назва корпусу творів, походить 

від «упа-ні-ша», що означає «сидіти біля вчителя»; тайне вчення, що 

передавалось від учителя до учня) трактується згідно з формулою «воістину, 

людина – жертвоприношення». В подальших «Упанішадах» (Чхандогья 
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упанішад, ІІІ. 16. 1-5) дається інше формулювання в плані часової 

відповідальності трьох періодів життя людини з трьома узливаннями соми – 

раннім, обіднім і вечірнім. З жертвоприношенням ототожнюється не людина, 

а її життєвий шлях, життя людини і є жертвоприношення. Не дивлячись на 

деяке абстрагування ідеї жертви, її образний бік залишився старим – це 

підтримка благого обміну між землею і небом. Про це збереження свідчить 

переніс «механізму» трансформації жертви на людину при описі посмертних 

перетворень останньої на «шляху предків» (пітріяна). Порівняння шляхів 

жертви і предків показує, що в найбільш суттєвих деталях вони співпадають. 

Вихідною точкою в обох випадках слугує вогонь (жертовний чи 

поховальний); перетворюючись у дим, і жертва і людський дух досягають 

неба, звідки сходять дощем на землю. З часом чисто магічні уявлення 

трансформувалась в етику і отримували переносне значення, оскільки 

причиною існування обох світів ставав не магічний обряд 

жертвоприношення, а осягнуте як жертвоприношення все дхармічне життя 

людини. Дхарма – три основні аспекти людської діяльності: слідування 

релігійному обов’язку, отримання матеріальних благ і задоволення чуттєвих 

запитів. Безпосереднє утягнення людини кожним своїм діянням у відношен-

ня обміну між двома світами стало однією з головних оцінок, що визначають 

праведність повсякденного життя. 

 Розгорнутий опис посмертних перетворень дає один зі стародавніх 

текстів «Яджинавалькхья смірті». Цей шлях прямо названий «шляхом 

предків»: «Ибо те мужи, которые завоевали небо посредством 

жертвоприношения, аскетизма, даров идут последовательно в дым, темную 

половину месяца, в полгода, когда солнце движется к югу, в мир предков, 

луну, ветер, дождь, воду, землю. Потом они вновь блуждают в этом мире». 

 Як же уявлявся світ відношень, обміну між небом і землею, людьми та 

богами? В тій же «Яджинавалькі» читаємо: «Тот высший сок, который 

возникает благодаря приношению богам, удовлетворив богов и жертвователя 

плодом, ветром переносится на луну; оттуда лучами солнца переносится в 

жилище солнца… Это солнце, благодаря своему годовому ходу творит 

высшую амриту, которая является причиной рождения всех существ, 

вкушающих и не вкушающих. Из этой еды вновь жертвоприношение, вновь 

еда, вновь жертвенное деяние. Так вращается этот безначальный                     
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и бесконечный круг». Тут, як і при описі посмертних перетворень людини на 

«шляху предків», життя уявляється як одне із взаємозв’язаних виявів єдиного 

і незмінного за своєю суттю початку, що піддається циклічним 

трансформаціям в ході космічного обміну. З цих позицій їжа є першою 

земною й безпосередньо передуючій людині формою «вищого соку» (що 

також називається атманом, брахмою, амрітою). Опис того, як проходить 

перетворення їжі в людині, дається в наступних шлоках (двовірші): 

 «Солнце удовлетворяется жертвоприношением в огонь, от этого 

(солнца) рожается дождь, а потом – растение. Эта еда в форме сока 

становится мужским семенем. И если во время соития семя и кровь чисты  

у мужчины и женщины (соответственно) Владыка (Атман, высший дух) 

принимает пять элементов, сам будучи шестым». Закінчується опис 

місцеперебуванням Владики: в середині кола, утвореного 72 тисячами 

артерій, що виходять з серця і називаються хіта і ахіта. 

 В даній системі уявлень людське тіло є одним з проявів «вищого соку» 

і в той же час його отримувачем. Проникаючи в тіло, єдиний і незмінний 

початок множиться «як сонце в садах, наповнених водою». 

 Таким чином сутність життя людини зводиться до необхідного для 

існування двох світів «благосні перетворення вищого соку» (його «розум» 

або «умноження», «очищення», «приготування» чи «варку»). 

 Згідно з цитованими вище шлоками, сонце творить дощ («вищу 

амріту») з соку жертвоприношень. Народжені від дощу рослини 

перетворюються в пригідну для людини їжу, будучи звареними, дозрілими 

природнім чином або приготованими на домашньому вогнищі. На цьому 

процес варки не закінчується. Потрапивши в людину, сік їжі, приготовлений 

внутрішнім вогнем травлення, стає м’ясом, жиром, кістками, тобто отримує 

людську плоть. Вона-то і є об’єктом тілесних сажар (життєвих етапів). 

Проходячи через них, людина «готує» свою плоть для заключного 

жертвоприношення, де місце жертовної їжі займає її тіло. «Приготовлений» 

останній раз за допомогою вогню (ангпьєшті) доброчесний йде вгору, 

перетворюючись в сому – їжу богів. Таким чином, ретроспективний ряд 

сансар є послідовною «варкою» втіленого «соку», що перетворився в 

результаті цього в придатний жертовний матеріал. Тобто в архаїчній 

свідомості наших пращурів виробилось цілісне сприйняття людського життя 
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як частини велетенського ланцюга перетворень «соку життя» й повернення 

його знову на небо після праведного життя – своєрідної «варки». 

 Підводячи підсумок вище сказаному, можна констатувати, що людські 

жертвоприношення свідчать про інтенсифікацію прагнення контролювати 

потойбічні хтонічні сили. Такі відомі пам’ятки ведичної та післяведичної 

літератури як «Рігведа», «Махабхарата», «Авеста» проголошують жертву 

єдиним принципом, який має різні форми і править богами і людьми: 

 Так явилась жертва, так здесь явилась. / Та возросла она, так 

расплодилась. / Так владычицей богов она стала. / Так и нас да наделит 

богатством … / Коли человек как жертвенной влагой / боги совершили 

жертводаяние / то еще сильнее бывает жертва.  [Авеста. VІІ. 5] 

 

Смерть 

 Міфи про походження смерті зустрічаються практично в усіх народів. 

При всій різноманітності вони підлягають законам міфологічного мислення. 

По-перше, це «пояснення від протилежного» – люди вмирають тому, що 

раніше не вмирали, або вмирали і знову відроджувались, а з часом втратили 

цю властивість. По-друге, діє ідея «прецеденту» – якийсь чоловік колись 

помер і з того часу люди вмирають. Третя ідея – це покарання: смерть як кара 

за проступок, помилку, непокору. В міфах про смерть часто проводиться 

аналогія з місяцем, що постійно вмирає й відроджується. 

 В розвинутих міфологіях смерть має опредметнений образ духу чи 

божества смерті. 

 В давньоіндійській міфології володарем царства мертвих був Яма, син 

Вівасвата, солярного божества, і Саранью, дочки Тваштара. В «Рігведі»         

є гімн-діалог Ями та його сестри-близнючки Ямі, в якому Ямі пропонує 

інцест (кровозмішення), щоб мати нащадків, але він відмовляється, 

мотивуючи це кровною спорідненістю. Місце Ями у ведичному пантеоні не 

зовсім визначене: хоча його ім’я згадується в переліку богів, сам він богом 

ніде не названий, а тільки «царем мертвих». Вірогідно, Яма спочатку 

мислився смертним – він був «першим, хто помер» і відкрив шлях смерті для 

інших [РВ. Х. 14, 1-2], а тому й названий «збирачем людей», який готує 

«місце спочинку» для померлих. 
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 Смерть Ями оплакує Ямі, й так як ще не існувало ночі, а вона весь час 

повторювала: «Тільки сьогодні він помер», боги створюють ніч, щоб 

подарувати їй забуття. Яма добивається безсмертя в боротьбі з богами, які 

визнають, «що він став таким як ми»; при цьому Агні, що перебував                

у загробному світі, уступає його Ямі, щоб самому стати жерцем богів. 

 Яму, що став володарем обителі мертвих, супроводжують як сторожі й 

вісники два чотириоких пси з широкими ніздрями. У ведичні часи Яму молять 

про довге життя і звільнення від смерті; трупи при похованні клали головою 

на південь, де, як вважали, знаходилось його царство. Жерцю, що здійснив 

поховання, приносили в дар корову, яка повинна переправити померлого через 

річку Вайтарані, що відмежовувала царство Ями від світу живих. Яма 

зображується одягнутим у червоне; його їздова тварина – чорний буйвіл, його 

зброя – дубина і петля, за допомогою якої він виймає душу з тіла. 

 

Предки (померлі) 

 Померлі – одна з категорій духів. Поховання розглядаються як кордон 

«свого» і «чужого» простору, як місце існування (поряд із загробним царством) 

чи «зборів» предків. Небіжчики не тільки йдуть у потойбічний світ, а й 

одночасно (іноді через деякий період перебування там) можуть втілюватись      

у новонароджених дітей, тварин, рослини, природні об’єкти. Допускалось, що 

спілкування з померлими могло відбуватись у сновидіннях. Покійники були 

зв’язані зі стихією вогню, останній об’єднував як життя, так і смерть, 

наприклад, жертовне вогнище в ритуалі трупоспалення, або при похованні. 

 Пращури продовжували вважатись членами роду й складали з 

живучими єдину общину. Припинення або порушення правил відправлення 

культу предків розглядалось як виключення їх із громади, що приводило до 

кари з їхнього боку та остаточної загибелі. 

 Здійснюючи контакти з іншим світом, включаючи ще не освоєні 

природні стихії, праотці сприяли їх підкоренню, а також плодючості. 

Регулярні ритуали сприяли допомозі прабатьків протягом певного часу.

 Найчастіше пам’ятали й шанували першопредків, перших померлих, 

засновників, старійшин родів, сімей і трьох останніх поколінь. Старші (давно 

померлі) зберігали головну роль у загробному житті. Проте, зазвичай, 

безпосередньо звертались до останніх за часом «своїх» дорослих небіжчиків. 
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Вони були підлеглі богам, але могли впливати на них. Таким чином вони 

ставали посередниками між першопредками і богами з одного боку, і людьми – 

з іншого. 

 Вороття в країну праотців – це повернення до витоків, до возз’єднання з 

попередниками, що давало предкам магічну природу, яка при реінкарнації в 

потомках передавалась останнім, або, інколи, і у втілення першопредка в них. 

 Особливе значення мало втілення першопредка у вождях і царях,            

з якими пов’язувалось загальне благополуччя . 

 Сама ідея продовження життя після смерті була ідеєю не знищення в 

космосі певної сили, яка зберігалась в образі духів пращурів в інших світах     

і потім воскресала з їх поверненням. Безсмертний компонент людини (дух) – 

самостійна основа існування, перебуває у предків (пітарів). На це вказує вірш 

з «Рігведи»: 

 О предки, най божественний рід / віддасть нам назад дух-розум 

(манас), / Аби нам належати до натовпу живих!  [РВ. Х. 57, 5]: / Якщо твій 

дух-розум пішов далеко, до Ями, сина Вівасвата, / То ми повертаємо його 

тобі, / щоб перебувати й жити в цьому світі  [РВ. Х. 58, 1] 

 Предки в «Рігведі» не називаються людьми і навіть протиставляються 

останнім, коли предків просять на нашкодити людям, які могли внаслідок 

«людської природи» скоїти гріх [РВ. Х. 15, 6]. Тобто «Рігведі» притаманно 

уявлення про предків як про окремий від людей клас істот, яких людьми       

не названо. 

 Потойбічні мандрівки похованих розділяються на два шляхи: шлях 

богів і шлях предків. В Рігведі» вчення про дві путі лиши намічено                   

і пов’язується в протистоянні життя і смерті, жіночого та чоловічого початку, 

землі та неба. В наступній ведичній літературі вчення про два шляхи 

виділилось в особливу концепцію: «…который приходит в мир на северном 

пути (солнца), к величию богов уйдя, к слиянию с солнцем он идет; а кто 

покинул мир на нижнем пути (солнца), к величию предков уйдя, идет он к 

слиянию с луной, мира он достигает». 

 

Музика і танці 

 Вагомими елементами ритуалів, без сумніву, були танці та музика. 

Музичні інструменти є формою динамічного звуку і спілкування. Флейта       
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і ріг є фалічними і чоловічими за конфігурацією, але жіночими                         

і пронизливими за висотою звуку та внутрішньою порожниною. Іншим 

інструментом, що використовувався з глибокої давнини, був бубон, який мав 

за формою жіночу своєрідність і був мужнім завдяки звучанню. 

Протиставлення високих і низьких тонів, що супроводжували ритуал в добу 

міді-бронзи, виражало перепону, муку і необхідність інверсії, ідею поділу 

простору між небом і землею. 

 Танець став виявленням фізичного втілення процесу перетворення в 

часі. Так, за індуїстською доктриною, танець Шіви в ролі Натараджа (короля 

космічного танцю) символізує об’єднання простору і часу в середині 

еволюції. Оскільки танець – це ритмічна форма мистецтва, то він з часом стає 

символом акту творення 

 Танець є однією з найдавніших форм магії. Кожний танець – це 

пантоміма перетворень і тому вимагає маски для супроводу трансформації, 

яка прагне змінити танцюриста в бога, демона чи якусь іншу форму 

існування. Танець отримав знак вічної енергії – в цьому значенні й 

розглядається коло полум’я, що оточує танцюючого Шіву. Танці людей зі 

зв’язаними руками символізують космічне подружжя – небо і землю. Вони    

є емблемою ланцюга, який поєднує чоловіка і жінку. Таким чином наші 

далекі пращури розглядали значення і символіку танцю. Він мав 

космогонічну функцію і був обов’язковим елементом світотворення, яке 

імітувалось під час основних календарних свят. 

 

Свято 

 Свято в архаїчній традиції – це відтинок часу, що має особливий 

зв’язок зі сферою священного; при цьому припускається максимальна 

причетність до цього дійства всіх учасників. 

 Вистава в ідеалі мала на меті досягнення оптимального психофізичного 

стану його учасників – від ейфорії, пов’язаної з повнотою відчуття бога, до 

відновлення якогось середнього нейтрально-буденного рівня, що був 

порушений трагічною ситуацією (смерть, нещастя, збитки). Саме українське 

слово «свято» (від «святки», «святість») вказує на його протиставлення 

буденному. Сакральність – головна ознака давнього торжества. 
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 Класифікуючи празники, в архаїчній традиції виділяють головне свято – 

так зване надсвято, яке має найбільшу ритуальну силу, та інші – річні, сезонні 

тощо. Відомі надзвичайні дев’ятиденні торжества в Римській імперії, що 

призначались у так званих нещасних випадках для улещання богів. 

 Найбільш повно зміст і функції свята розкриваються в головному святі, 

яке частіше за все відбувається в критичні моменти при переході від старого 

до нового року. Цей основний празник включає в собі головні елементи           

і атрибути інших свят, при цьому вони виступають у найбільш виразному, 

сукупному вигляді. Головне свято розпочинається в ситуації, пов’язаній з 

напруженим чеканням кінця світу. Старий світ, старий час, стара людина 

«зносились», і на них чекає смерть. Сили хаосу активно наступають на 

космічну організацію світу. Сум, жалоба, піст, велика кількість обмежень, 

накладання на себе різних випробувань – аж до самокатувань – 

характеризують життя певного соціуму в цей час. Святкове дійство                 

і зводиться до зняття цієї напруженості, що досягається залученням 

учасників ритуалу до створення нового світу, до перевірки його зв’язків. 

 На основі чисельних версій головного свята можлива реконструкція 

суті та структури архаїчного першосвята, а також його головних рис – 

всеосяжної сакральності, цілісності характеру, прагматичності (воно 

розглядається як абсолютно необхідна практична дія), ефективності 

(«першосвято» – найсильніший інструмент людини в її взаємовідносинах з 

природою), невіддільності від ритуалу, синтетичності (використання всіх 

доступних людині знакових систем), загальності (участь беруть усі члени 

колективу), ігрового характеру, емоційності. 

 Ці особливості єдиного «першосвята» дозволяють вивести з нього всі 

реально засвідчені згодом у різних джерелах інші свята, їх основні риси 

культу і культури. З реально відомих торжеств ближче до реконструйованого 

«першосвята» нашого краю стоять церемонії, в яких розігрується відомий 

трискладовий комплекс: життя – смерть – народження (нове життя). До них 

належать різноманітні ритуали плодючості, що пов’язані з міфами про 

вмираючих і відроджених богів, чи з жіночим божеством плодючості; іноді 

чоловічий і жіночий початок втілені в символах вогню та води (слов’янський 

Іван Купала та інші). 
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 Інший тип свят співвідноситься з пам’яттю про «первісні часи», про час 

творення, про деміурга, втіленого в божество чи культурного героя. 

 Стимулятором відповідного настрою виступає галюциногенний чи 

п’янкий напій, що отримується шляхом переробки плодів тієї чи іншої 

рослини, яка є образом померлого божества. Вино, пиво, сома часто 

пояснюють сюжет свята і одночасно є двигуном усього дійства й головним 

чинником досягнення екстатичного стану. Іноді вони значною мірою 

визначають стихію свята і його дух. 

 

Час міфологічний 

 Міфологічний час – Хронос – у давніх аріїв був символом 

божественного створення Всесвіту. Все породжуючий і всепоглинаючий час 

уявлявся «батьком речей». Як і Слово, час нерукотворний і вічний. Як            

і Всесвіт, Час ототожнювався з числом, з колом, з світовим деревом, горою, 

вогнем, з водою. В міфології час «початковий», «ранній», «перший» час, 

«прачас», що передував історичному профанному (існуючому) часу. 

 Значення «час» співвідноситься зі значенням «земля» (давньоіндійське 

Kala – «час» і gela – «земля»). В міфах «божественний час» є абсолютним, 

безкінечним і безперервним, в «середньому світі», тобто на землі, 

проявляється як конечний і переривистий, і прирівнюється до всього 

тлінного. 

 Час міфологічний – це пора першопредметів, першодій і перетворень, 

він знайшов відображення в міфах творення – космогонічних, антропоген-

нічних, етнологічних. Таким чином, міфологічні події стають «цеглинками» в 

моделі світу. Міфологічний час зводиться до здійснених у ньому 

однократним актам творення. Він є також універсальним джерелом магічних 

духовних сил, які будучи активізованими ритуалами, що інсценують події тої 

епохи, зокрема повторюють міфи творення, продовжують підтримувати 

порядок (рівновагу) в природі та соціумі. Явища доби першотворення, які 

багато разів відтворюються в обрядах, якби повторюються під час 

календарних свят, де час знову стає священним – тобто дозволяє впливати на 

реальність у потрібному для людей напрямку. 

 Міфічна модель часу як дихтомія (від давньогрецького «розділяння 

надвоє») – «початковий час/емпірична (реальна) пора має лінійний характер, 
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який поступово доповнюється й переходить у циклічну модель епохи. Цьому 

сприяло ритуальне повторення подій часу міфологічного, а також календарні 

обряди, розвиток уявлень про вічне оновлення природи, польових злаків 

тощо. Циклічна модель часу породила і ряд міфів про періодичну зміну 

ланцюга світових епох: «махаюга», зміна «днів» і «ночей» Брахми.                   

В розвинутих міфологіях всесвіт уявляється як арена безперервної боротьби 

хаосу і космосу, де поряд з образом часу міфологічного виникає ідея 

конечних часів загибелі світу, який може (або ні) циклічно відновитись. 

 Про складність і багатогранність ідеологічних уявлень в ІІІ тис. до н. е. 

у представників ямної культурно-історичної спільноти свідчить календар            

у вигляді ялинок (світове дерево), нанесений на внутрішні стіни кам’яного 

ящика в похованні 4 кургану 5 біля с. Зелений Гай Криворізького району 

(розкопки 1987 р.). С. О. Дворянінов пояснює це тим, що календар 

(циклічний час), пов’язаний з похованням людини, вірогідно, символізував 

уявлення наших предків про повторюваність, зворотність людського життя. 

Ці календарі відображали давню і вічну мрію людства про безсмертя та ідею 

відродження померлих. 

 Ф. Кьойпер розробив гіпотезу про те, що ведійці уявляли час як 

циклічний процес, у кінці кожного року наступала криза, коли космос 

змінювався хаосом, і для відновлення порядку потрібно було повторення 

акту творення. Це повторення арії розуміли як відтворення подвигу Індри в 

ритуалі, в якому люди могли виступати як персоніфіковані боги.                   

Це новорічне свято, що відбувалось у день зимового сонцестояння, ставило 

за мету відновлення світла і тепла після періоду мороку і холоду, 

відновлення життя з усілякими благами. Воно складалося з ряду змагань: 

словесних поєдинків, перегонів колісниць, запряжених кіньми, змагань з 

роздачі подарунків з метою підвищення свого соціального престижу тощо. 

 

Простір і час 

 В архаїчній моделі світу простір одухотворений і якісно різнорідний, 

завжди заповнений і опредметнений. Втіленням відсутності простору є хаос 

до початку творення. В міфах простір і час існують нероздільно, вони 

створюють при цьому безперервну єдність – хронотоп. Простір і час 

позначаються одним і тим же словом чи словами одного кореня. Наприклад, 
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латинське «орбіс» означає: коло, земний круг, земля, світ, крана, небо, рік, 

річний коловорот, людство. Центр священного простору позначається 

вівтарем, храмом, хрестом, світовим деревом, світовою горою, каменем. До 

центру веде шлях, тобто те, що пов’язує периферію та всі об’єкти, які 

заповнюють простір, з найвищою сакральною цілісністю (олтарем або 

храмом). Рух по шляху до центру дозволяє кожному отримати доступ до 

своєї території, пізнати її, осягнути її священні цінності. Таке ж завдання 

вирішується і в спеціальних ритуалах освоєння простору: обхід теренів по 

периметру, освячення центру, освячення головних точок його за допомогою 

жертвоприношення, розміщення на них священних речей (хрести, ікони 

тощо), різного роду оберегів і амулетів, молитви або заклинання. 

 Організація простору в старовинних традиціях відображала структуру 

колективу. Етнографія свідчить, що соціальні підрозділи племені завжди 

співвідносились зі сторонами світу та з іншими просторовими координатами. 

Соціальна структура племені завжди чітко відбивалась на його розселенні, 

навіть положення різних вогнищ у таборі залежить від родинних стосунків. 

 

Верх і низ 

 Верхній і нижній світи в міфологічній моделі світу – одне з головних 

протиставлень (поруч з правим і лівим, чоловічим і жіночим, днем і ніччю 

тощо), що співвідноситься з основними елементами (стихіями) 

світотворення. Нижній земний світ людей протиставлений небесному світу 

богів, і вже як верхній світ – загробному, а також водній стихії, первісному 

океану, на якому покоїться земля. Переміщення з верхнього світу в нижній      

і навпаки складають основу численних міфологічних мотивів: боги 

(культурні герої) спускаються на землю по світовому дереву за допомогою 

чарівних тварин – коней, птахів тощо. 

 В багатьох міфологіях світ описується за допомогою так званого 

основного міфу: в індоєвропейських народів – це міф про громовержця і його 

хтонічного (змієподібного) суперника, ім’я якого означає «низ», «основу», 

«перепону», якого той переслідує з неба громом і блискавкою. Інверсія 

(перетворення, зміна) властивостей верхнього, небесного чи земного світу 

відзначає належність до нижнього, ворожого людям і богам – порівняймо 

розповсюджене уявлення про потойбічний світ, в якому мерці ходять догори 
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ногами. Суперник деміурга в дуалістичних (двоїстих) міфах виникає з тіні, 

віддзеркалення у воді; перевертень повинен перекинутись через голову, щоб 

стати людиною. За есхатологічними міфами демони і мерці нижнього світу 

повстають проти небес і людей, в день кінця світу верх і низ міняються 

місцями. ця зміна пов’язана з міфологічними персонажами типу карнавалу чи 

масляниці, ритуальне моделювання хаосу, карнавальних (ряджених) образів 

смерті, злих духів тощо під час календарних свят було покликане сприяти 

зміцненню космічного порядку. 

 

Сторони світу  

 Захід. Називається «тильним», так як знаходиться в тилу при зверненні 

на схід. Тут народжується новий місяць, виходячи з моря після заходу сонця. 

Схиляючись до заходу, він «уподібнюється» Варуні та п’є «вологу моря». Із 

заходу піднімаються хмари, які гонить вітер; вони гримлять, проливаючи дощ 

на землю. На заході сонце, йдучи, «розкидає віяло своїх промів у всіх 

напрямках», звідси виходить ніч, що обіймає половину гори Меру, кругом якої 

обертаються всі світила. Ніч «забирає половину живучих»: сон уподібнюється 

смерті. Тут за водою Обмеженість (Діті), протилежній необмеженості, 

виникають духи грому і вітру, що виходять з океану на землю. 

 Затемнення сонця завжди буває перед тим, як з’являється новий місяць – 

Сома, що «виходить з Океану», з нього слідом вилазить чудовисько, що 

«пожирає сонце». На заході, коли після заходу сонця з’являються сузір’я, 

можна простежити, як воно поступово переходить із знаку в знак по зодіаку, 

тобто рухається «звіриною стежкою». 

 На заході Сонце-Вішну завершує свої «три кроки» (ступаючи на схід, 

зеніт, захід). А так як воно «завершило свій шлях», то значить «повернулось 

у свою обитель», ось чому тут «стан безначального Вішну», що покоїться на 

змії Шеші в Молочному морі (Вічності). Грози йдуть з океану, а тому тут 

живе й Марічі (спалах блискавки); Марічі ще означає метеор, болід з двох 

основних потоків метеорів, що йдуть із сузір’я Дракону (Північ) і Скорпіону, 

другий потік більше знаходиться на заході.  

 Південь. Слово Південь («Дакшина») пояснюється як «правий, 

скорий». Ця назва походить від того, що при зверненні на схід південь 

залишається справа. Південь вважається обителлю Часу (Кали), царством 
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владики мертвих Ями, його «другою брамою», тоді як на заході, де 

помирають світила і йдуть у землю – перші ворота смерті. Смерть                   

є незмінний закон для всього живучого, яскраве вираження непорушності 

Закону. Смерть – завжди «суд», підведення підсумків життя, за якими 

оцінюється індивідуальне життя, а тому смерть для давнього арійця мала 

образ судді й хранителя Закону – Дхарми-Ями. Він – перша померла людина, 

що об’єднала чоловічий і жіночий початок, тому він зветься Яма-Близнець 

(під «Близнюками» в санскриті перш за все розуміються різностатеві 

близнюки, «пара»; лише пізніше набуло широкого значення). Рішенням суду 

Ями померлі направляються до місць вшанування за благі чи злі діла.            

Ці місця тільки до деякої міри аналогічні християнським раю та пеклу, так як 

і той і другий, за уявою давніх аріїв, лише тимчасове місце перебування, 

поки не буде вичерпана сила добрих чи злих справ, так що душа може 

отримати спершу покарання за зло, а потім винагороду за добро, і зову 

втілюється, щоб подовжити досвід земного життя, поки не прийде час 

повністю звільнитись, пізнавши Те, Атмана.  

 На півдні сонцю визначена межа, за яку воно не може перейти. Поклав 

цю межу Саварна, що значить «рівний, однаковий», в сучасному розумінні – 

рівнодення, грань, покладена сонцю рівноденням, це – сонцестояння. Тут 

сонце повертає назад, «випивши підбадьорюючий напій». Сонцестояння 

проходить у сузір’ї Рака, а значить, і «межа», про яку йшла мова, є тропік 

Рака. Сузір’я Рака – це «дім Місяця», Соми, яка пов’язується з вологою. 

Сома, перш за все – це священний напій, що укріплює богів; він приноситься 

їм при жертвоприношеннях. Сонце, досягнувши «країни Васішти», знов 

«випускає зиму», тобто направляється до зимових знаків зодіаку. На півдні 

живе і мудрець Капіла (червона спека), який тіснить «народжених морем», 

тобто хмари. На півдні Гаруда («крилате сонце»), був «занурений в роздуми» 

(образ сонцестояння). 

 Північ. Знаходиться зліва при орієнтації на схід, тому зветься «Лівою 

стороною». На північ земля підіймається, і тому її ще звуть «верхньою 

стороною». Тут безвідлучно ходить Золотий Ківш (сім зірок Великої 

Ведмедиці); гори, що підіймаються до неба – вічна обитель богів; тут 

проживає «Водитель народів». Північна (Полярна) зірка нерухома, з неї 

Брахма почав будувати всесвіт («сходив до жертви»). Стародавні арії уявляли 
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процес світотворення як жертвоприношення Духа, який є жертва жертві. 

Знамениті три кроки Вішну пояснюються як проникнення Сонця (Вішну) на 

північ, де живуть 10 аспар, що звуться «Відьюта-прабха», тобто «ті, що 

походять від блискавки чи веселки». Деякі вчені в аспарах, що живуть на 

півночі, вбачають північне сяйво. Тут з грозових хмар народжується золото. 

 Схід. Звідси починається закономірний рух світил, зміна діб і пір року. 

Ще у давніх аріїв, завдяки астрономічним спостереженням, виникла ідея про 

закономірність всього світовиявлення. Вони виразили цю думку в практично 

не персоніфікованому образі Рити, непорушного Закону. 

 На сході знаходиться колесо закону світовиявлення, тут «брама дня», 

біля яких Савітар (Спаситель) – Сонце здійснює подвиг створення тепла 

(тапас), як принципу світотворної енергії. 

 Кожний ранок можливо спостерігати відблиск жертовного вогнища, що 

розгорається на небі. А це значить, що все світопроявлення є «величним 

діянням жертвоприношення». 

 Тут, де починається світ, виникла його Мати, дочка Дакші, діючої й 

Благої Сили, космічної волі до світопроявлення. Тут початок богів, 

стародавніх хранителів світу. Звідси ця сторона називається Першою, або 

Древньою. Світогляд давніх аріїв був світлим. Для них Початок бачився не 

сліпою й невловимою Мойрою, перед якою тріпотів сам владика богів Зевс 

(грецький міф). Вони уявляли його як Щастя і Надію [РВ. V. 107, 7-8]. Тут,    

у країні Світла, Брахма проспівав веди, що є принципом світотворення; їх 

чотири – числом сторін світу. Тут стародавнє Небо (Варуна) спускається на 

землю й отримує володарювання над водами, його відображенням. Зі сходу 

виходить велике творче Слово (АУМ), що виражає всю сутність 

світотворення – Початок, Середину і Кінець [РВ. V. 107, 15]. Ось чому давні 

арії, роблячи обряди, повертались лицем до сходу, як до джерела Світла, 

Закону і Знання. 

 

Числа 

 Числа – клас знаків, якими в давнину описувалась міфологічна модель 

світу. Універсальне значення має розподіл чисел на парні й непарні, що 

відбиває дуальну міфологічну класифікацію: чоловічий-жіночий, правий-

лівий, верх-низ тощо. Найпростіші операції давали ряд відзначених, 
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священних чисел, які описували основні параметри Всесвіту: 1+2=3. Сфери 

Всесвіту – небо земля, підземний світ (так звана трилока) та пов’язані з цією 

сферою божества – ведичний Трімурті, слов’янський Триглав та інші. Чотири 

сторони світу також мали міфічних хранителів – локапалів, а центр світу дає 

число 5 (5 основних стихій). Сума головних горизонтальних і вертикальних 

координат (4+3) дає число 7, яке втілює космічні цінності, включаючи часові 

(7 днів тижня), астральні (7 планет) і культові сукупності (7 головних богів)  

у ведичній, іранській, слов’янській міфології. 

 Їхнє похідне число 12 (3х4) пов’язане з дванадцятьма місяцями, 

знаками зодіаку. Число 10 (1+2+2+4) – 10 еонів (еон – «вік», «вічність») – 

персоніфікація часу, що складає всесвітню повноту. Порушення числової 

цілісності давало нещасливе число 13 (12+1). Таким чином числа ставали 

символом світу і засобом для його періодичного відновлення в циклічній 

схемі розвитку, знаряддям для приборкання деструктивних тенденцій в його 

розвої. Так, 1 означає: єдність, бездоганна цілісність, бог, космос. Число 2 

лежить в бінарному протиставленні, за допомогою якого в міфології 

описується світ (чоловік-жінка, життя-смерть тощо). Перші числа в 

свідомості наших пращурів були елементами особливого числового коду, за 

допомогою якого описувався світ і людина. 
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Розділ ІV 

РЕКОНСТРУКЦІЯ та ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  

СВЯТИЛИЩ КРИВОРІЖЖЯ 

 

Святилище «Кромлех» 

В 1978-79 роках у центрі села Валового досліджувався курган висотою 

3,1 м. Два фактори привернули до нього увагу археологів. По-перше, 

розташування його безпосередньо біля правого берега р. Бокової (науковці 

вже давно відзначили, що це вказує на ранній час його спорудження);          

по-друге, з насипу на поверхню виходили розташовані по колу великі 

гранітні брили. Подібні споруди теж добре відомі в Північному 

Причорномор’ї й мають назву «кромлех». Це слово походить від 

бретонського «кром» – коло, «лез» – камінь. Це один з видів так званих 

мегалітичних (тобто з великих блоків каменю) споруд часів мідно-кам’яного 

віку, що тривав у ІV – першій половині ІІІ тис. до н. е. Розмір будови – не 

типовий для нашого краю. В плані він нагадував коло, яке досягало з півночі 

на південь 32 м, а із заходу на схід – 33 м, довжина комплексу склала більше 

ста метрів. На превеликий жаль, гранітні брили ще з давніх часів були 

оголені, привернули увагу місцевих мешканців, які частину каменів 

використали для господарських потреб. Найбільша ділянка, що збереглась, 

мала 15 м у довжину і складалась із восьми брил. Усього на час розкопок 

збереглося 27 плит, положення яких було зафіксовано. За розрахунками, 

таких монолітів могло бути 50. З південно-західного боку в кромлеху був 

оформлений своєрідний прохід з чотирьох найбільших брил заввишки 2,5 м. 

Вони стояли попарно на відстані 3,3 м одна від одної, причому західна пара 

плит утворювала кут, близький до прямого. На двох каменях є грубо вибиті 

абриси людських облич – можливо, охоронців священного кола – символів 

Неба, Сонця, Вічності. Плити з червоного граніту були взяті з виходів 

корінних порід, що знаходилися поруч, в 300 м на захід. Їм була надана 

підпрямокутна форма, нижня частина підтесана під клин для зручності 

встановлення. Висота брил сягала 2,0-2,5 м, ширина – від 1,0 до 2,0 м, 

товщина – 30-60 см. Вага найбільших доходила до 8 тонн. 

Спочатку по колу була викопана траншея глибиною до 60 см, в яку 

потім вставили підтягнуті на котках блоки. Цікаво, що всі брили поставлені з 
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нахилом 10 градусів всередину. Нижня частина фіксувалась за допомогою 

уламків, що набрались під час обробки плит. Деякі з них поставлені впритул, 

але більшість мала розрив від 10 до 50 см. Спосіб монтування міг бути 

канатно-важільним.  

Найбільш цікаве питання – коли й для чого було зведено таку велику 

архітектурну споруду – поки що залишається відкритим. Є дві версії. Перша: 

це – святилище обсерваторного типу для спостережень за Сонцем. На це 

вказує топографія його розташування – в річній долині. Горизонт у давнину 

утворював своєрідну чашу, зручну для такого типу діяльності. Лінії рельєфу 

місцевості давали потрібні точки для фіксації сходу та заходу Сонця, або 

легкого розміщення на ньому різного роду штучних марок на зразок стовпів. 

По-друге, це, можливо, вже ремінісценція (спогад, відлуння) від більш ранніх 

обсерваторій. Кромлех міг бути своєрідним храмом, місцевим культовим 

центром, спорудженим зусиллями багатьох родів або племені. Слугувати він 

міг для проведення календарних обрядів, ініціації, жертвоприношень богам    

і пращурам. На це вказує його кругове планування, яке традиційно 

притаманне більшості культових споруд. Коло використовувалось як 

своєрідна мандала – медитативний центр, що дозволяв досягти стану, 

необхідного для контакту з богами. В середині кола поєднувались усі 6 

напрямків простору: 4 сторони світу, верх і низ. У цьому своєрідному центрі 

зливалися простір і час, припиняли свою дію закони реального світу. За 

допомогою ритуалів тут інсценували події міфічного часу, коли створювався 

навколишній світ. У цьому колі активізуються духовні сили людини. Під час 

календарних свят, особливо в дні літнього та зимового сонцестояння, 

повторення сценаріїв космогонічних міфів допомагало, як вважали наші 

предки, підтримати необхідний порядок у природі та суспільстві для 

продовження життя. Вони вірили, що еманація їхньої енергії доходить до 

богів, від яких, перш за все, залежить добробут людей. Чим вищою була 

соціальна або духовна напруженість, тим більшими й масштабнішими мали 

бути офіри та свята. Вважалось, що кромлех – ідеальне місце, ідеальний 

центр, де поєднуються дія, мова (священні гімни) і речі (священні предмети).  

Не вдалося точно визначити й час дії святилища. Вірогідна дата – 

перша половина ІІІ тисячоліття до н. е. 
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Через багато років у центрі кромлеху була поставлена кам’яна 

гробниця, вірогідно, вождя, який міг бути і головним жерцем. Зроблена вона 

з різних за величиною плит сірого граніту. Зовнішні розміри конструкції 

складали 3,4х1,2 м. Гробниця орієнтована в напрямку з півдня на північ. 

Всередині знаходився кам’яний ящик з 6 гранітних плит. Він мав розміри 

2,34х1,45 м. Ящик з усіх боків у 3-4 шари був обкладений плитами різних 

розмірів. 

Померлий – дорослий чоловік, лежав на спині головою на південний 

захід. Руки витягнуті вздовж тіла, ноги розведені, ступні – в кутках ящика. 

Напрямок, в якому він орієнтований, за ведичними віруваннями, веде до 

предків у царство померлих. Про те, що туди відправляли людину, яка 

належала до соціальної верхівки, вказують речі, які його супроводжували: 

молот з амфіболіту та дерев’яний жезл-ґирлиґа – символи світської та 

духовної влади. Біля лівої руки знаходилась модель флейти з відполірованої 

трубчастої кістки великої тварини. Можливо, ця флейта повинна була 

розбудити небіжчика, коли він потрапить до предків. Після поховання та 

обкладення ящика плитами гробниця була засипана до висоти 1,6 м. У плані 

насип мав форму кола, як і кромлех, тільки діаметр мав менший – 19 м. Через 

деякий час у вже сформований курган додали ще одне поховання і досипали 

до висоти 3,1 м, а кам’яне кільце вже стало своєрідною огорожею кургану. 

Після третього поховання, зробленого в кінці ІІІ тис. до н. е., курган 

досипали зовні по кам’яному кільцю. Ширина досипки складала 4-5 метрів 

(Рис.2). 

Алея менгірів 

Менгір (від бретонського «мен» – камінь, «гір» – вертикальний) 

відноситься до так званих мегалітів (слово перекладається як «великий 

камінь»). Мова йде про споруди з брил чималих розмірів. Брили, як правило, 

не оброблені, висота їх сягає кількох метрів. В кінці ІІІ тис. до н. е. менгіри 

розповсюдились в Північному Причорномор’ї. Про наявність алеї менгірів на 

Криворіжжі (в районі сіл Новолозуватки і Валового) писала відомий 

український археолог Ірина Фабриціус в своїй неопублікованій книзі 

«Археологічна карта України». Вони стояли на домінуючих висотах. 

Залишки однієї з алей виявлені в 2015 р. неподалік колишнього піонерського 

табору «Корчагінець» біля с. Валового. Довжина споруди 15 м, відстань між 
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рядами вертикально стоячих каменів – до 2 м. Від сучасної денної поверхні 

брили піднімаються на 0,7-1,0 м. Очевидно, їхня висота має бути більшою, 

але це можна уточнити після відповідних досліджень. Матеріалом для алеї 

слугували глиби червоного граніту, взятого біля підніжжя пагорбу на 

правому березі р. Бокової. 

Дослідники менгірів їх вертикальність пов’язують з чоловічим 

початком (фалоїдність), як її семантичний еквівалент; вони також 

ототожнюються з жертовним стовпом, а звідси – з віссю світу, світовим 

деревом, драбиною та їхніми відповідниками. Деякі вчені вбачають в них 

захисну функцію. Цікаві свідоцтва наводяться в «Рігведі» – збірці священних 

гімнів давніх аріїв. Віддаючи честь головному богу Індрі, арії ставили його 

зображення у вигляді стовпа, який забирали через 7 днів. Вірогідно, біля 

таких кам’яних стовпів Індрі приносили жертви в дні літнього сонцестояння. 

Деякі західноєвропейські вчені схильні вбачати в алеях менгірів 

частини місячних обсерваторій, які включали в себе кромлехи (кам’яні 

кільця) і менгіри. 

Алея менгірів біля с. Новолозуватки, за документально не 

підтвердженими даними, вела до кромлеху – своєрідного храму – символу 

неба. Можливо, прохід по алеї між рядами вертикально вкопаних кам’яних 

стовпів, що були знаками сили і відродження, охороняв посланця-жертву або 

жерця. В процесі руху проходило очищення від впливу реального світу. 

Люди таким чином готувались до виходу за межі реальності, контактів з 

богами, космосом або предками. З іншого боку, кромлех і алея в поєднанні 

утворювали людиноподібну фігуру, і проходження через такий коридор до 

кола-яйця могло символізувати умовний зворотній шлях до зародку.  

Алеї менгірів символізували дорогу до сакрального центру, коли вище 

благо отримується через поступове до нього наближення: своя країна → 

поселення → храм → вівтар → жертва. В нашій ситуації все це як би 

стискується до малої за протяжністю, але важливою за значенням ділянки – 

своєрідний міст, що поєднує два світи. Ритуал проходження міг 

підкреслювати ідею про те, що в кожного свій путь – і у богів, і у людей – 

істинний і хибний. Ці міфологічні погляди були засвоєні іншими етносами         

і дійшли майже без змін до сьогодення, зокрема, це шлях посмертної 

трансформації душі (Рис. 3). 
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Святилище «Восьмикутник» 

Досліджене в 1971 році археологом Криворізького історико-

краєзнавчого музею Михайлом Михайловичем Нікітенком в кургані, що 

знаходився на плато лівого берега Інгульця поблизу с. Латівка. Висота кургану 

перед розкопками становила 2,0 м, а діаметр – 35,0 м. В результаті вивчення 

комплексу було встановлено, що спочатку на рівній площадці було створено 

першу конструкцію висотою 0,9 м й діаметром 13,0 м з пласкою вершиною. 

Через невеликий проміжок часу, коли ще не встиг утворитись шар дернини, в 

центрі була викопана яма розмірами не менше 2,0x2,0 м, де був встановлений 

кам’яний ящик із земляним дном, яке знаходилось на 0,1 м нижче денної 

поверхні. Його повздовжні та західна коротка стіна складені з п’яти 

прямокутних плит залізистого кварциту, а східна – з білого вапняку. Варта 

уваги одна деталь: біла плита стояла похило, утворюючи з боків трикутні 

отвори, тобто вона лише прикривала вхід до ящика зі східного боку. 

Внутрішні розміри ящика були такими: довжина 2,05 м, ширина 1,0 м. 

В центрі конструкції, головою на схід, лежав витягнуто на спині скелет 

дорослого чоловіка. Череп його був трохи висунутий за контур ящика, під 

похилу плиту, так, щоб погляд очей був звернений до неба через щілину, яку 

утворювали плита-перекриття ящика та вапнякова плита. В 15 см зліва від 

черепа дорослого знаходилась черепна кришка дитини. По обидва боки 

голови, в кутах ящика, лежало по одному циліндру з формованої вохри, 

діаметром 10 см і висотою 3 см. Ящик був перекритий чотирма плитами 

залізистого кварциту. Відзначимо ще одну цікаву деталь конструкції – на 

перекритті зверху лежали 12 плит білого вапняку товщиною 13-15 см. Вони 

утворювали своєрідний кокон над померлим до рівня його серця, залишаючи 

відкритим тільки східний напрямок. Можливо, 12 каменів символізували 

місяці року і коло Зодіаку. 

З цим похованням пов’язаний восьмикутний кромлех, з розмірами по 

осях 10,5х11,0 м, споруджений з 45 брил вапняку. Вони були поставлені в 

замкнутий ряд на землю, тобто навкруги першої земляної конструкції, 

підчистивши її полу. Чи не означала кількість каменів вік померлого? 

Вже поверховий опис комплексу вказує на те, що перед нами не рядове 

поховання, а щось більш вагоме, пов’язане зі світоглядом наших пращурів. 
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Датується він серединою III тис. до н. е. Знову в своїх пошуках звернемось до 

основних образів міфопоетичної свідомості ведичних часів.  

Почнемо з кромлеху, що мав вигляд восьмикутника. Ми вже знаємо, 

що символом неба (в широкому розумінні – космосу) є коло, а землі – 

квадрат. Перехідною фігурою між ними є восьмикутник, який означає 

духовне відродження, регенерацію, зірки небесного склепіння. Камінь також 

має свою функцію – ще здавна він символізував буття, міцність                        

і гармонійність. Твердість і надійність каменю виступає як антитеза перемін, 

занепаду та смерті, як протиставлення продуктам розпаду, природним 

стихіям: повітрю, вогню, волозі. Він, як вважали протоарійці, – скульптура 

вищого руху, скам’яніла музика творіння. Викликає зацікавлення й 

кольорова гама кам’яних конструкцій – біла і темна. Білий і чорний кольори 

здавна підкреслюють вічність, духовний центр, протистояння двох начал.      

В Тибеті ще відносно недавно жертві фарбували обличчя в білий і чорний 

кольори. Взаємодія їх – один з головних принципів минувшини, символ 

перевтілення, що випливає із здатності самої природи до перетворень             

у подвійній та протилежній силі. Це добре відтворено в знаменитій 

китайській монаді – Інь та Ян. Чорний колір є універсальним символом 

підземного світу й неосяжності часу. Червоні циліндри з вохри також             

є вищим знаком неба, космічного вогню та духовної енергії. Один із 

найголовніших космічних постулатів «Ріґведи» – це твердження, що все 

виникло з вогню і в нього повертається. Бога вогню Агні в «Ріґведі» 

називають «чорноспинним» і «білоспинним». Своєрідні ворота-стовпи 

символізують прохід через вогонь і вихід за межі людських можливостей. 

Вохряні стовпці з поховання можуть відповідати ідеї світового стовпа, 

світового дерева, можливо, дерева життя та дерева смерті. На верхніх 

площинах циліндрів нанесені рогоподібні знаки. Даний символ також 

знаходить своє підтвердження в «Риґведі», де образ дерева й жертовного 

стовпа виступав у злитому вигляді. Так, в мандалі III, гімні 8 сказано: 

 «Возвышайся, о древо… Пусть захотят они создать нам сокровище, 

состоящее из потомства. /Да наградят они нас желанным даром. /Они, 

различающие поле у богов, /Они выглядят как рога рогатых животных, 

/Столбы с навершиями…»  
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Певна річ, що ми сьогодні не можемо відтворити всю складність 

ідеології цього комплексу, деталі самого поховального обряду, до- і постпо-

ховальних церемоній. Можливо, розташування 12 білих плит на перекритті 

вказує і на деякі аспекти буття пращурів. Так, ми можемо виділити групи з 

шести, чотирьох і двох плит, які, вірогідно, означали розподіл року на 

періоди. Сприятливі для життя – це квітень-вересень, а несприятливі – 

листопад-лютий; перехідний період – це березень-жовтень. Так що ж тоді 

перед нами? На жаль, однозначної відповіді немає. Можливо, ми розглядаємо 

випадок поховання так званого «посланця». Матеріали історичної етнографії 

вказують на поширення подібного обряду практично серед усіх народів, він 

відомий з дуже далеких часів і зберігався практично до давнього часу – 

наприклад, масляниця у слов’ян. Учені вважають, що подібні церемонії в 

давнину могли відбуватись щорічно. В нашому випадку, з огляду на 

орієнтацію скелету, можливо, до весняного рівнодення. Згадаймо, що плита 

була навмисне відхилена, а проти обличчя в ящику залишили віконце-

щілину, щоб посланець спостерігав за зірками і міг у потрібний час 

вирушити по зорях Чумацького шляху до оселі богів. Які прохання він ніс від 

тих, хто живе? Деякою мірою нам дають відповідь тексти «Ріґведи» – це 

благання про благополуччя та потомства. Мабуть, деякий час ящик не 

засипали, аж поки не наставало рівнодення (21 березня) і душа померлого не 

вирушала в подорож. Саме поховання могло відбутися за 40 днів до цього. 

Стати посланцем у той час було великою честю. Тільки найвищим за родом 

(перший син вождя) чи тим, хто вигравав змагання, пройшовши важкі 

випробування, надавалось право піти до богів і бути безсмертними. Після 

церемонії, своєрідного карнавалу (він міг тривати кілька днів), у якому брала 

участь вся спільнота людей, від яких він посилався, чоловікові давали напій 

безсмертя – сому. Людина поринала в глибоку застиглість і повинна була, на 

думку племені, прокинутися в сонмі богів.  

Відносно черепа дитини є декілька версій. Одна з найбільш 

несподіваних така. Поважний посланець – це дитина, частина черепа якої 

знаходиться в ящику. Голова, як відомо, це тигель життя й думок, духовна 

потенція людини. Відокремлення голови від тіла – звільнення цієї енергії.      

А дорослий, можливо, супроводжував малого. Говорячи сучасною мовою, 

безгрішне дитя – своєрідна жертва, посланець. Можна спитати: а де ж істина? 
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Її осягнення – це найвища задача людства, але ми повинні ще довго йти до 

неї через пізнання духовної культури наших предків (Рис. 4). 

 

Святилище «Вісімка» 

В 1989 р. на західній околиці села Недайвода, біля лівого берега 

Інгульця був досліджений невеликий курган висотою 0,5 метра. Ще до 

розкопок увагу археологів привернули брили граніту, розкидані навкруги 

насипу. Можна було здогадатись, що це – залишки якоїсь стародавньої 

конструкції типу святилища. Вже давно виявлена закономірність, що 

кургани, поставлені біля води, більш ранні, ніж ті, які розташовуються на 

водорозділах. Розкопки підтвердили наші сподівання. Під насипом 

знаходився подвоєний кромлех, який нагадував у плані цифру 8. Він був 

складений із гранітних брил, встановлених у спеціально викопану канаву 

глибиною до 0,4 м і шириною до 0,5 м. Цікаво, що збереглися лише дві цілі 

плити, які мали висоту до 0,9 м, а всі інші були розбиті або витягнуті й 

відкинуті. Конструкція була зорієнтована за напрямком схід-захід. Діаметр 

більшого (східного) кільця сягав 9 м, меншого – 6 м. У місці злиття кілець,     

у спеціальному заглибленні в давнину стояла антропоморфна стела з граніту, 

висотою 1,63 м і шириною 0,8 м. Вона мала виділену «голову» у вигляді 

прямокутника висотою 12 см. Ця стела знайдена поруч із місцем установки 

на західному краю комплексу. Інша – висотою трохи більше метра, була 

переламана на дві частини і лежала в меншому кільці. До цієї стели з півдня 

вела потужна кам’яна викладка, а з півночі – з дрібних кусків каменю, яка 

поступово звужувалася. Таким чином, конструкція в плані являла собою 

гігантську вісімку, всередині якої стояла велика антропоморфна стела. Коли 

вся ситуація була змальована на плані, то дослідники побачили обрис 

велетенського змія, що згорнувся у вісімку (так у математиці позначається 

нескінченність). Ще одна обставина привернула нашу увагу: давня поверхня, 

на якій стояв кромлех, була насичена червоною вохрою, яка традиційно 

символізує вогонь і кров. В центрі більшого кола на стародавній поверхні 

знаходилась прямокутна викладка розмірами 2,5x1,5 м, зроблена з кусків 

дикого каменю. В її кутах стояли більш масивні брили. 
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Розглянемо деякі образи комплексу.  

Вісімка. Відомо, що в міфології за допомогою чисел описують моделі 

світу. Завдяки своєму накресленню вісімка асоціюється з вічним 

спіралеподібним рухом небес, із безкінечністю. Таким чином, виходячи з 

планіграфії конструкції та символіки цифри, можна впевнитись, що кам’яна 

споруда є стилізованим зображенням велетенського змія. Підтвердження цієї 

думки ми без великих труднощів знаходимо в «Ріґведі», де змій Врітру 

(демон і головний суперник бога Індри) є втіленням хаотичного принципу. 

Він найвідоміший із демонів – «першонароджений» (перекладається як 

«перепона», «затор», що перегородив течію річок). Демон змієподібний, без 

рук і ніг, без плечей, але згадуються його голова, щелепи, потилиця, видає 

сичання. Цей дикий, хитрий звір росте в пітьмі, «не людина» і «не Бог».         

В його арсеналі – грім, блискавка, град, туман. Врітру схований у воді, разом 

з тим він лежить на горі; у нього 99 фортець, зруйнованих Індрою; часом 

згадується 99 його дітей. Індра народився й виріс якраз для того, щоб убити 

Врітру. Найбільш характерний епітет Індри – Врітрахан («вбивця Врітри»). 

Слово Індра означає: «сила», «плодючість». Це бог грому, так би мовити, 

глава богів, один з епітетів якого – «володіючий Ваджрою», бог битви, 

учасник численних сутичок проти демонів і ворожих аріям племен. 

Знаряддям вбивства Врітру, за пізнішими міфами, була палиця-ваджра, 

виготовлена Тваштаром (богом-деміургом, творцем всіх істот і форм).            

За допомогою цієї зброї Індра переміг Врітру. Це дубина, палиця грому         

(в перекладі «блискавка», «алмаз»). Згідно з «Ріґведою» [V. 34, 2], її створив 

співак Ушана. Вона могла бути мідною, золотою, залізною, кам’яною. 

Ваджра лежала в океані, у водах. В руках Індри ваджра – як сонце в небі. 

Вважається, що в давнину вона була образом бичачого фалосу. 

Поєдинок із Врітрою описується в «Ріґведі»:  

«Разъяренный, как бык, он вобрал в себя сому. / Он напился сомы, 

выжатой в трех сосудах. / Щедрый схватил метательный снаряд – ваджру. 

/ Он убил его, перворожденного из змеев. / Безногий, безрукий боролся 

против Индры. / Тот ударил его дубиной по спине. / Вритру лежал, 

разбросанный по разным местам...».  

Врітру занурюється в морок; води, що до цього часу стояли скутими, 

починають рухатися. Перемога над Врітру розглядається як космологічний 
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акт творення – перехід від хаосу до космосу, до процвітання. Символом 

роз’єднання хаосу (Врітру) можна вважати антропоморфну стелу (Індру), що 

стояла між кільцями. Розбита стела (на заході) могла символізувати голову 

Врітри, його ж тіло – розбиті та розкидані плити кромлеху. 

Інший аналогічний космологічний сюжет випливає з аналізу кам’яної 

прямокутної конструкції всередині великого кола. Ця викладка може означати 

демона Валу, що переховував священних сонячних корів, яких викрав вождь 

демонів Пані. Останній, за міфологією, переганяє стадо на край світу, за річку 

Расу, й ховає в гірський печері Вали, брата Врітру. Індра посилає на пошуки 

корів божественну собаку Сарому, яка їх висліджує. Після відмови Пані 

повернути корів Індра на чолі семи мудреців-ангірасів руйнує печеру                

і звільняє тварин. Пітьма щезла і з’явилась богиня ранкової зорі Ушас. Валу 

починає страшенно вити, але Індра вбиває його. Звільнення корів (тобто 

сонця) також прирівнюється до головного космічного подвигу Індри й 

боротьби проти хаосу. Цю думку підкреслює поєднання кола і прямокутника, 

своєрідної мандали, що символізує «Центр світу». Засобами архітектури 

підкреслювалась важливість цієї події, що стоїть у центрі космогонічного акту 

творення. Таким чином, наші далекі предки в III тис. до н. е. відтворили один з 

найголовніших своїх міфів, що пояснював створення всесвіту. 

Інше, аналогічне за міфологією святилище було досліджене в 1990 році 

науковцями Криворізького історико-краєзнавчого музею. В центрі курганної 

групи «Рядові могили», що включала 12 насипів, знаходились два найвищих 

кургани (8,2 м і 4,8 м), з’єднані валом довжиною 40 м і висотою 0,6 м.           

У меншому кургані на давній поверхні виявлена велика птахоподібна 

земляна конструкція, яку інтерпретували як культову споруду (див. 

Святилище «Гаруда»). Через невеликий проміжок часу, можливо, рік (на це 

вказує тонкий шар рослинного тліну), в скульптуру птаха (на «спину») 

впустили поховання дорослого чоловіка, якого супроводжувала ваджра 

(«палиця грому»). Насип, що перекрив «птаха» (перший шар), в плані мав 

вигляд п’ятикутника висотою 2,8 м. Ми знаємо, що «5» символізує чотири 

сторони світу (чотири стихії) + центр. Тобто насип ніс у собі ознаки «світової 

гори», центру світу, через який йшла вісь до вищого неба. 

На поверхні другого шару насипу висотою 3,3 м була зафіксована 

глиняна конструкція, що являла собою півкруглу канавку глибиною 12-17 см, 
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шириною 12-24 см, залиту відмученою жовтою глиною. Довжина скульптури 

досягала 4 м. В її середній частині було округле розширення довжиною        

48 см. Другий фрагмент довжиною 5,5 м, мав вигляд хвилястої смуги, яка на 

східному напрямку закінчувалась «головою» діаметром 1,3 м. 

Без сумніву, таких глиняних фрагментів тіла змія могло бути більше. 

Вони, скоріш за все, втрачені під час пробивки на насипі траншеї бульдозером. 

Проте зафіксованих двох кусків достатньо, щоб зв’язати скульптуру птаха     

і поховання чоловіка з ваджрою з основним космогонічним подвигом Індри – 

знищення демона Врітру. Бог-громовержець «дубиною грому» розсікає тіло 

змія на куски і звільнює води, які той сковував, тобто дає можливість 

розвитку світу (Рис. 5, 6). 

 

Святилище «Стопа Вішну» 

В 1986 р. експедиція Криворізького історико-краєзннавчого музею 

досліджувала курган «Камова могила» висотою 4,5 м, діаметром 57 м. 

Первинний насип був складений з кусків дернини і в плані мав вигляд правої 

стопи, орієнтованої з південного заходу на північний схід. Її довжина 

становила 30 м, максимальна ширина – 12 м, висота до 2 м; верх плоский. 

Вірогідно, описана споруда довгий час використовувалась як святилище. 

 Згодом з південно-західного боку комплексу, ближче до «п’ятки», було 

зроблене поховання давньоямного часу, перекрите 10 плитами – конструкція 

нагадувала двосхилий дах. Датується ця могила ХХV-ХХІV ст. до н. е.  

Після того як зробили перше поховання, архітектура святилища була 

ускладнена. «Стопу» перекрили досипкою (з кусків дернини), у формі 

неправильного овалу з плоскою вершиною, висотою 2,5 м. Після закінчення 

добудови святилище отримало розміри 37х31 м, орієнтоване на північний захід.  

Через деякий час у кургані знову здійснили поховання давньоямної 

культури, яке перекрили новим насипом, що в плані мав вигляд овалу 

розмірами 40х36 м і плоску верхню частину на висоті 3 м. З його поверхні 

було впущене ще одне ямне поховання – при цьому частина насипу була знята 

на глибину 1,5 м. Яма в плані мала вигляд яйця розмірами 9,5х7,5 м, 

загостреною частиною спрямованого на південь. Глина, вийнята з поховальної 

камери, викладена у формі овалу-«жовтка» товщиною 15 см на південному 

схилі воронки. Сама камера була зроблена на місці великого пальця первинної 
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«стопи». Перекрили могилу трьома дерев’яними плахами, на які поклали 

циновку. Поверхня деревин була вкрита чорною маслянистою масою. 

В ямі знаходилось парне поховання – дорослого і карлика. Перший 

лежав у центрі камери на спині, головою на захід; другий – скорчено на 

лівому боці. Обличчя їх були повернуті одне до одного. Зріст першого 

кістяка досягав 190 см – гігантський у порівнянні з карликом. 

Описані елементи архітектури споруди і деталі поховального обряду 

мають відповідники в давньоіндійських міфах про Вішну. В них 

прославляються три кроки Вішну, якими він виміряв земні сфери – ці три 

кроки пояснювали як рух сонця, чи як рух від сходу через зеніт на захід, або 

як рух через три світи. 

«Трижды запечатлел он свой след, / В его полном (следе все) 

сосредоточено…/ Который измерил земные пространства / Который 

укрепил верхнее общее жилище / В трех широких шагах которого / 

Обитают все существа / Видя только два шага того, / Кто выглядит как 

солнце, мечется смертный / На его третий никто не отважится 

(взглянуть) / Даже крылатые птицы в полете». [РВ. І. 22, 17] 

Міфологема «трьох кроків» пройшла різні метаморфози. 

Найважливішою з них є три кроки Вішну у вигляді карлика. Ось як це 

описується в індуїстських джерелах. 

Цар дайтів (різновид демонів) Балі завдяки своїм аскетичним подвигам 

отримав владу над трилокою (трьома світами): небом, землею та підземним 

царством і підкорив богів, перемігши Індру. Мати богів Адіті звернулась до 

Вішну з проханням про допомогу. Вішну, втілившись у карлика, прийшов до 

Балі й попросив у нього в дар стільки простору, скільки він, карлик, зможе 

відміряти своїми кроками. Нічого не підозрюючи, Балі погодився, і Вішну, 

прийнявши свій істинний вигляд, першим кроком покриває все небо, другим – 

землю, а третій крок зробив коротким і залишив під владарюванням Балі 

підземний світ – Паталу. 

В «Брахманах» (давньоіндійських священних текстах, написаних           

у VІІІ-VІ ст. до н. е.) коло міфів, пов’язаних з Вішну, розширюється. В них 

Вішну здійснює подвиги на благо пригноблених і притиснених, до нього за 

допомогою у важких випадках звертаються боги. В «Рамаяні» 

(давньоіндійська епічна поема, ІV ст. до н. е.) дається такий опис Вішну: 
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«…явился Вишну в огненно-красном одеянии, сияя величием, подобно 

восходящему солнцу. Волосы его напоминали гриву льва, небесные украшения 

излучали немыслимый блеск. Был он ростом с гору и как жаровня, сверкал 

его божественный лик». 

В іконографії він зазвичай зображується воїном, що стоїть озброєним. 

В одній з чотирьох його рук гакра (буквально: «диск») – спеціальна зброя, що 

нагадує бумеранг і має надприродну силу; в другій – раковина; в третій – 

булава або палиця; в четвертій – лотос або лук. 

Повертаючись до планіграфїї вищезгаданого комплексу, слід 

підкреслити парність поховання дитини («карлика») і «гіганта», як два 

головних аватари (втілення) Вішну в міфі про його три кроки, а також 

поховання в області його великого пальця стопи, що має прямі аналоги в 

подібних курганах Північного Причорномор’я.  

Треба також відмітити, що в первинній конструкції святилища був 

знайдений фрагмент вінця ліпного горщика, що також має паралелі в 

«Рамаяні», де говориться, що в руках Вішну тримав величезний горщик з 

щирого золота, накритий срібною кришкою. В ньому знаходилась паяса – 

їжа, яку готували небожителі. Вона збільшує могутність і приносить синів. 

Можливо, був знайдений один з уламків того «посуду з благословенною 

їжею», що приносив Вішну на знак свого заступництва та захисту людей, які 

побудували йому святилище й приносили жертви (Рис. 7). 

 

Дольмени-триліти 

Дольмен (з французької: «дол» – «стіл», «мен» – «камінь») – стародавні 

поховальні споруди, один з видів мегалітичних будівель. У 80-х роках ХІХ ст. 

на Криворіжжі були зафіксовані два дольмени: біля с. Мусіївки (курган 

«Кварцяна могила») і в гирлі Дубової Балки (Покровський р-н м. Кривого 

Рогу). Вони являли собою три масивні гранітні опори (стовпи), поставлені 

вертикально й перекриті зверху великою важкою плитою довжиною більше 

двох метрів. Дольмени – це один з перших типів цілісної архітектурної 

композиції, побудовані за законами зодчества. Датуються ІІІ-ІІ тис. до н. е.  

Дольмени використовувались протягом тривалого часу – до сотень 

років, відігравали роль родових святилищ і усипальниць. На нашу думку, такі 

споруди могли застосовуватись і поховальному обряді. Це були своєрідні 
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попередники дахм – башт мовчання. Наприклад, сучасні парси відносять своїх 

померлих до таких башт, вірячи, що птахи – символ стихії повітря – повинні 

знищити тіло небіжчика, яке знову відродиться. Відомо, що повітря – один з 

чотирьох елементів (стихій) всесвіту. Можливо, в давнину люди, що належали 

(за часом народження) до цієї стихії, покладали своїх померлих родичів на 

горизонтальну плиту (дах) трилітів. Про стійкість віднесення людей до однієї з 

чотирьох стихій на сьогодення свідчить її існування в астрології. 

Опосередковано про можливість своєрідної передачі повітрю померлих 

свідчать міфологічні якості першого. 

Як і вогонь, повітря ототожнювалось з чоловічим духовним началом,    

в протилежність землі та воді, які символізували, зазвичай, жіночий, важкий, 

матеріальний початок. 

У ведичній традиції дихання пов’язане з принципом життя, 

животворящим духом, еманацією (порівняйте російські «дух», «воздух»).            

В міфології багатьох народів уявлення про душі й дихання тотожні. В міфі про 

яйце світове його зносить крилатий дракон, тобто повітряне божество. В дав-

ньоєгипетській міфології бог повітря Шу породжує небо і землю; в індуїстській  

видих Брахми означав створення світу; в давньоіндійській бог вітру Ваю – 

життєдайне дихання й сам він виник з дихання першолюдини Пуруші. 

Отже, ми бачимо, що символіка вітру, дуття, «духовної стихії» 

змішується з принципом відродження, преображенням. Вірогідно, наші предки 

втілили в трилітах думки про відтворення життя, відродження померлих; це – 

своєрідні «черева», куди кладеться небіжчик для наступного відродження.      

В міфоепічній свідомості камінь – це емблема буття, міцності, це перша стійка 

форма творчого ритму і скам’яніла «музика творіння» (Рис. 8). 

 

Святилище Хіраньягарбхі 

В 1907 році до Кривого Рогу приїхав відомий археолог, директор 

Херсонського історичного музею Віктор Іванович Гошкевич. Предметом 

його особливої уваги став один із найбільших курганів Північного 

Причорномор’я – «Царева могила». Цей дійсно велетень сягав у висоту 12 

метрів, а його діаметр складав 106 метрів. Він, неначе казковий богатир, 

стояв на горі, що розташувалась трохи нижче злиття Інгульця та Саксагані. 

З кургану було видно обрій на відстань 43 кілометрів. Свою назву, за 
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місцевою легендою, могила отримала від монгольського царя, який вирішив 

зробити огляд своїм військам. Він наказав встановити на вершині кургану 

трон, а воїни повинні були проходити повз степову піраміду. Три дні й три 

ночі не сходив цар з вершини, задоволено оглядаючи свою армію, з якою 

він мріяв завоювати світ. Але час поглинув і військо, й ім’я претендента на 

світове панування, залишивши нам на згадку та для роздумів тільки курган 

з поетичною назвою. 

Гошкевич мав всі підстави вважати велетенський насип могилою 

великого скіфського вождя і, ясна річ, надіявся знайти тисячі золотих речей, як 

це було в кургані «Чортомлик» поблизу м. Нікополя. Найняли сотні місцевих 

селян з возами, і закипіла робота. Вивезли дві третини насипу, що складало 

близько 75 тисяч кубометрів ґрунту, але на дослідника чекало розчарування. 

Курган виявився більш раннім – першої половини ІІІ тис. до н. е. Щоправда, 

було в ньому і поховання скіфських часів, але його пограбували дощенту ще в 

сиву давнину. Переконавшись, що чекати великих відкриттів вже немає сенсу, 

В. І. Гошкевич припинив розкопки. Західний сектор насипу так і залишився 

недоторканим і чекав на дослідників ще майже вісім десятиліть. 

В 1985 р. археологічна експедиція Криворізького історико-

краєзнавчого музею завершила дослідження цієї унікальної пам’ятки. 

Гошкевич вважав, що з розкопками йому не поталанило і нічого принципово 

нового він не відкрив. Але, як виявилось, це було не так. Проаналізувавши 

матеріали розкопок 1907 та 1985 років, ми дійшли висновку, що велике 

відкриття ним таки було зроблено, але на той час рівень розвитку археології 

ще не дозволяв його визначити. 

Сьогодні ми впевнені, що під тисячолітнім насипом наші пращури 

залишили нам у спадок один із найголовніших своїх міфів – міф про 

створення всесвіту, або, як кажуть науковці, космогонію. Ще до того, як був 

зведений курган, на вершині гори було збудовано святилище древніх аріїв. 

Воно мало вигляд кам’яного кільця – кромлеха, що мав діаметр 17 м. Саме 

кільце утворювали десятки плит залізистого кварциту, які були вкопані в 

землю і підвищувались на 1,5 м. Внутрішній простір займав напівсферичний 

насип зі щільно втрамбованої глини, який в середині мав висоту 1,5 м.            

В центрі, в ґрунтовій ямі було зроблене поховання, перекрите двома плитами 
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білого вапняку. Померлий лежав головою на схід, на лівому боці, в позі, яка 

називається «адорація», тобто в положенні дитини в лоні матері. 

Коло в ведичній традиції символізує космічний простір, його межа 

відокремлює космос від хаосу. Одночасно коло втілює безкінечність (світова 

змія, згорнена кільцем). До того ж це – проекція космічної сфери, кулі, сонця 

– символ вічності й неба. 

Глина виражає узагальнене поняття матерії. Вона є своєрідним 

«порохом» води, як попіл – «порохом» вогню. Її образ відповідає 

квазіводному стану, що вміщує всі чотири стихії (вогонь, землю, воду, 

повітря), а також символіку розкладу та відродження – тобто того хаосу, з 

якого періодично створюється всесвіт. Жовтий колір глини – це також 

символ сонячного світла. 

Кромлех з жовтим наповненням у вигляді півсфери підводить нас до 

образу яйця світового – універсального космічного символу, який є основним 

у міфопоетичній свідомості людей в ІV – ІІІ тис. до н. е. Із яйця світового 

виникає всесвіт, або якась персоніфікована творча сила – це може бути 

культурний герой, деміург, іноді – людський рід. Вище вже згадувались 

уявлення давніх людей, що простежуються як у китайській традиції (первісний 

хаос нагадує розбовтане яйце), так, наприклад, і в грецькій – світовий хаос, 

уподібнений до яйця світового. Структура часу в давній традиції теж 

пов’язана з яйцем. В Україні великодні яйця є знаком безсмертя. В 1983 році 

поблизу селища Христофорівка при розкопках могильника ІІ-ІV ст. н. е. в 

чашці було знайдено три яйця, що супроводжували знатну жінку в 

потойбічний світ. Подібні символи зустрічаються у багатьох культурних 

традиціях, де вони також пов’язуються з творенням світу. 

Таким чином, образ яйця підводить нас до міфу з «Рігведи» про 

золотий зародок Хіраньягарбхі, який плавав у космічних водах і дав початок 

всесвіту. Ось як про це пишеться в «Шатапатха Брахман»: «Вначале не было 

ничего, кроме воды. Воды пожелали продолжить себя. Они изнуряли себя 

подвижничеством, они истязали себя. И тогда возник в них Золотой 

Зародыш. Тогда вашего не было года, но столько, сколько длится год, 

плавало Золотое яйцо в воде. Через год из него возник человек. Это был 

Праджапати». Цей міф вважається однією з найдавніших концепцій творіння 

світу. Хіраньягарбхі в ряді випадків ототожнюється з сонцем (жовтий насип 
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у кромлеху). В «Рігведі» Хіраньягарбхі виступає як початкова форма 

Праджапаті – в буквальному перекладі з санскриту «хазяїн творення», тобто 

творець всіх форм, єдиний, хто обійняв сутності всіх істот. Виникнувши з 

Золотого Зародку, він став богом-творцем, підтримує небо й землю, укріплює 

Сонце, вимірює простір, дає життя і силу. Він головний бог і батько богів, 

єдиний, хто існував спочатку. Згодом він почав ототожнюватись із Брахмою, 

який потім його витіснив. 

А тепер згадаймо про поховання в центрі святилища Хіраньягарбхі – 

жовта півсфера, перекрита білими плитами. То і був зародок Праджапаті, 

який, розбивши шкаралупу (ті самі плити), вийшов і почав творення світу. 

Таким чином, ми бачимо, що В. І. Гошкевич все ж зробив відкриття.               

В давньому святилищі пращури відобразили один із найголовніших 

космогонічних міфів про виникнення всесвіту (Рис. 9). 

 

Святилище «Чаша» 

В 1967 році археолог Дніпропетровського історичного музею Людмила 

Петрівна Крилова біля криворізької телевежі розкопала курган під назвою 

«Довгинцево», що мав висоту 9 м, а діаметр – 70 м. У зв’язку з будівництвом 

інституту «Механобрчормет» розкопки проводились у несприятливий час – 

взимку, тому й не могли бути детальними. Це деякою мірою ускладнює 

інтерпретацію цього унікального, в рамках Східної Європи, комплексу. 

Наводимо його опис за звітом Л. П. Крилової.  

Це була яйцеподібна в плані конструкція у вигляді велетенської чаші 

розміром 15 м зі сходу на захід і 13 м з півдня на північ. Її внутрішня 

поверхня була облицьована плитами залізистого кварциту, середній розмір 

яких доходив до 1 м в поперечнику, а товщина досягала 20 см. В центрі стояв 

овальний в перетині гранітний стовп-менгір висотою 1,5 м, вкопаний в землю 

на 0,4 м. На відстані 2 м на південь від кам’яної колони лежала вкопана 

прямокутна плита розмірами 1,8x0,6 м. Зі східного боку плити була зроблена 

сходинка заввишки 30 см і завширшки 10 см. Між плитою та стовпом, 

ближче до останньої, знаходились рештки скелета молодого бика без черепа. 

В східному секторі на краю «чаші» зафіксовані два кістяки дорослих людей, 

які лежали на спеціальних дерев’яних ношах і були густо посипані червоною 

вохрою; в одного зі скелетів був відсутній череп. Крилова відзначила цей 
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комплекс як жертовне місце, але в подальшому не дала йому розгорнутої 

характеристики, можливо тому, що просто не встигла, оскільки передчасно 

померла.  

Сьогодні, спираючись на досить велике коло аналогій, які стали відомі в 

археології більш як за 30 років з часу відкриття Л. П. Крилової, ми можемо 

відтворити версію його призначення та вірогідного ритуалу. Наявність             

у святилищі кістяків двох дорослих людей при відсутності в одного з них 

черепа, посипання вохрою та можливе загортання в шкіру биків дозволяє 

вбачати в них жертовних людей. Східна орієнтація кістяків в святилищі 

свідчить про спрямованість посмертного шляху «до богів». Відсутність черепа 

бика й людини наштовхує на думку про їхній ритуальний зв’язок. Згадаймо 

широкий пласт антропогонічних міфів (тобто міфів про створення й 

походження людини), які є основною частиною багатьох архаїчних систем.     

В індуїстській міфології бик разом з Шівою бере участь утворенні світу. Сам 

же Шіва виступав спочатку у вигляді триликої рогатої істоти. В давньо-

арійській традиції принесення бика в жертву символізувало проникнення 

чоловічого елементу (вогню) в жіночий (воду). Бик переносив енергію від 

землі до неба, поєднуючи стихії вогню й води, або космосу й хаосу. Кров 

жертовного бика очищувала та відроджувала духовну енергію. Смертю 

«першолюдини» пояснюється створення всесвіту в міфах багатьох народів 

світу. В основі образу Першолюдини лежить ідея будівництва світу з частини 

його тіла. В пізніші часи, тобто в період існування нашого святилища, 

поширилась традиція «священного шлюбу», що дає плодючість землі та життя 

протягом року або й більшого часу. Нагадаємо, що, наприклад, за шумеро-

аккадською міфологією, найголовнішою метою створення людей було 

годувати богів своїми жертвами. Ідея першожертви є центральною в усіх 

космогоніях: без жертви немає творіння. Продовження життя забезпечується 

взаємопожертувою, яка робиться на вершині священної гори. Смерть – це 

початок народження, коли всі протилежності на мить з’єднуються і потім 

переходять в одну. Чим важчий стан реальності (мор, війна і таке інше), тим 

більшими повинні бути жертви. Пролиття крові – символ жертвоприношення, 

тобто жертва умиротворяє грізні сили і знищує загрозу кари. 

Таким чином, ми можемо визначити дане святилище як разове, 

створене для відвороту гіпотетичної катастрофи на зразок кінця світу. 
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Жертвоприношення могло здійснюватись у день літнього сонцестояння, 

коли, як вважалося, відбувається найголовніша битва між силами космосу і 

хаосу. Практично для всіх народів Європи та Азії цей день визнавався як 

Першосвято. Можливо, жертвоприношення людей і бика пов’язане з 

дванадцятирічними чи віковими циклами. На важливість цього обряду 

вказують розміри святилища і великі трудовитрати, пов’язані з його 

спорудженням. Нагадуємо ще раз, що цей комплекс на сьогодні не має 

прямих аналогій у Східній Європі. Без сумніву, в майбутньому науковці 

зроблять більш детальну реконструкцію обряду й відкриють ще одну 

невідому сторінку духовної культури давніх племен Криворіжжя (Див. 

також: Жертвоприношення; Жертвоприношення людини; Свято) (Рис. 10). 

 

Святилище «Конус» 

В 2008 р. археологи Криворізького історико-краєзнавчого музею 

розпочали дослідження одного з найбільших на Криворіжжі курганів 

висотою 8,2 м, діаметром 70 м (група «Рядові могили» на північному борті 

Ганнівського кар’єру Північного ГЗК). Цей курган валом висотою 0,6 м і 

довжиною 40 м (збудованим в епоху пізньої бронзи – XIV-XII ст. до н. е.) був 

з’єднаний з іншим, що піднімався на 4,8 м. 

На початку ІІІ тис. до н. е. тут був створений первинний насип над 

поховання «патріарха». Цікаво, що спочатку ділянку, визначену під курган, 

звільнили від рослинності, а місце в центрі, діаметром 9 м, промазали шаром 

грязьової обмазки (гумус і цементуюче наповнення) товщиною 6 см у центрі 

й 2-3 см по краям. При цьому будівництво насипу розпочалось раніше, ще 

задовго до поховання. Навколо центру було зроблено вал з розривом для 

проходу до могили. Остання копалась потім. У вже частково спорудженому 

кургані були зроблені ями для приготування цементуючого розчину-обмазки. 

Такий будівельний прийом повторювався й при наступних добудовах 

степової піраміди. 

Спочатку висота кургану сягала 3,5 м, діаметр до 30 м. Вся поверхня 

першого насипу була вкрити обмазкою товщиною від 10-12 см у центрі до    

6-8 см по краях. 

Через деякий час після будівництва кургану (можливо, рік), 

одноплемінники померлого «патріарха» вирішили спорудити над його 
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могилою святилище. Була проведена відповідна підготовка: знято 

рослинність, здійснений обряд очищення ділянки, включаючи ритуал з 

вогнем. В плані святилище мало вигляд стилізованої голови бика з «рогами» 

довжиною 2-2,5 м на півночі. Ці валоподібні «роги» підіймались до верхньої 

округлої площадки діаметром 12 м на висоту 4,3 м. Верхню (ритуальну) 

площадку вкрили шаром обмазки товщиною 10-12 см, а схили – 6-8 см. 

Площадку, поки ще була сира земля, застелили різними травами і соломою. 

На поверхні в кількох місцях також виявлено сліди вогнищ. Церемонія 

застилання землі соломою й травою, де повинні сидіти боги під час 

жертвоприношення, було складною та відповідальною дією. 

Під час дослідження обмазки зафіксовано відбиток дерев’яного жезлу з 

навершям у вигляді яйця, закріплене вертикально на низькій циліндричній 

підставці. Поверхня мала рельєфний орнамент у вигляді чотирьохпе-

люсткової розетки, розсіченої рівнобічним хрестом. На підставці було коло з 

трьох рельєфних поясків. Пелюстки мали вигляд овальних фестонів, що 

підіймаються від основи до округленої вершини. В кожному фестоні 

зроблено середній валик з двома симетричними бічними. Жезл пофарбований 

в білий колір. Він, вірогідно, мав кругле руків’я, де могли повторюватись 

елементи навершя. 

В західній частині площадки було здійснене поховання в кам’яному 

ящику з плит граніту і аркозового пісковику. Загальні розміри конструкції 

склали 3,0х2,7 м. Перекриття було складним і багаторівневим. Померлий – 

доросла людина, лежав на спині головою на захід. Дно могили і всі щілини 

ящика були ретельно промазані обмазкою. Над тілом поставили спеціальний 

дерев’яний каркас рамочного типу, розмірами 1,8х0,9 м. Він був обгорнутий 

рослинними циновками. Такі ж циновки вкривали дно ящика. Померлий був 

посипаний порошком крейди і вохри. Особливо велика концентрація першої 

виявлена біля голови. Біля кисті лівої руки знаходилися залишки зотлілого рогу. 

На жаль, не вдалося точно встановити час поховання по відношенню до 

спорудження святилища. Вірогідно, цей кам’яний ящик був задіяний в 

ритуалах жертвоприношень предкам. 

Якщо уважно придивитись до елементів святилища, то легко побачити 

основні «канонічні» образи ведичної релігії давніх аріїв. Це, зокрема, гора – 

місце «центру» світу,через яке відбувається взаємодія світу людей з богами    
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і предками. Образ бика (вигляд в плані) традиційно пов’язується з небом, 

верховним божеством-громовержцем, вищою владою, він поєднує землю        

і небо. В архітектурі святилища присутні елементи стихій космосу: сліди 

вогню, земля, вода (в поєднанні з землею – обмазка) і повітря, що наповнює 

оточуючий простір життєвою силою. Жезл у вигляді яйця світового – 

всеохоплюючого космічного символу. З яйця виник космос і бог – творець 

всесвіту. Один з аспектів – нове народження. 

Зіставляючи вказані образи, ми можемо зробити висновок, що дане 

святилище слугувало для встановлення зв’язку з богами, які жили на небі та 

предками з підземного царства. На вершині приносились у жертву тварини, 

рослини, робилось узливання на встановлений там вівтар. Можливо, перед 

ним знаходилася стела або стовп, що символізували вище божество (світову 

вісь). Підйом на площадку міг здійснюватись по пандусу, який починався на 

денній поверхні між «рогами» бика (Рис. 11). 

 

Святилище «Світова гора» 

Матеріальним втілення образу світової гори став курган. Ця 

поховальна споруда з’явилась на Криворіжжі в ІІІ тис. до н. е. разом з появою 

тут носіїв ямної культурно-історичної спільноти. Вважається, що йому 

передували святилища у вигляді круглих кромлехів і земляні ротонди.  

Деякі історики вважають, що в давнину до курганів застосовувався 

термін «гора» (від «giri»), який відомий в більшості індоєвропейських мов. 

На це також вказує той факт, що більшість курганів зведена на вододілах, 

тобто на підвищеннях. 

Зараз загальновизнано, що кургани були також і святилищами: 

невеликі – родовими, високі – племінними. 

На їх вершинах встановлювали дерев’яні або кам’яні стовпи – вісь 

світу. В найбільш ранніх курганах Північного Причорномор’я маріупольської 

культури схили земляних пірамід обкладались дерев’яними колодами і мали 

шатровий вигляд. Ми вже знаємо, що кургани вийшли з кам’яних 

мегалітичних конструкцій. Тому, вірогідно, найбільш ранні курганоподібні 

святилища Криворіжжя типу «світова гора» могли бути зроблені з каменів       

і мати пірамідальну форму. Розташовувались вони біля води або на штучних 

острівцях (за ведичною міфологією гора піднялася з дна первісного океану). 
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Такі піраміди могли досить швидко руйнуватись через берегову абразію й не 

дійти до нашого часу, або сприйматись як купа каміння. Ямники почали 

широко застосовувати земляні конструкції з елементами попередніх 

святилищ: кромлехи, кам’яні обкладки, менгіри. Реконструйоване за іншими 

аналогами святилище «Світова гора» кінця ІV – початку ІІІ тис. до н. е. могло 

мати вигляд чотиристоронньої піраміди висотою до 4 м, з основою до 6 м. На 

її вершині встановлювався стовп або сухий ствол дерева, що символізували 

«світове дерево». На вірогідність запропонованої реконструкції вказують 

чисельні міфи багатьох народів світу (Рис. 12). 

 

Святилище «Світове яйце» 

Ми вже згадували, що первинні насипи багатьох курганів у плані нага-

дують овали. На Криворіжжі таких випадків зафіксовано декілька: курган в  

с. Валовому (1978 р.), кургани 6 і 7 біля с. Родіонівки (1984 р.), на території 

Кривого Рогу: курган «Зеленгосп» (1979 р.), курган № 10 групи «Близнюки» 

(1992 р.), кургани 1, 2, 4, 10 групи «Рядові могили» (1983-2008 рр.) та інші. 

Багато дослідників пов’язують спорудження яйцеподібних насипів з 

втіленням у курганній архітектурі міфу про світове яйце. 

Так, Ф. Кьйопер вважає, що йдеться про міф «першого творення» – за 

його схемою реконструкції вода була з самого початку, і вона сприймається як 

даність, про походження якої ведичні автори не роздумують. Води були опорою 

«цих світів», або землі. Виникнення землі було першою стадією творення світу. 

Як земля створена і з чого почалося життя? На ці питання різні ведичні трактати 

дають свої відповіді. Одна з них така: земля виникла в результаті процесу 

ущільненості вод (брахмани). Є варіант, викладений в «Махабхараті»: це 

трапилось в результаті «збивання океану» девами і асурами. В «Ріґведі» є згадка 

про богів, які танцювали в морі, взявшись за руки [Х. 72, 8].  

Інша ідея – про світове яйце – пов’язана з принципом ущільнення вод, 

або з думкою про Творця. Перший варіант викладено в «Джармінія Брахман» 

[ІІІ. 360, отк. 7], згідно з яким на початку були тільки води і їхні хвилі 

стикались одна з одною. Від цього виникло золоте яйце і лежало там «сто 

років богів». За версією «Шатапатха Брахман» [ХІ. 1. 8, 1-2] золоте яйце 

виникло з жару, виділеного водами, коли вони захотіли розповсюдитись. Це 

яйце плавало близько року, і тоді виник Праджапаті – бог первісного 
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неділимого світу. Він проламав яйце, але у нього не було поки опори, і він 

плавав на цьому яйці ще один рік, після чого створив землю, повітря й небо. 

В «Джаймінії Упанішаді Брахман» [І. 56, 1] говориться, що спочатку була 

вода, «великий потік». Хвиля запліднила хвилю й від цього виникли дві 

золоті чаші. Ця ідея близька до сюжету «Джармінія Брахман», де від 

зіткнення хвиль народилося золоте яйце. В «Чхандогья Упанішада» 

розповідається що з небуття народилося буття, воно розвилося в яйце, яке 

пролежало рік, поки не розкололось. Тоді воно стало двома шкаралупками: 

одна – срібна, яка перетворилась на землю, друга – золота, що стала небом. 

Ідея про золоте яйце збереглась і в пізнішій літературі, де проводилась думка, 

що з нього народився Брахма. 

В «Махабхараті» [ХІІ] сказано, що Брахма, провівши рік в яйці, яке 

плавало в первісних водах, силою думки розколов його на дві половини;        

з однієї створив небо, з іншої – землю; між ними виникає повітряний простір. 

Далі з’являються п’ять елементів (вода, вогонь, земля, повітря, ефір), думка, 

а пізніше – боги, жертвоприношення, три веди, зірки, час, гори, рівнини, 

моря, нарешті, люди, мова, пристрасть, гнів, радість, покаяння, набір 

протиставлень (жар-холод, сухість-волога, горе-радість тощо). Сам Брахма 

розділився на дві частини – чоловічу та жіночу. Після того створюються 

рослини, тварини, птахи, комахи, демони. Все живе, весь світовий порядок 

управляється, контролюється й направляється Брахмою. Він не тільки 

створює світ – його життя, що перевершує життя всіх інших богів, визначає 

хронологічні рамки всесвіту. День Брахми дорівнює терміну існування 

нашого світу, а ніч становить час, коли він відпочиває для нового акту 

творення. День Брахми складає тисячу «великих віків» (махаюга), кожна з 

яких дорівнює 4320000 «людських років». 

Крім яйцеподібних в плані насипів курганів, на думку відомого 

українського історика й археолога Ю. А. Шилова, ідея світового яйця в 

Північному Причорномор’ї могла матеріалізуватись у вигляді кам’яного яйця 

великих розмірів (можливо, пофарбованого в червоний колір), яке вірогідно, 

встановлювалось на штучних «острівцях» водоймищ. Люди могли приносити 

скульптурі жертви (узливання) молоком, медом, сомою (Рис. 13). 
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Святилище «Адіті» 

В 1987 р. біля станції Мойсеївка був досліджений курган висотою 3,2 м. 

На його місці в першій половині ІІІ тис. до н. е. стояло святилище, яке поки не 

має аналогів у Східній Європі. Були визначені основні етапи його будівництва. 

Спочатку із суглинку насипали півсферу з пласкою вершиною. Висота її 

становила 1,2 м, а діаметр – 11 м. Вірогідно, на ній у свій час був 

установлений жертовний стовп, що символізував «світову вісь» – своєрідний 

«центр світу». Так визначалось місце, де був можливий контакт з богами на 

небі або пращурами з підземного царства. Біля нього знаходився вівтар, куди 

клали жертву, або проливали кров, відправляли церемонії. Своєрідним 

капищем було й саме підвищення, що в плані мало форму кола. Як ми вже 

знаємо, коло – це проекція неба, а в широкому розумінні – космосу, на землю. 

Це місце – своєрідний тигель перетворень, знак життєдайного сонця, що єднає 

людей з небом і богами, які там живуть. 

На наступному етапі із шматків дернини була споруджена стіна 

шириною 1,0-2,5 м і висотою близько 1 м. Фігура, що утворилась стіною, 

мала вигляд півмісяця та стилізованої голови бика. Її розміри з півночі на 

південь склали 27 м, із заходу на схід – 15 м, відгалуження (роги) – 7-8 м. 

Внутрішній простір навколо вівтарного насипу був закладений шматками 

деревини. Для зручності сходження на святилище із західної сторони 

зроблено похилий пандус.  

Через деякий час між рогами місяця (бика) встановлено кам’яний 

ящик-саркофаг з 7 вапнякових плит, розмальований зсередини червоною 

вохрою. Малюнок складався з «ялинок» і символізував дерево життя, що 

поєднує три світи: богів, людей і померлих предків. Поховальний інвентар 

свідчить, що небіжчик належав до соціальної верхівки і був, вірогідно, 

жерцем. Після обряду поховання ящик закрили великим кам’яним віком 

довжиною 2,4 м і товщиною 0,3 м. Навколо гробниці стояли 6 стовпів, на 

яких, можливо, висіли черепи биків. Головою померлий був зорієнтований на 

точку весняного рівнодення. 

Згодом, як мінімум через рік, коли почав утворюватись дерновий шар, 

святилище засипали, але новий насип не перекривав повністю ящик. Віко 

залишалось на поверхні. Це, можливо, пов’язано з необхідністю періодично 

відкривати його для ритуалів. Згідно з археологічною систематизацією, це 
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поховання належить до кемі-обинської культури. Назва походить від кургану 

Кемі-Оба, розкопаного в Криму в 1957 р. В ньому вперше в Україні було 

знайдено поховання в розписаному ящику. При сучасному розвитку науки 

кемі-обинська культура зіставляється з інтернаціональною стратою в рамках 

індоєвропейської спільноти. Жерці, що подорожували й обслуговували 

святилища-обсерваторії, збирали і зводили в єдине ціле різноплемінні й, 

можливо, різноетнічні гімни, що ввійшли згодом до «Ріґведи», виклавши їх 

на штучно створеному есперанто стародавнього світу – санскриті. 

Розглянемо основні елементи святилищ у контексті міфологічної, або 

архаїчної, свідомості. 

Місяць. Сьогодні загальновизнано, що місячні ритми як мірило часу 

використовувались до сонячних. Місяць здавна виступав як посередник між 

небом і землею: він творець року, дає плодовитість жінкам і тваринам, 

плодючість рослинам. Фази місяця аналогічні порам року й різним віхам 

людського життя. Час невидимості відповідає людській смерті. Згідно з 

«Ріґведою», померлий йде до злиття з місяцем, де душі очищаються, а потім 

тіла знову повертаються на землю. Дух же йде до сонця. Місяць – це 

зменшений двійник сонця та сонце мертвих. 

Бик. Це – образ місячного божества. Місяць у міфах часто називається 

як «той, що має сім’я бика». Боги місяця в давнину виступали у вигляді бика. 

У багатьох краях і країнах були поширені обряди змагання з биком                  

і принесення його в жертву (так звані буфоналії). Бики у багатьох народів 

пов’язуються з богом грому. В «Ріґведі» бик виступав як символ космічного 

початку. Моделі трипільських храмів мають портали у вигляді стилізованої 

голови бика. Бог індусів Шіва мав стародавній прототип у вигляді триликого 

рогатого божества. Бик пов’язував небо й землю. В давній Індії існував 

звичай спалювати тіло царя в труні, яка своєю формою нагадувала бика.         

В ранніх релігійних традиціях саошьянта, тобто спасіння світу, відбувається 

в результаті спокутної жертви бика. 

Насип в середині «місяця», де був розташований вівтар, пов’язується з 

богинею Адіті, вірніше, з її вагітністю. В «Ріґведі» Адіті порівнюється з дій-

ною коровою, яка налилася молоком для благочестивого чоловіка, що 

приносить жертви. Вчені вважають, що ім’я Адіті замінило ім’я персонажа 

більш давніх міфів. Можливо, її попередній прототип мав вигляд корови.      
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Це жіноче божество, мати багатьох богів, що склали цілий клас богів і отри-

мали назву – Адіт’їв. Адіті призивали на світанку, з півдня, і на заході сонця. 

В «Ріґведі» вона зветься світоносною, тою, що утримує людські поселення; 

тіло її складається з сонця. В неї широкий шлях, вона заповнює повітряний 

простір, підтримує землю і небо, відхиляє гнів богів, захищає від злиднів.           

Є ще одна особливість цієї головної богині. Вона – донька Дакші й його 

мати. Дакші («спритний», «здібний») народжений від Адіті і сам породив її. 

Дакші ототожнюється з богом-творцем, він Праджапаті ранніх ведичних 

міфів. Дакші – учасник творіння всесвіту й батько всіх богів. З часом образ 

Дакші зливається з індуїстським Вішну. Таким чином, на святилищі 

зафіксований обряд народження Дакші (це поховання в кам’яному ящику) від 

Адіті, що виступає у вигляді напівсферичного насипу, який символізує 

вагітність для повторення акту творення світу (Рис. 14). 

 

Святилище біля с. Новолозуватка 

Курган висотою 1,2 м знаходився на домінуючому пагорбі (відмітка 75 м) 

вододілу лівого берега Бокової за південною околицею с. Новолозуватки. 

Розміри насипу склали: 28 м з півночі на південь і 19 м зі сходу на захід. 

Пам’ятка розкопувалась в 1993-1994 рр. археологічною експедицією 

Криворізького історико-краєзнвчого музею. Всього виявлено 38 поховань 

енеоліту-бронзи і одну культову площадку в центрі. 

В результаті дослідження встановлено, що насипу передував кромлех 

округлої в плані форми, середнім діаметром 15,7 м. Він складався з 8 стел, 

встановлених через 45º. Одна з них, з добре вираженою антропоморфністю, 

була на вісі північ-південь, а перед входом у кромлех також знаходилась 

антропоморфна стела з зображенням молодого місяця на лівому боці 

(заглиблення на 2 см).  

Вхід зроблено з північного сходу. В проході шириною 2,7 м зі східного 

боку лежала прямокутна плита розмірами 0,8х0,7х0,18 м; біля коротких сто-

рін вкопано по плиті висотою 0,6 м і шириною 0,4 м. Із західної сторони на 

підставці (плита 0,6х0,4х0,12 м) лежала плита розмірами 1,1х0,85х0,15 м.   Ця 

брила по периметру була обкладена пласкими каменями в два ряди. Проміж-

ки між стелами закладені кусками граніту і вапняку на висоту до 0,6 м.  
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Комплекс датується першою половиною ІІІ тис. до н. е. В ньому ми 

бачимо традиційний для святилищ давніх аріїв набір образів та елементів: 

коло (кромлех), вогонь, чотири основні та проміжні напрямки світу (8 стел), 

місяць тощо. Розташування давнього храму на домінуючій висоті вказує на 

його направленість до сонця, неба, небесних богів – покровителів людей. 

Кромлех можемо розглядати і як символ Великої Матері та традиційно 

пов’язаний з нею культ плодючості. 

В давнину коло вважалось знаком неба і досконалості, а також вічності. 

Земля, світ людей передавався через квадрат, а проміжний стан між ними – 

через восьмикутник, який в нашому випадку репрезентовано вісьмома 

стелами, поставлених на північній, південній, східній, західній і середніх між 

ними лініях. В середині своєрідної мандали знаходилось вогнище, через яке 

передавались жертви небесним богам з метою отримання земних благ.          

У цьому медитативному центрі сходились 8 напрямків світу, а також верх      

і низ. Таким чином коло досягало довершеності числа 10. 

Відомо, що з глибокої давнини вогонь був земною еманацією сонця, 

його представником у світі людей. Вважалось, що він міг стимулювати плодю-

чість землі та худоби, приносити достаток людині. Вогонь очищав і знищував 

сили зла, міг переміщувати духовну енергію по вісі земля – небо. Проход-

ження через нього, за думкою Мірчі Еліаде, символізувало вихід за межі 

людських можливостей. В центрі кола, де знаходилось вогнище, за ведичним 

вченням, зливалися час і простір, втрачали силу закони реального світу. 

Вхід до святилища зроблено з північного сходу, який традиційно 

пов’язаний зі «шляхом до слави богів». Це також підтверджує наше 

припущення про його «небесну» орієнтацію. 

Антропоморфну стелу із зображенням молодого місяці ми можемо 

розглядати як Індру («плодючість») з символом Місяця, що її приносить. 

За ведичною традицією, місяць символізував ідею відродження, 

воскресіння. Він розподіляв воду та дощ, був посередником між землею та 

небом, впливав на плодовитість рослин і жінок. Фази місяця відповідали 

чотирьом основним періодам життя людини (невидимість пов’язувалась зі 

смертю й наступним відродженням). Місяць і сонце утворювали 

міфопоетичну бінарну (подвійну) єдність. Вважалось, що душі померлих, які 
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удостоїлись злиття з верховним світовим божеством – Сонцем, перебувають 

на місяці, звідти знову повертаються на землю для наступного втілення. 

Антропоморфна стела на південному кінці вісі могла відповідати Ямі, 

володарю підземного царства, де перебували предки. 

Таким чином, виходячи з основних елементів святилища, ми можемо 

припустити, що основним його призначенням була допомога померлим         

у потойбічній трансформації: достойним досягти злиття з сонцем, душам, які 

повинні знову пройти реінкарнацію – досягти місяця, а тим, хто пройшов 

цикл перевтілення – попасти в підземне царство Ями. Проте, крім названих 

функцій, цей давній храм міг використовуватись для регулярних 

(календарних) ритуалів з метою отримання через жертвоприношення різних 

земних благ, зокрема здорового потомства. Про це свідчить велика кількість 

відповідних гімнів, що містяться в «Рігведі» (Рис. 15). 

 

 

Святилище «Зіккурат» 

В 1999 р. експедиція Дніпропетровського університету ім. О. Гончара 

дослідила групу з семи курганів, розташованих біля с. Зелений Гай 

Широківського району. В кургані 5 висотою 1,55 м знайдені цікаві для нас 

архітектурні споруди – два кромлехи, встановлені один над одним, з 

загальним центром. Перший, діаметром 13,8 м був пов’язаний з енеолітич-

ним похованням 12 (початок ІІІ тис. до н. е.), а другий – з ямним похованням 

7 (середина ІІІ тис. до н. е.). 

Перше кам’яне кільце споруджене на рівні давньої поверхні. З цією 

метою був викопаний кільцевий рів шириною 0,5-0,7 м і глибиною 0,4-0,5 м. 

Сімдесят плит залізистого кварциту висотою 1,0-1,2 м, шириною 0,6-0,8 м, 

товщиною 0,15-0,20 м були встановлені вертикально й щільно одна до одної. 

Проміжки між плитами (щілини) розклинювались дрібними уламками, ними 

ж був заповнений рів. На верхніх торцях плит горизонтально лежали плити 

менших розмірів, що утворювали пласке кільце шириною 0,7-0,85 м. Висота 

кромлеху над рівнем давньої поверхні складала 0,6 м. 

Друге кільце мало діаметр 7,25 м і в плані вписувалось у перший. 

Складене з плит висотою 0,8 м, шириною 0,35-0,4 м, товщиною 0,1 м. 
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Більшість з них мали сегментоподібну форму і були вкопані в насип на 

глибину 0,15-0,2 м. Багато плит зміщені в результаті розорювання. 

Поховання 12 було перекрите масивними дерев’яними плахами 

шириною до 0,35 м, колодами діаметром 8 см, жердинами і лубом. Всі вони 

мали сліди дії вогню. Ділянка, що примикала до могили, також була вкрита 

корою та жердинами, які потім спалили. Могилу заповнював перепалений 

ґрунт, змішаний з деревним вугіллям і попелом. Над кістяком зроблена 

двохярусна дерев’яна конструкція, яка потім була спалена в могилі й 

обвуглила кістяк. Померлий, доросла людина, лежав сильно скорчено (в позі 

зародку) на лівому боці, головою на північний схід. Рослинна підстилка під 

ним також була обвуглена. 

Ямне поховання 7 належало дорослій людині, що лежала скорчено на 

спині, головою на південний схід. Його череп, стопи, а також дно могили 

посипані червоною вохрою (символ вогню). 

Закладки кромлехів плитами у вигляді пласких кілець останніми 

роками часто фіксуються археологами. Залишки подібних конструкцій 

простежені й на Криворіжжі в кургані 1 біля с. Валового (1978-1979 рр.),       

у кургані «Зеленгосп» (1979 р.), в кургані 7 групи Рибасово-2 (1975 р.). 

Наявність двох центричних кромлехів один над одним, а також факт 

розорення вершини колись високого кургану дають підставу для робочої 

гіпотези про можливість існування в давнину третього, меншого верхнього 

кромлеху. Подібні споруди – триярусні храми-святилища були поширені на 

Сході в VІ-ІІІ тис. до н. е. і відомі під назвою зіккурати. В них на верхній 

площадці розташовувались невеликі будівлі – так звані «житла бога». 

Аналізуючи основні елементи святилища, ми можемо легко помітити, 

що тут присутня тріада, яка в усіх архітектурних формах підкреслює 

структуру (ідею) єдності, поєднання трьох світів: неба, землі, підземного 

світу, або (як в індуїзмі) – духу (розуму) – душу (почуттів) – тіла (інстинктів). 

До сьогодення в індуїзмі ці ідеї реалізуються в будівництві триярусних башт. 

Коло в усіх культурних традиціях символізує сонце, небо, 

досконалість, циклічність часу і простору. 

Святилище з трьох ярусів ми можемо трактувати як містичний «Центр», 

а вівтар (стовп, менгір), що міг бути розташований на вершині площадки, 

асоціюється з вершиною світової гори, де пересікаються земний і небесний 



105 
 

світи. Образ гори – це основна архітектурна ідея будь-якого святилища. 

Сходження жерця по її сходинках – мандрівка до центру світу, де він 

звільниться від дії земних законів і вступить в область небесної чистоти. Там 

відкриється можливість спілкуватись з трьома світами. Архітектурний силует 

нашого «зіккурату» також відповідає принципам небесної самодостатності. 

Розпочавши сходження на сході, брахман досягає вершини (зеніту)                    

і спускається на заході – тобто повторює рух сонця по небесній сфері. 

В індуїзмі вважається, що бог (Творець) перебуває в центрі. Суть 

спорудження святилища – оволодіння цим духовним центром, який 

локалізується перетином хреста (4 напрямки світу) з вертикаллю (верх-низ). 

Жрець, можливо, розпочинав ритуал з накреслення в повітрі такого об’ємного 

тримірного хреста. Через цей жест виникав прямий контакт з небом (богами)        

і продовжувався завдяки трансформації через відповідний ритуал. 

Енеолітичне поховання 12, з яким пов’язане спорудження першого 

кільця, також незвичайне. В ритуалі бачимо широке застосування вогню. Ми 

вже знаємо про тісний зв’язок земного жертовного вогню з сонячним 

полум’ям. Він відповідає поняттям високого положення та влади, є символом 

духовної енергії. Це один з головних елементів всесвіту. Він посередині між 

формами, що зникають і формами, що створюються. Вогонь нищить сили зла. 

Вірогідно, коли наші предки в центрі святилища (кромлеху)  поховали 

«патріарха» (вождя або жерця), вони вважали, що його дух через 

трансформацію за допомогою вогню повинен досягти неба (богів) і стати 

посередником між одноплемінниками і останніми, доносити до них прохання 

людей, які супроводжували жертвоприношення (Рис. 16). 

 

Святилище біля с. Новий Мир 

В 1985 р. археологічною експедицією Дніпропетровського державного 

університету була досліджена група курганів у Томаківському районі. Один з 

них, під номером 2, находився поблизу с. Новий Мир. 

Найдавніше поховання 10 було впущене з давньої поверхні на глибину 

0,7 м. На дні ями трапецієподібної форми довжиною 1,6 м виявлено сліди 

десяти круглих загострених кілків, верхні частини яких з’єднувалися між 

собою, утворюючи конструкцію типу куреню, на яку міг накидатись 
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повстяний полог. Яму оточував кільцевий глиняний викид з проходом з 

північного заходу. 

Одночасно з облаштуванням могили йшла заготівля плит для кромлеху 

діаметром 7,5 м. Його збудували з граніту та вапняку (19 і 25 плит 

відповідно). Висота над поверхнею складала 0,6 м. В північно-західній 

стороні залишено прохід шириною 1,4 м. Слід підкреслити, що північна дуга 

конструкції була білою, а південна – темно-сірою. Відомо, що північний 

напрямок відповідав «шляху богів», а південний вів у підземне царство Ями. 

Тобто ми можемо спостерігати кольорову відповідність сторонам світу.        

В західному боці кромлеху зроблено кам’яну піраміду з 16 темно-сірих 

гранітних брил висотою 0,8 м. Тут також можлива числова символіка 

(16=8+8). Вісімка має символіку трансформації та переходу, тобто для богів         

і предків (неба і підземного царства) виділено по 8 каменів. Внутрішній 

простір кромлеху був заповнений гумусом (найбільш родючим шаром 

чорнозему), скрученим у вальки разом з дерниною. Гумус в культурах 

багатьох народів асоціюється з відродженням, новим життям. Кам’яну 

конструкцію оточував широкий (2,4 м) і неглибокий (0,3 м) рів, утворений в 

результаті виїмки чорнозему для заповнення кромлеху. Проходу в кромлеху 

відповідала перемичка в рові та пологий пандус, який давав можливість 

підійматись на пласку вершину, де знаходилась конструкція з жердин та 

очерету конусоподібної форми. 

Автор реконструкції А. В. Андросов вважає, що подібний тип 

святилищ був поширений в нашому регіоні. 

Конусоподібну споруду ми можемо розглядати як образ світової гори. 

Те, що вона знаходилась на периферії площадки, опосередковано вказує на 

вірогідність розташування на протилежному боці дерева світового. Це міг 

бути дубок, який не залишив ознак перебування (зотлів). Між ними для 

церемоній допускається використання переносних вівтарів. 

Ймовірно, що такий тип святилищ був направлений на встановлення 

зв’язку з богами і предками через відповідні жертвоприношення та ритуали. 

Вони могли виконуватись потягом багатьох років (Рис. 17). 
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Святилище Супарни («Птаха») 

В 1990 р. на північному борті Ганнівського кар’єру Північного ГЗК був 

розкопаний курган висотою 4,8 м, який з’єднувався валом заввишки 0,60 м з 

іншим, найбільшим у групі, що сягав понад 8 метрів. Під насипом, на рівні 

давньої поверхні, з брил дернини була викладена птахоподібна фігура, яка 

мала розмах крил 22 м, а в довжину – 12 м, за винятком голови, контури якої 

простежити не вдалося. Можливо, замість неї була конусоподібна яма, що 

виходила на поверхню насипу, який перекривав цю конструкцію. Цей уявний 

отвір міг бути своєрідним коридором, через який птах вилітав на поверхню 

або в світ людей з підземного царства й навпаки. Висота скульптури склала 

0,80 м. Конструкція спрямована на схід. На спині гігантського птаха було 

залишено округлу виїмку, в якій зроблено камеру розмірами 1,7x1,1 м. Дно її 

було посипане червоною вохрою та устелене чорною циновкою з осоту. 

Небіжчик, дорослий чоловік, був покладений головою на захід. 

Звертаємо увагу на орієнтацію: птах летить на схід сонця, а «їздець» –            

з підземного царства мертвих і хтонічних (підземних) сил – на захід. 

Померлого супроводжувала стріла, від якої залишилося крем’яне вістря, що в 

нашому контексті може символізувати світло сонця. Камеру перекрили 

дерев’яними плахами, поверх яких поклали гранітні брили. Поблизу 

перекриття була знайдена цікава та загадкова річ, так звана «бронзова 

бритва», яка має форму двобічного ножа з округлим кінцем, поверхня його 

прикрашена орнаментом у вигляді сонячних дисків. Такі «бритви» мають, 

безперечно, культове значення. Після того, як птах з «наїзником»-

небіжчиком був перекритий напівсферичним насипом висотою 3 метри, на 

його поверхні з відмученої глини було зроблено скульптуру велетенської 

змії, але не цілої, а у вигляді окремих шматків. Тулуб її в перетині мав вигляд 

овалу розмірами 24x12 см, «голова» була кругла, діаметром 1,3 м.  

Розглядаючи описаний комплекс, що нагадував гігантського птаха, ми 

можемо знайти йому відповідність у «Ріґведі». Образ Супарни – міфічного 

птаха – широко розповсюджений у ведичній та індуїстській традиціях.           

У перекладі з санскриту Супарна – «прекраснокрилий», «прекрасноперий».  

В «Ріґведі» Супарна згадується як великий хижий птах, син орла: він 

приносить з неба сому – напій, що дає силу богам. З плином часу, в 

післяведичний період, образ Супарни зливається з іншим міфологічним 
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птахом – Гарудою. В індуїстській «Махабхараті» викладена історія цього 

цікавого для нас персонажа. Але спочатку подивимось, як пояснює «Ріґведа» 

виникнення Супарни. 

Свого часу з волосся бога-творця Праджапаті народились благочестиві 

карлики-валакхільї, яким присвячено 8 гімнів цієї книги. Їм поклоняються за 

чистоту та доброчинність. Ображені верховним богом Індрою, вони 

впадають у сувору аскезу й породжують царя-птаха, ворога Індри – Супарну. 

Супарна краде в Індри напій сили сому. В більш пізній «Махабхараті» (книга 

про великих Бхаратів) дається більш розгорнута історія Супарни-Гаруди. 

Прабатько всіх істот Дакша («спритний», «здібний», в «Ріґведі» – 

Праджапаті) віддає тринадцять зі своїх шістдесятьох дочок ріші Кашьяпу 

(«черепаха») – божественному мудрецю, який брав участь у створенні світу, 

набувши образу черепахи. Двом наймолодшим з них Кашьяп пропонує 

обрати собі нащадків. Кадру захотіла мати тисячу синів, а Вінара – тільки 

двох, але таких, які перевершували б своїми якостями синів сестри. Через 

деякий час у Кадру з’явилась тисяча яєць, а у Вінару – два. Ще через 500 

років у Кадру народилась тисяча змій-нагів. Наги – напівбожественні істоти 

зі зміїним тулубом, однією або кількома людськими головами. Постійно 

ворогують з птахами і їхнім царем Гарудою. Нагам належить підземний світ 

– Патала зі столицею Бхагавпаті, де вони охороняють скарби землі. Нагів 

поважають як мудреців і магів, здатних оживляти мертвих. Вони можуть 

змінювати зовнішність, жити серед людей, причому їхні жінки славляться 

красою й часто стають дружинами царів і героїв. А що ж робить інша сестра? 

Вона в нетерпінні розбиває перше яйце, де знаходиться ще нерозвинений 

Аруна (божество світанку), що стає колісничним сонця. Він так і залишився 

спотвореним. Від злості Аруна проклинає матір, пророкуючи їй у майбутнь-

ому рабство. Через 500 років у Вінари народжується гігантський орел – 

Гаруда, який краде у богів амріту – напій безсмертя. В буквальному 

перекладі Гаруда – «пожиратель зміїв», це цар птахів, їздова тварина бога 

Вішну, що, як ми знаємо, замінив ведичного Супарну. Коли народжувався 

Гаруда, боги його сяйво сприймали за Агні, божество вогню. Гаруда постійно 

ворогує зі зміями нагами. Одного разу Гаруда, викравши амріту в богів, 

зустрів Вішну, який запропонував йому дар: стати їздовою твариною. Та 
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Гаруда забажав бути вищим за Вішну. Тоді Вішну помістив зображення 

Гаруди на своєму прапорі, на що останній погодився. 

Вішну тлумачиться як «той, хто проникає в усе». У давніх аріїв він 

посідав скромне місце, хоча входив до числа основних богів. З часом він став 

головною фігурою та очолив так зване «трімурті» – верховну трійцю богів         

у складі Брахми, Шіви та Вішну. В «Ріґведі» він уже ототожнюється з Індрою й 

виступає як його молодший партнер у боротьбі зі змієм Врітрою. В індуїстській 

міфології Вішну отримав титул Атіндра, що означає «вище Індри».  

На насипі, що перекривав модель птаха, як ми вже знаємо, були 

знайдені фрагменти глиняної змії. Ці скульптурні зображення, виходячи з 

ведичної міфології, ми можемо розглядати як частини змія-демона Врітру. 

Згадаймо, що біля поховання була знайдена «бритва», яка мала всі ознаки 

ваджри та уособлювала її. «Ваджра» Криворізького святилища виготовлена з 

бронзи золотавого кольору, на поверхні якої нанесено орнамент у вигляді 

сонячних кіл. Таким чином, нашу «бритву» ми можемо розглядати як символ 

золотої палиці, тобто сонця.  

Підбиваючи підсумки розгляду комплексу святилища й основних 

елементів, що його супроводжують (поховання, модель змія, ваджра), можна 

зробити висновок, що давні арії втілили в ньому один з найголовніших 

космогонічних міфів ведичного часу – боротьбу Індри-Вішну зі змієм Врітру, 

що символізує перемогу над хаосом та акт творення світу (Рис. 18). 

 

Святилище бика 

В 1983-1984 роках співробітники Криворізького історико-краєзнавчого 

музею здійснили розкопки кургану «Довга могила», що знаходився на 

будівельному майданчику вагоноремонтного заводу біля вовнопрядильної 

фабрики (Покровський район м. Кривого Рогу). Курган мав дві вершини, які 

між собою з’єднувались насипом. Більший курган 2 мав висоту 2,25 м, 

менший – до 1,5 м. 

Як показали дослідження, тут ще до будівництва кургану існувало давнє 

святилище великих розмірів. В плані воно являло собою рів глибиною до         

1,5 м, що нагадував стилізовану голову бика. Внутрішні розміри споруди 

складали 36 м (північ-південь)х42 м (схід-захід). Ширина рову коливалась від 

6,5 м до 8,5 м. На азимутах 45º та 250º були виділені «роги», а на 143º – «рот». 
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На дні виявлено фрагменти кісток великих тварин і зуби коня в попільному 

заповненні. В центрі святилища знаходилась округла зольна пляма діаметром 

1,0 м, товщиною 9 см. Вірогідно, спочатку ширина рову могла бути 2,5-3,0 м, а 

з часом збільшилась за рахунок обвалу стін і нівелювання під дією природних 

факторів. Подібне явище також визначене на святилищі «Гірка», де початкова 

ширина рову складала 6,5-7,0 м (а сучасна ширина западини дорівнює                   

20-22 м). Тобто з часом ширина запливу потроїлась. 

В другому розділі книги ми вже звертались до складного 

амбівалентного (подвійного) образу бика в міфологемах багатьох народів 

світу. Нагадаємо його основну символіку в міфах давніх аріїв.  

Бик традиційно репрезентує стихію вогню, так, ведичний бог Ширья 

(сонячний бик) народився від сонця. Він пов’язує небо і землю, вогонь і воду. 

Належність до протилежних стихій, зв’язок з культом місяця вказує на його 

давнє походження. Бик був об’єктом поклоніння ще за часів, коли відлік часу 

вівся за фазами місяця й являвся зооморфним втіленням верховного 

(місячного) бога. З часом, коли об’єктом культу стало сонце, бик, зберігаючи 

давнішню ідеологему, став частиною ритуальної практики, присвяченій 

космічному (сонячному) вогню. 

В культовій практиці поширилось жертвоприношення биків як тварин, 

що вміщують у собі вогняну енергію неба і силу землі-матері. Відомі 

жертвоприношення одночасно сотні биків (гекатомба) в особливо важливих 

випадках (війна, пошесть, стихія тощо). 

Це святилище вказує на існування культу бика в нашому краї в            

ІІІ тис. до н. е. Стилізовані зображення биків зафіксовані на кусках вохри 

(символ космічного вогню) в ямних поховання. Кістки нижніх кінцівок биків 

часто зустрічаються в катакомбних могилах середини ІІІ тис. до н. е. В 1986 

році при розкопках кургану 1 (в межах сучасного мікрорайону 5-го 

Зарічного, м. Кривий Ріг), в похованні 5 виявлено ріг бика і кам’яний 

вівтарик у формі голови бика; ще один ріг знайдено в 2008 році в поховання 

14 кургану 1 на борту Ганнівського кар’єру Північного ГЗК. 

Як довго використовувалось це святилище перш ніж його почали 

перетворювати в поховальний комплекс, встановити не вдалось Проте, 

беручи до уваги, що перший і другий насип кургану знаходились в середині 

святилища, не перекриваючи рову, ми можемо вважати, що це було зроблено 
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не випадково. Комплекс діяв тривалий час. Тепер ритуальними майданчи-

ками були спочатку вершини першого, а потім другого насипів. Можливо,       

і третя, остання досипка ще знаходилася в середині святилища. На це вказує 

факт тільки часткового перекриття контуру рову його полою. А це могло 

трапитись набагато пізніше під дією вітру і гравітації, які з часом збільшили 

діаметр кургану (Рис. 19). 

 

Святилище «Лотос»  

Найближче до Криворіжжя святилище епохи середньої бронзи було 

досліджене науковцями Інституту археології України біля с. Виноградного 

Запорізької області. Спочатку на вершині вже існуючого кургану висотою 6 м 

з блоків глини було зроблено вівтар, оточений доріжкою з потужної накидки 

очерету. Від вівтаря радіально розходились 12 чи 13 (простежено 11) 

валів,споруджених з таких же глиняних блоків. Вали мали пласкі вершини       

і круті схили. Автори розкопок С. Пустовалов і Ю. Рассамакін вважають, що 

святилище за своєю архітектурою наближається до месопотамських зіккуратів 

(були ще два наступні етапи його розвитку в пізніші часи). Названі археологи 

допускають, що біля вівтаря проходили церемонії, присвячені різним 

божествам. 

Загальна вісь святилища проходила в напрямку північний схід – 

південний захід, а це повзується з солярним культом. В той час (друга 

половина ІІІ тис. до н. е.) на Давньому Сході главою пантеону був Тешуб 

(бог грози і дощу), основний атрибут якого – сокира. Біля північно-східного 

підніжжя святилища знайдена стела у вигляді сокири, що підтверджує раніше 

сказане. З інших досліджень відомо про поклоніння представників 

катакомбної культури божеству дощу і грози, проте дослідники допускають 

можливість поліфонічного призначення – тобто всім тогочасним богам. 

Розвинутій ієрархії підпорядкованості пантеону богів відповідає культ 

предків, що в той час почав переростати в культ вождів і царів, символами 

яких стають також грізні явища природи (блискавка, вогонь тощо). 

Цікаво, що Тешуб – хуррито-урартський бог грози очолював богів 

актуального тогодення. Він зображувався в образі бика, культ якого був 

поширений і в нашому краї. 
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Розглядаючи архітектуру святилища, ми можемо легко побачити її 

схожість з квіткою лотосу. З давніх часів лотос був символом арійців, 

китайців, японців, індійців, єгиптян. Квітка лотосу, що виросла з пупу Вішну, 

символізувала всесвіт, що виник з центрального сонця – центральної точки. 

Одна з назв лотосу – «квітка землі». Лотос також символізував Космічне 

колесо – втілення світового порядку. 

Ми вважаємо більш вірогідним, що святилище могло мати 12 

«пелюсток». Число 12 відповідає знаку Зодіаку, що, як і Космічне колесо,      

є втіленням світового порядку. Проте виникає закономірне питання: чи міг    

у давнину рости лотос у наших широтах? Сьогодні дванадцятипелюсткові 

лотоси (лотос горіхоцвітний) ростуть в лиманах Азовського моря. В кінці     

ІІІ тис. до н. е. в Північному Причорномор’ї був кліматичний оптимум і, 

вірогідно, такі рослини могли набути поширення й у наших краях. 

Можливо, святилище названого типу було пов’язане з культом 

плодючості, і жертвоприношення робились богу грози і дощу, від якого 

залежало благополуччя насельників краю (Рис. 20). 

 

Святилище «Алея» 

В 1989 р. археологічна експедиція Криворізького історико-краєзнавчого 

музею провела дослідження валу довжиною 40 м, висотою 0,6 м, який з’єднував 

два найбільших кургани групи «Рядові могили», з висотами 8,2 м і 4,8 м. 

За керамічним комплексом, знайденим при розкопках валу, його можна 

віднести до доби пізньої бронзи (ХІV-ХІІ ст. до н. е.). При знятті ґрунту з 

боку меншого кургану виявлено два ряди плит з граніту, гнейсу і залізистого 

кварциту, розташованих паралельно один одному. Вони утворювали 

коридор, направлений у бік більшого кургану. Плити були встановлені в 

канаві глибиною 0,3 м.  

Камені, що складали східну стіну, внизу були засипані бронзовим шлаком 

брудно-зеленого кольору. Західна стіна сягала в довжину близько 13 м, східна – 

8,6 м. Уламки плит в канавці доходили до середини валу на довжину як мінімум 

20 м. Ширина коридору досягала 7 м. На південному кінці валу, в місці стику з 

курганом 1, знаходилась площадка розмірами 15х6 м, яка в плані мала вигляд 

стопи («стопа Вішну»), з грязьовою обмазкою товщиною 0,3 м. На її зовнішній 

поверхні були чисельні відбитки трав’янистої рослинності. 
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В центрі валу знаходилось поховання, перекрите сімома пласкими 

плитами довжиною 0,5-0,6 м, шириною 0,3-0,46 м. На дні ями розмірами 

1,4х0,9 м знайдена купка кальцинованих (перепалених) кісток людини. 

В 14,5 м на північ від центру валу, під східною стіною, 

розташовувалась підпрямокутна одношарова кам’яна викладка розмірами 

1,1х0,8 м. Між каменями знайдені фрагменти стінки горщика з орнаментом у 

вигляді сітки. 

В середній частині алеї (північніше центру) виявлено дві ями, що мали 

в плані вид неправильних овалів, розмірами 1,0х0,7 м і 1,2х0,65 м, глибиною 

0,4 м, з зольним заповненням у придонній частині. 

Плита граніту розмірами 1,8х0,8 м знаходилась на алеї в 12 м на північ 

від центру, на площадці 2,8х2,3 м, вкритій бронзовим шлаком. Плита також 

була перекрита шлаком товщиною до 24 см. У ньому виявлено фрагменти 

кальцинованих кісток, залишки обгорілої дерев’яної конструкції, куски 

обпаленої глини, розвал ліпного горщика, другий був біля її західного краю. 

В центрі валу знайдена придонна частина горщика. 

Складність конструкції та насиченість елементами, які на даний час не 

мають прямих аналогів, не дозволяє нам зробити її детальну інтерпретацію та 

реконструкцію ритуалу. Проте загальну характеристику комплексу ми 

можемо зробити на підставі подібних споруд, досліджених в Україні. 

Відомо, що в поховальному обряді перш за все проявляється конфлікт 

природи і культури, тобто протиріччя між бажанням людини до 

співробітництва і невідворотністю смерті кожного. Подолати це в 

тогочасному суспільстві був призначений поховальний обряд – він повинен 

здійснити переправу людини з цього світу в інший. Тобто ми можемо 

говорити про наявність уявлень про багатомірність простору, про життя 

після смерті. 

Курган, який могильною ямою входив до підземного царства, а 

вершиною підіймався до неба, ставав тим своєрідним ланцюжком, що сполучав 

підземний, наземний і небесний світи, сьогодення з минулим і майбутнім. Якраз 

тут була можливість «контакту» з природою, що обожнювалась. 

Серед поховальних пам’яток Криворіжжя виділяються «довгі могили» – 

кургани, з’єднані валами з кам’яними викладками, ритуальними площадками, 

залишками кострищ, кам’яних викладок тощо. Це дає можливість бачити в 
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довгих курганах святилища відкритого типу вищого рангу. Значна довжина 

алеї (40 м) дозволяла влаштовувати процесії з великою кількістю людей. 

Гранітна плита могла бути вівтарем з глиняним зображенням божества. 

Український археолог Юрій Шилов вважає їх так званими «тунелями 

безсмертя», традиції яких у добу пізньої бронзи (XIV-XII ст. до н. е.) в 

Північному Причорномор’ї продовжили племена сабатинівської культури. 

Назва цієї культури походить від с. Сабатинівка на Херсонщині, де було 

досліджено поселення. Можливі також аналогії з Чумацьким Шляхом, яким, за 

«Рігведою», йшли душі померлих, піднімаючись до богів чи йдучи «шляхом 

предків». Подібний погляд на Чумацький Шлях характерний для багатьох 

народів. Семантично він близький до поняття «тунель безсмертя», яким душі 

померлих прямують у потойбічний світ для наступних відроджень. 

За індуїстським віруваннями людина після смерті проходить шлях, 

який представляє собою дзеркальне відображення путі, що привела її в світ. 

В цій системі поглядів існують дві можливості посмертного шляху: 

звільнення, або шлях богів, і шлях тих, хто повинен пройти через стан 

самостановлення («путь предків»). Тобто наші пращури вірили, що рух           

у таких тунелях можливий у двосторонньому напрямку. Хтось покине цей 

світ назавжди (зливається з Брахмою), а хтось через деякий час знову 

повернеться до реалій цього світу (Рис. 21). 

 

Святилище доби пізньої бронзи 

В 1977 році археолог Криворізького історико-краєзнавчого музею 

Григорій Михайлюк розкопав три кургани групи «Харіної могили», що 

знаходились на північному борті Першотравневого кар’єру Північного ГЗК. 

На час дослідження курган № 2 був частково зруйнований і мав висоту 2,0 м, 

діаметр 31 м. Перший насип висотою 0,5 м, діаметром 19,5 м було 

споруджено над давньоямним похованням першої половини ІІІ тис. до н. е.  

В південній частині цього насипу в XIV-XII століттях до н. е. було 

збудовано святилище. На сплощеній поверхні горизонтально покладені 

кам’яні брили 0,4-0,6 м у поперечнику. Діаметр кромлеху склав 6,8 м. Його 

північно-західна дуга була подвоєна (8 додаткових брил).  

Прямокутна в плані поховальна камера розмірами 1,9х1,2 м орієнтована 

з південного сходу на північний захід. Яма по периметру була обкладена 
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кусками тальку і залізистого кварциту в один ряд, крім південно-східної довгої 

стіни, де викладено 8 додаткових каменів для подвоєння. Між кромлехом            

і похованням знаходився шар суглинку у вигляді ¼ фази місяця (ранній). 

Скелет лежав сильно скорчено на лівому боці, головою на північний 

схід. В північно-східній половині ями по кутах і в середині довгих сторін 

виявлено тлін від чотирьох напівкруглих стовпчиків. Ще 4 ямки з тліном від 

круглих стовпчиків діаметром 13-15 см утворювали навколо кістяка 

прямокутник розмірами 1,3х0,8 м. На ребрі ліпного горщика, що стояв за 

головою, зроблено 32 вертикальні насічки – можливо, кількість прожитих 

небіжчиком років. Поверхня посудини закопчена.  

Тут ми також бачимо традиційний набір образів, характерних для 

культових споруд ІІІ тис. до н. е.: кромлех, який відповідав космосу, небу, 

сонцю, циклічності часу (з санскриту «верм-мені» – «те, що крутиться»)          

і простору. Прямокутник (викладка навколо ями) символізує землю, світ 

людей. Місяць та його фази традиційно пов’язуються з циклічністю часу та 

ідеєю воскресіння (після молодика йшло нове народження). Він – посередник 

між землею (людьми) і небом (богами). Вважалось, що душі померлих 

відправляються на місяць, а потім повертаються для перетворення. 

Чотири дерев’яні стовпи, що стояли в північній частині поховальної 

камери, орієнтовані по сторонах світу, а діагональні лінії утворюють хрест, 

перетин яких відповідає ідеї сакрального центру, з якого можливий зв’язок з 

небом. Відомо, що число 4 співвідноситься з періодами року, чотирма 

стихіями, чотирма періодами життя людини (дитинство-юність-зрілість-

старість). Згідно з індуїстськими віруваннями, довершеність має 4 кути               

і підтримується чотирма опорами. 

Цікавою, в контексті нашого комплексу, є цифра 8 (подвоєння в 

кромлеху і в обкладці ями, 8 стовпчиків на дні могили), що з прадавніх часів 

виконує роль проміжної форми між квадратом (земля) і колом (вічним 

порядком). Вона символізує перехід, трансформацію та регенерацію. Вісімка 

в багатьох релігійно-філософських системах символізує баланс протилежних 

сил (фізичних і духовних). 

Горщик зі слідами дії вогню також не випадковість у ритуалі нашого 

поховання. Вогонь у давнину пов’язувався з енергією перетворення                

(все вийшло з вогню й все в нього піде), він – посередник між формами, що 
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відроджуються і зникають, очищує та знищує сили зла. Він – еманація 

космічного вогню (сонця) на землі. 

Порівнюючи символіку елементів даного святилища, що тісно 

пов’язані внутрішньою логікою, ми можемо віднести його до категорії 

трансформаційних – щоб допомогти душі померлого подолати в 

потойбічному світі шлях для нового відродження, або злитися з Сонцем 

(поєднання з верховним божеством) (Рис. 22). 

 

Святилище Ареса 

З п’ятдесяти скіфських поховань, досліджених на сьогодні на 

Криворіжжі, більшість датується ІV – початком ІІІ ст. до н. е. і тільки 

декілька відносяться до V ст. до н. е. Археолог Л. П. Крилова, яка в 60-х 

роках ХХ ст. вела розкопки на Криворіжжі, розповідала автору, що в 1969 

році при будівництві шламовідстойника Південного ГЗК був зруйнований 

насип висотою до 1 м. Коли вона оглянула залишки кургану, то виявила лише 

уламки меча-акінаку. Сліди поховання були відсутні. Дослідниця дійшла 

висновку, що це – святилище Ареса. 

Грецький історик Геродот в V ст. до н. е. здійснив подорож у Скіфію 

(Північне Причорномор’я) і залишив цікавий опис легенд, звичаїв, способу 

життя скіфів тощо. Не обійшов він увагою й їхніх богів. Ця праця 

адресувалась землякам, й для кращого розуміння Геродот керувався 

функціональною схожістю з грецькими богами. Ось що він повідомляє про 

скіфських небожителів: 

«Богов они умилостивляют только таких: больше всего Гестию, кроме 

того Зевса и Гею, полагая, что Гея жена Зевса, после них Аполлона и Афродиту 

Уранию и еще Геракла и Ареса. Этих богов почитают все скифы. Скифы же, 

которых называют царскими, приносят жертвы также Посейдону. Гестия             

у скифов называется Табити. Зевс вполне правильно, по моему мнению, зовется 

Папай, Гея – Апи, Аполлон – Гойтосир, Афродита Урания – Аргимпаса, 

Посейдон – Тагимасад. Они не воздвигают ни изображений, ни алтарей, ни 

храмов никому из богов, кроме Ареса. Ему же они воздвигают» [ІV, 59, 1-2]. 

Культ бога війни Ареса в релігії скіфів займав особливе місце й 

ушановувався у вигляді меча. Йому не робили антропоморфних зображень. 

Геродот детально описав щорічний обряд жертвоприношення Аресу: 
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«У всех у них по округам в каждой области устраиваются святилища 

Ареса вот таким образом. Нагромождают связки хвороста на участке три 

стадия в длину и в ширину, в высоту же меньше. Вверху этого участка 

сделана ровная четырехугольная площадка, три ее стороны обрывистые,        

с одной же стороны она имеет доступ. Каждый год они наваливают сто 

пятьдесят повозок хвороста: ведь кучи хвороста всегда оседают от непогоды. 

Поверх этой кучи во всех округах водружен древний железный акинак; он         

и является изображением Ареса. Этому акинаку скифы приносят в жертву 

мелкий скот и лошадей; и вообще ему сверх того в отличие от других богов 

приносят еще и такие жертвы. Сколько бы они не захватили в плен врагов, 

одного мужа из каждой сотни они приносят в жертву, но не так, как скот,       

а иначе. Поливая головы пленных вином, они закалывают людей над 

сосудом, а затем, подняв его вверх на кучу хвороста, выливают кровь на 

акинак. Кровь они несут наверх, а внизу, у святилища, делают следующее. 

Отрубая у всех убитых людей правое плечо вместе с рукой, бросают их в 

воздух, а затем, принеся в жертву других животных, они удаляются [ІV, 62]. 

Більшість сучасних дослідників вважають, що описане Геродотом 

величезне святилище було центральним (головним для великих областей). На 

місцевому рівні для поклоніння Аресові могли використовуватися вже 

існуючі кургани. На їх вершинах встановлювався акінак руків’ям в колоду, 

що стояла на дерев’яному настилі. В деяких випадках курган знизу 

обкладався кам’яними плитами. Із заходу чи сходу робився похилий пандус 

для підйому жерця під час ритуалу (Рис. 23). 

 

Сарматське святилище біля сел. Широкого 

Сармати – кочовий іраномовний народ, прийшли в наш край на початку 

ІІ ст. до н. е. і жили тут до початку ІV ст. н. е. В І ст. до н. е. сармати були ще 

кочівниками, коли населення постійно пересувається слідом за стадами своєї 

худоби, не роблячи постійних поселень. 

На час появи на Криворіжжі сармати перебували на стадії 

ранньокласового суспільства з прошарком панівної верхівки та колективною 

власністю на землю. Вища влада в племені належала військовим ватажкам, 

які організовували своїх підлеглих на регулярні набіги з метою 

пограбування, або накладання данини на сусідів. 
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Писемних джерел і досліджених пам’яток духовної культури сарматів в 

Україні відомо обмаль. Так, Амміан Марцеллін писав про поклоніння 

сарматів мечу, як уособленню бога війни, якого він порівнював з Марсом.       

За археологічними матеріалами простежено існування в сарматів культу 

вогню та коня. З першим пов’язані сліди вогнищ у курганних насипах і в 

могилах, а також курильниці, що трапляються в жіночих похованнях. Роль 

охоронців і служниць вогняного культу виконували жінки. Поховальні 

обряди відображають вірування сарматів        у потойбічне життя. Більшість 

померлих орієнтовані головою на північ, що відображає уявлення про 

місцезнаходження «царства померлих». 

Сьогодні науковці схильні до думки, що пантеон сарматських богів       

(як і у скіфів) включав сім основних божеств. Назви їх невідомі, крім Марса, 

якого можна зіставити зі скіфським Аресом. 

Важливе місце в духовному житті займали поховальні обряди і тісно 

пов’язаний з ними культ предків. Останній проявлявся в поклонінні 

померлим пращурам і родичам, здійсненні обрядів для умилостивлення з 

метою забезпечити їх покровительство. 

Вірогідно, що з поклонінням семи богам і, можливо, предкам пов’язане 

пізньосарматське (за визначенням Л. П. Крилової) святилище, що 

розташовувалось на першому вододілі лівого берегу Інгульця на північній 

околиці райцентру Широке, який вона відвідала влітку 1969 р. і виявила цю 

пам’ятку. На жаль, автор відкриття передала до Криворізького музею лише 

окомірну схему цього комплексу. Тому наша реконструкція буде досить 

суб’єктивною, але передасть головні елементи архітектурного образу давньої 

культової споруди 

Святилище в плані мало вигляд кола діаметром до 20 м. Складене з 

необроблених кусків вапняку, граніту, пісковику (?) і сланцю, від дрібних 

уламків до 0,5-0,6 м у поперечнику. Ширина розвалу стіни досягала 2,0-3,0 м. 

Крилова вважала, що в первісному вигляді вона могла мати висоту до 1 м.         

З півдня стіна на відтинку 0,9 м майже зникала – можливо, тут був отвір для 

проходу. В центрі знаходився розвал підпрямокутної форми зі стороною       

8-9 м. У центрі прямокутника – западина, глибиною до 0,4 м, краї округлі. 

Конструкція була орієнтована по сторонах світу з відхиленням на схід до 10º. 
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Було також простежено малопотужний розвал каміння від розриву в кільці до 

прямокутної конструкції. 

Між кільцем і середньою частиною знаходились стелоподібні гранітні 

плити довжиною понад 1,2 м, на одній з яких вдалось роздивитися знак          

у вигляді стилізованої фігури людини з піднятими догори руками (не 

виключено, що трилисник). В середині прямокутника зафіксовано 4 пласкі 

камені довжиною 0,7-0,8 м, шириною 0,4-0,5 м 

Варіант реконструкції. На рівній площадці підвищення берегової лінії 

споруджене з каменю коло діаметром  до 20 м, висотою до 1 м. В південній 

частині дуги зроблено прохід до 1 м шириною, який вів до кам’яного прямо-

кутника зі стороною до 7 м, розташований у центрі. Можливо, там також був 

отвір для доступу в середину до округлої ями, в якій, вірогідно, розпалю-

валось вогнище при жертвоприношенні богам і, ймовірно, предкам. Чотири 

невеликі стели могли символізувати «молодших богів» і встановлювались по 

кутах конструкції. Три великі стели стояли на лініях трьох сторін світу (крім 

південної), менші, відповідно, займали проміжні напрямки. Стилізоване 

зображення людини з піднятими руками (оранта) могло бути головним 

(жіночим) божеством типу «Велика «Матір». 

Поєднання кола (неба, космосу) з квадратом (земля, світ людей)            

є канонічним у культових спорудах Криворіжжя (як і в усіх давніх 

цивілізаціях) і сармати не були в цьому виключенням (Рис. 24). 

 

Святилище «Гірка» 

Вперше про нього написав Віктор Іванович Гошкевич, директор 

Херсонського історичного музею, в 1910 р. В своїй книзі «Клады и древности 

Херсонской губернии» він звертає увагу читачів і спеціалістів на унікальність 

цього земляного комплексу, який у місцевого населення відомий під назвою 

«городок». Більш детально святилище досліджувалось експедицією 

Криворізького історико-краєзнавчого музею в 1987 і в 2003-2005 роках. 

Святилище знаходиться на першому вододілі правого берега Інгульця, 

біля селища Всебратського. Комплекс в плані округлий, розміром 116x110 м. 

Зовні опоясаний валом висотою до 1 м, шириною – до 22 м, який дуже 

розповзся. За валом – рів, сучасна глибина якого доходить до 1,7 м, а ширина – 
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до 24 м. У центрі – площадка розмірами 28x35 м, орієнтована по лінії           

північ-південь. 

Під час розкопок у заповненні рову знайдено велику кількість черепів 

коней та їх скелети. На дні зафіксовані непорушені кістяки молодих овець 

або кіз. На центральній площадці виявлено багато уламків амфор, що 

датуються кінцем IV – початком III століття до н. е. На жаль, точний час 

спорудження цього гігантського святилища не встановлений. Фрагменти 

більш ранньої кераміки виявились малоінформативними. За іншими 

ознаками доцільно припустити, що комплекс діяв не менше двох століть, 

можливо, з перервами. 

Була досліджена четверта частина (квадрант) довжини рову. На дні 

знайдено 9 черепів коней, 21 скелет вівці-кози, 17 фрагментів кісток биків-

турів, 5 скелетів собак (за визначенням кандидата біологічних наук                     

В. І. Стригунова). В усіх черепах коней були відсутні нижні щелепи – вони 

були виявлені в інших місцях. Шляхом екстраполяції отримано вірогідну 

кількість скелетів і кісток тварин для повного обсягу заповнення рову: до 63 

черепів коней, 168 повних кістяків овечок/кіз, до 136 кісток биків, до 40 

собачих скелетів. Слід підкреслити, що черепів биків не було знайдено. 

На сьогодення в археології переважає думка, що найбільш давніми 

святилищами були земляні ротонди, які вже існували в ІV тисячолітті до н. е. 

Тому ми можемо вважати, що вони з’явились на Криворіжжі в період неолі-

ту, тобто в кінці V – на початку IV тис. до н. е. Розглянемо деякі характерні 

знахідки, зроблені протягом 1987-2005 років у контексті ведичних вірувань.  

Вал, залишки якого збереглись до сьогодні, передає ідею висоти, 

підняття вище звичайного рівня. Це – своєрідна стіна, яка має зміст захисту. 

В нашому випадку поєднується з колом як символом неба, вічності, єдності з 

космосом. Деякі ознаки (мул) вказують на колишню наявність в рові води, 

яка символізує первозданні води, невпорядкованість, тобто її традиційні 

якості в архаїчній свідомості. Стіна, яка оточує рів з водою, при розгляданні 

зовні може трактуватись як метафора захисту від хаосу. Вал кругом рову, що 

в старовину мав висоту до 2,5 м і рів глибиною 5,5 м, можливо, вказували на 

деяку безвихідь ситуації, обмеження можливостей людей, які хотіли таким 

чином захиститись від всепоглинаючого хаосу.  
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Досить вірогідно, що на різних стадіях існування святилища 

жертвоприношення вівці пов’язане з активізацією циклу творення. Із 

нерозчленованого цілого, тобто води, шляхом першопоштовху (жертви) 

люди воліли активізувати сили космосу до нового відродження. Циклічність 

подібних дій виходить зі світоглядних принципів стародавніх аріїв, які 

вважали, що сили хаосу періодично руйнують космос, який, в свою чергу, 

народжується з хаосу. 

Численні черепи та кістяки коней, знайдені в заповненні рову, дають 

змогу більш детально спинитись на поясненні цього факту. Символіка коня, 

як на це вказували багато дослідників, складна й не до кінця зрозуміла. Він в 

давнину сприймався як символ циклічного розвитку світу і втілював космічні 

сили, що підіймаються з первісного хаосу. Це зближує його з Овном. Коней 

приносили в жертву Сонцю, вони символізували життя і смерть, а також 

космос. Кістяк вівці підводить нас до відомого образу з архаїчної міфології – 

Пушана (від дієслова «розквітати»). Це божество, зв’язане з сонцем                 

і плодючістю, зі шляхами, охороною доріг, спасінням від хибних шляхів. 

Його називають «рятувальним, визволителем». Пушан, «друг неба й землі», 

як сказано в «Ріґведі», щедрий і доброзичливий. Він знає шлях істини, 

знаходить дорогу до багатства й вихід з безодні хаосу в світ широкого 

космічного простору, є охоронцем тварин і пастухів, всього, що існує. 

Виступає символом плодючості й сексуальної сили. Під час ритуалу він веде 

жертовного коня до місця жертвоприношення. Для нього характерне 

сполучення небесних і хтонічних (тобто підземних) сил. 

Образ вівці в ведичній традиції втілює Прабрахман, тобто нероздільне 

ціле. Овен, як перший знак Зодіаку, символізує першопричину і першо-

поштовх, що виникає з первісних вод (тобто з хаосу), й пов’язується з 

початком всілякого циклу творення або процесу. Тому в ритуалі вівця є вті-

ленням виникнення й закінчення існування всього. В подальшому овен став 

асоціюватись з верховним Богом-творцем Брахмою. Найбільш тісно з образом 

коня в «Рігведі» пов’язані Ашвіни («народжені від коня»), це брати-близнюки, 

що живуть на небі. Вони втілюють існуючі в світі протилежності: небо-земля, 

день-ніч, сонце-місяць та інші. Культ Ашвінів простежено протягом тривалого 

часу. Наявність залишків коней на святилищі ми також можемо пов’язати з 

ритуалом жертвоприношення коня, що називається ашвамедха. Сутність його 
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зводилась до випускання на волю коня царем, що бажав потомства. Він разом 

із військом йшов за ним, підкоряючи правителів тих країн або племен, куди 

заходив кінь. Похід тривав рік. Потім зводили особливу ритуальну споруду – 

«прапінавансу», орієнтовану зі сходу на захід, у середині якої 

розташовувались підмостки для трьох ритуальних вогнищ. На сході ставили 

великий вівтар з вогнищем у вигляді птаха. В центрі цього вогнища 

знаходився «пуп всесвіту». Потім вибирали коня певної масті й приносили 

його в жертву. Престиж ашвамедхи був такий великий, що той, хто зробив 100 

ашвамедх, вважався здатним скинути Індру (верховного бога) і стати царем 

Всесвіту. Ашвамедха пов’язується також з легендою про створення світу з 

частини коня. За «Ріґведою», на коня одягають верхнє парадне покривало, 

куди кладуть золоті речі, і ведуть, спутаного мотузкою. Перед ним йде козел 

«Пушан» як попередня жертва, слідом йдуть мудрі «співаки». Коней три рази 

обводять по колу, тобто по шляху богів. Перед цим зрубують жертовний 

стовп, витесується рогате навершя й готується все необхідне для 

жертвоприношення. Коня ведуть в повному спорядженні зі жмутком трави в 

роті. Убивали його біля жертовного стовпа сокирою, тулуб розчленовували, 

варили й підсмажували на вертелі. Жерці, а їх було троє, оглядали коня й 

промовляли: «Він пахне добре, знімай його». Дуже важливо було правильно 

приготувати жертву, як сказано в «Ріґведі», «не промахнутись ножем». 

Частина м’яса, що йшла богам, готувалась під окликом «Вашот». Одним з 

головних магічних замовлянь було: «Пусть боевой конь принесет нам 

прекрасных коров, прекрасных коней, детей мужского пола, а также богатство, 

кормящее всех! Пусть Адитьи создаст нам безгрешность. Пусть конь, 

сопровождаемый жертвенным возлиянием, добудет нам власть». 

За своєю архітектурою святилище «Гірка» має найближчі аналоги серед 

кельтського кола пам’яток – це велике (діаметром 200 м) святилище між 

Кобленцем і Майном Кобенорвальдом у Німеччині, яке датується IV-ІІ ст. до 

нашої ери. Наступне знаходиться в Чехії біля м. Лібенці, воно в плані овальне 

(IV-ІІІ ст. до н. е.). Ще одне святилище – на горі Богит біля р. Збруч у Галичині. 

Центральна частина, вірогідно, була по колу обнесена менгірами, як це 

зроблено на деяких західноєвропейських пам’ятках (Рис. 25). 
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Святилище черняхівської культури 

Черняхівська культура – одне з найбільших соціально-економічних 

утворень південно-східної Європи в першій половині І тис. н. е. Назва 

культури походить від могильника, розкопаного в 1900-1901 роках 

археологом Вікентієм Хвойкою біля с. Черняхів Київської губернії. На думку 

більшості дослідників, це було політичне утворення, до якого входили 

слов’яни, сармати і германці. 

На Криворіжжі відомі шість поселень, вони розташовані на перших 

надзаплавних терасах і займають площу 2-5 га. Найбільше з них – «Скелька», 

розташоване біля сел. Христофорівка Криворізького району. Воно 

досліджувалось в 1982 і 1985 роках археологами Криворізького музею; 

розкрито понад 1,2 тис. квадратних метрів. 

Господарча спеціалізація – землеробство і придомове тваринництво 

сприяло розвою домобудівництва, гончарства та інших видів ремесел. 

Високій матеріальній культурі відповідав складний світогляд з розвинутою 

міфологією. 

Вчитель Христофорівської середньої школи Костянтин Горб у 1954 

році організував археологічний гурток. Разом з учнями він провів детальні 

розвідки навколишньої території ще до заповнення чаші Карачунівського 

водосховища. На берегах Бокової та Боковеньки було виявлено 8 поселень 

черняхівського часу. В своїх польових записах К. Горб відмічав, що біля 

злиття Бокової та Боковеньки, на правому березі першої, знаходилось 

поселення «Мис Горбика». Від нього в 0,35 км на північний захід, на 

підвищенні серед орного поля, лежали уламки гранітних «стовпів» 

прямокутного перетину, від 0,4х0,5 м до 0,52х0,67 м. Куски грубо обтесані, 

без зображень, деякі розширені в один бік. Судячи з кольору брил, вони 

належали трьом «стовпам». Також оглянута плита розмірами 0,92х0,54 м, в 

якій з одного (короткого) боку були «роги». На поверхні землі зафіксовано 

кілька плям з ямами, де виявлено перепалене деревне вугілля з уламками 

кісток домашніх тварин, можливо, коней і корів. Ґрунт у тому місці був з 

жовтуватим відтінком. 

Коли співробітники Криворізького музею відвідали це місце, то ніяких 

слідів кострищ і брил не було знайдено. Місце і зараз виділяється 

суглинистою плямою. Вірогідно, що через якийсь час каміння було стягнуте 
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до межі поля, щоб не заважати під час оранки і збирання врожаю. Їх слідів 

виявити не вдалося – все побережжя зараз знаходиться під турбазами. 

На жаль, стислість опису та схематичність абрису не дозволять зробити 

достатньо вірогідну реконструкцію плану святилища, проте воно може мати 

деякі паралелі з розкопаним у 1963 р. І. С. Винокуром і Г. М. Хотюном біля  

с. Ставчани на Дністрі черняхівським селищем. Основним атрибутом 

святилища був ідол, витесаний з вапняку, який зображав чоловіка з бородою      

і головним убором конічної форми. Волосся острижене до потилиці. Добре 

передані спина і плечі. В руках – ріг. В нижній частині спини вибито 

зображення коня. Ідол мав висоту 1,9 м, ширину 0,32 м. Навпроти нього 

стояла конусоподібна стела висотою 1,2 м, шириною 0,24м. На її лицевій 

стороні, у верхній частині, зображено солярний знак діаметром 0,24 м.            

З чотирьох сторін від ідола знаходились залишки вогнищ у вигляді скупчень 

перепаленого каміння, попелу, вугілля. В розкопі знайдено уламки посуду, 

кістки тварин. На думку І. Винокура, тут здійснювались жертвоприношення. 

Солярний знак на конусоподібній стелі свідчить, що жителі селища 

поклонялись і приносили жертви на честь сонця, яке уособлював ідол. 

Кубок у вигляді рогу в руках божества – атрибут більшості слов’янських 

ідолів, з ним пов’язана церемонія ворожіння відносно майбутнього врожаю,     

а кінь – один із зооморфних символів верховного божества. 

Якщо ми будемо виходити із Ставчанського святилища, то можлива 

наступна реконструкція. На пласкому підвищенні стояло три ідоли (головних 

богів). Один з них, що мав найбільшу висоту, був главою пантеону 

(«вседержитель»), два інших – «сонячний» і «Велика Матір». Головний бог 

міг бути в центрі, інші – з боків, утворюючи фігуру у вигляді трикутника з 

вершиною на півночі. По кутах площадки в ямах горіли чотири вогнища. 

Перед найбільшим «стовпом» лежала гранітна плита з «рогоподібними» 

виступами на одній з коротких сторін. Можливо, вона відігравала роль 

вівтаря, куди клали жертвоприношення. Ми також допускаємо можливість 

невеликої загородки навколо ритуальної площадки – дрібні уламки каміння 

були виявлені при розвідках 1983 року. Вірогідно, святилище «Мис Горбика» 

могло об’єднувати місцевий кущ з восьми поселень (їх могло бути й більше в 

першій половині І тис. н. е.), які тут існували в ІІІ-ІV ст. н. е. Головними його 

атрибутами були три (?) ідоли з комплексом ритуальних споруд: 
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жертовником, кострищами, огорожею. Не виключена наявність й інших 

конструкцій  типу стовпів, ям, будівлі, слідів яких Кость Горб міг вже не 

побачити в 1955 році (Рис. 26). 

 

Слов’янське святилище 

В нашому краї на сьогодення не відомі залишки святилищ, які можливо 

віднести до слов’янського етносу. Проте в різних місцях України з року в рік 

збільшується кількість виявлених культових пам’яток V-Х століть.               

Ці відкриття дозволяють зробити реконструкцію різних типів конструкцій, 

пов’язаних зі слов’янською міфологією. 

Першою й найбільш відомою спорудою слов’ян-язичників є київське 

святилище, досліджене В. В. Хвойкою в 1908 році й повністю вивчене             

Т. М. Мовчанівським у 1937 р. 

Український археолог Ярослав Боровський вважає, що воно було 

великим культовим центром, вірогідно, полянського князівства. Різні вчені 

датують його від V-VІІ ст. (П. П. Толочко) до VІІІ-ІХ ст. (В. В. Сєдов). 

До нашого часу дійшов лише кам’яний фундамент споруди, який 

складався з різної величини кусків пісковику, подекуди з отворами наскрізь. 

Фундамент у плані еліптичної форми, розмірами 4,2х3,5 м, має з чотирьох 

боків по одному чотирикутному виступу, що орієнтовані за сторонами світу. 

Земля навколо вкрита шаром білуватої, добре загладженої глини. Західніше 

фундаменту розташовувався масивний стовп діаметром близько 1 м, в якому 

шари добре випаленої глини перемежовувалися з лінзами попелу та вугілля. 

Поблизу від стовпа виявлено велику кількість черепів і кісток тварин, в 

більшості домашніх. В. Хвойка інтерпретував будівлю як слов’янське 

капище, а стовп вважав жертовником, на якому роками робились 

жертвоприношення. На це вказують шари глини і попелу, що 

перемежовуються – тобто його поверхня періодично вирівнювалась шляхом 

настилання нового шару глини. Більшість дослідників пов’язують київське 

святилище з культом Світовида або Перуна. 

Поблизу знаходилось капище, де князь Володимир встановив 

скульптурні зображення богів: Хорса, Стрибога, Симаргла і Мокоші. 

Вчені вважають, що на першому етапі слов’яни поклонялись 

неперсоніфікованим силам природи: горам, джерелам, гаям, деревам тощо. 
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Як прямі спадкоємці вірувань, притаманних індоєвропейській мовній 

гілці, слов’яни перейняли ряд образів. Так, гора трактується як місце 

проживання богів, центр, в якому небо з’єднується з землею. Тому священні 

споруди часто розміщувались на узвишшях.  

Велику роль відігравала вода – святилища завжди розташовувались 

біля неї. Їй приписувалась особлива животворна, очищувальна сила. Всі 

весняні та літні свята супроводжувались обливаннями або купаннями. 

Існувала віра в «живу» та «мертву» воду. З водою була нерозривна ідея 

родючості, запліднення. Їй приносились жертви і молитви. 

Однак слов’яни, як й інші народи, найбільше обожнювали вогонь, що 

символізував сонце і блискавку – вони давали тепло і посилали на землю 

воду – дощ. Літописи повідомляють про поклоніння Сварогу – богу сонця, 

вогню, неба. Сонце уявлялось великим божим вогнищем. 

Як і індоєвропейські народи, слов’яни надавали важливе значення 

обожнюванню і таких природних феноменів як місяць, грім, зірки, вітер. 

Широке розповсюдження набув культ дерев, гаїв, священних  тварин. Відома 

символіка космічного дерева, дерева життя. Слов’янське слово «гай» 

спочатку означало лісовий простір, який огороджувався, і в якому 

відбувались ритуали. Ліс, гай, дерева вважались житлами богів. Тут 

проходили моління, гадання, жертвоприношення: їжа, речі, тварини 

(переважно бики, кабани, вівці). 

Серед дерев найшановнішим був дуб. Пращурів вражали його велич, 

довголіття, міцність. В дуб найчастіше вдаряла блискавка, тому його вважали 

Перуновим деревом і приносили в жертву вогнище з дубових полін. 

Підтверджують поклоніння дубу і підняті з Десни і Дніпра дубові 

стовбури з вбитими в них кабанячими іклами і щелепами. Вепр був 

найсильнішим представником місцевої форми. За даними етнографії, 

божеству присвячувались перш за все голови тварин, їхні зуби та щелепи. 

Під час жертовної трапези їх було заборонено торкатися. Тобто 

спостерігалось об’єднання культу дикого кабана з культом найпотужнішого 

місцевого дерева – дуба. Відомо, що обидва ці культи пов’язані з 

поклонінням Перуну. 

В ритуальній практиці широко використовувались глиняні хлібці 

(часто зменшені копії справжніх). Це вказує на те, що хліб був одним з 



127 
 

найважливіших елементів релігійних відправ. Подібні обряди зберігались в 

Україні ще до початку ХХ століття. 

Певну роль у церемоніях відігравали камені – символи міцності та 

вічного існування. Культ каменю, вважають дослідники, успадкований від 

автохтонного населення. Це великі плити з жолобами, ямками, «слідами» ніг 

людей і тварин.  

Були також поширені амулети, які підвішувались на шнурах, одягались 

на шию чи носились у мішечках. Підвіски мали пірамідальну, 

трапецієподібну, квадратну, округлу форму і часто прикрашались точками та 

лініями, що утворювали різні композиції. Розповсюдженими були                    

і «лунниці» – амулети, пов’язані з шануванням місяця. Місяць і сонце 

вважались добрими божествами, суперниками і карателями нечисті та зла. Їх 

носіння давало здоров’я, благополуччя, тривале життя. Найчастіше лунниці 

носили дівчата – місяць був їхнім покровителем. В черняхівській культурі 

найбільш поширеними були пірамідальні, дзвоно- та веретеноподібні 

підвіски. Їх співвідносять з сонячним божеством – покровителем 

землеробства. 

Часто робили обереги з іклів та кісток хижих звірів, головним чином 

кабана і ведмедя. Вони повинні відганяти нещастя й захищати від 

наврочення. На посуді, що використовувався в сакральних цілях, нанесені 

зображення солярних знаків або хрестів, які повинні забезпечити родючість 

полів, високі врожаї, їх захист від злих сил і небезпек, врятувати від хвороб, 

пошестей тощо.  

Священним числом було чотири: чотири сторони світу, чотири пори 

року, чотири стихії, чотири періоди життя людини. Збруцький ідол має 

чотири лики, жертовник з Києва – чотири виступи, в дуби вставлялось 

чотири щелепи вепра. 

Таким чином, в І тис. н. е. відбувся перехід від «наївного» міфологізму 

(обожнення сил природи, визнання магічної сили за явищами природи                 

і окремими предметами, поклоніння сонцю, небу, землі, вітру і деревам) до 

конкретизації цих сил у зооморфних, а з рубежу ери – до антропоморфних 

зображень божеств. З часом антропоморфні боги змінювали свої функції, 

перевтілювались в універсальних і могутніх зверхників. Утворилась чітка 

ієрархічність з розвинутою ідеологією. Апофеозом цієї еволюції стала реформа 

князя Володимира, який визначив головних богів для своєї держави (Рис. 27). 
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Половецьке святилище 

Половці (від «полова» – солома), або кипчаки – так їх називали в 

Західній Європі, стали селитись в наших краях з кінця ХІ століття. Тут 

перебували орди так званого придніпровського племінного союзу. Головним 

їх заняттям було кочування, яке в своєму розвитку пройшло три стадії: від 

безсистемного, згодом маршрутного, пересування до напівосілості.                 

В соціальному плані вони дійшли до розпаду первіснообщинних відносин         

і зародження ранньокласового суспільства. Крім скотарства велике значення 

мало облавне полювання, під час якого молодь навчалась триматись у сідлі 

та володіти луком. Розвивались залізоробне, косторізне ремесла, обробка 

шкір і виготовлення кінської збруї. Мешкали сім’ї в юртах двох типів: одні 

ставились на вози, інші збирались на землі. При переходах з місця на місце 

будинки на колесах ставили в коло, утворюючи захисну лінію. Більшість 

товарів половці отримували від сусідів і в результаті набігів. 

Половецькі пам’ятки на Криворіжжі представлені похованнями та 

нечисленними кам’яними бабами. Вивчення могил дає можливість 

проникнути в таємниці духовного світу цього загадкового народу. 

Половці вірили, що після смерті життя продовжуватиметься й буде 

схоже на земне. Тому померлому в могилу клали речі, що будуть необхідні в 

загробному житті. Характерною рисою обряду є наявність скелету коня, або 

його опудала чи символу. 

Іншою групою старожитностей, пов’язаних з релігійними віруваннями 

кочівників, є кам’яні баби. Останні відносяться до поминальних ритуалів         

і культу предків. Це не зображення людини, а образ родоначальника, 

міфічного героя чи напівбога. 

В 2007 році на північному борті Ганнівського кар’єру Північного ГЗК 

при розкопках залишків кургану ІІІ тисячоліття до н. е. був зафіксований рів 

довжиною 16 м (частина його знищена при будівництві залізничної колії), 

шириною до 0,5 м, глибиною 0,3-0,4 м. Він вів до поховання ХІІІ століття 

(досліджене в 1985 р.). Рів включав розширення, в якому знаходилась 

частина скелету коня. Вірогідно, він був прокладений до святилища, що 

знаходилось поруч. Можливо, душа воїна по цій своєрідній доріжці-ровику 

повинен була дійти до свого бога і отримати з його рук напій безсмертя, який 
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був у чаші перед його животом. Зображення таких чаш присутнє майже в 

усіх половецьких баб. 

Наше святилище, що, на жаль, не збереглось, могло бути аналогічним 

розкопаному  М. Л. Швецовим на початку 1970-х років у Донецькій області. 

Культове місце мало вигляд огородженої невисоким кам’яним муром 

прямокутної площадки розмірами 3,6х3,0 м. Загородка складена з плитняку. 

В центрі відмежованого простору знайдені залишки чоловічої та жіночої 

скульптури. Біля підніжжя зафіксовані чисельні сліди жертвоприношень – 

кістки тварин. Статуї, вірогідно, були символами родоначальників племені 

(орди). Аналіз кісток показав, що до складу жертовних тварин входили: кінь, 

бик, баран, собака. В одному випадку біля підніжжя скульптури виявлено 

захоронення дитини, принесеної в жертву. 

При розкопках також знаходять залишки деревних ідолів. Без сумнівів, 

колись їх було набагато більше, ніж кам’яних, але вони не збереглись. 

Нізамі в ХІІ століття писав: «Всі племена кипчаків, коли попадають 

туди (до святилища – авт.), згинаються вдвоє перед цією єдиною в своєму 

роді статуєю. Чи пішки зайдуть вони туди з дороги, чи верхи, поклоняться їй 

як творцю. Вершник, котрий підгонить до неї коня, кладе стрілу з сагайдака в 

честь її. Пастух, який заведе туди  своє стадо, опускає перед нею овець». 

З приходом в наші степи монголо-татар, що знищили половецьку 

аристократію, зникло й виробництво таких самобутніх творів мистецтва, як 

половецькі баби (Рис. 28). 
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ПІСЛЯМОВА 

 Читач, у якого вистачило терпіння дійти до останніх сторінок книги, 

міг скласти собі загальну уяву про духовну культуру давнього населення 

нашого краю протягом понад 4000 років. 

 Ми послідовно розглянули основні образи і категорії міфологічних            

і релігійно-філософських уявлень минулого, познайомились з головними 

богами, їх складними стосунками між собою та з людьми; побачили роль 

предків у давньому соціумі. В силу обмеженого обсягу книги ми лише 

побіжно торкнулись окремих характеристик людського універсуму і деяких 

світоглядних елементів. 

 Маємо надію, що дали загальні риси давньої забутої цивілізації, яка 

існувала на теренах нашого Криворіжжя. Відтворення більш конкретної 

історії духовної культури – задача надзвичайно складна, але практично 

можлива, не дивлячись на недостатню кількість фактів та їх фрагментарність. 

Ця книга – тільки перший крок у бік її майбутнього вирішення. Це – так 

званий внутрішній аспект здачі. 

 Її зовнішня сторона теж надзвичайно цікава й актуальна – вона 

стосується зв’язків давніх міфологем із сучасністю. Зараз вже нема сумніву в 

тому впливі, який мала ведична релігія давніх аріїв на долю наступного  

населення України. Закони еволюції соціуму показують, що для будь-якого 

історичного періоду повне зникнення й безслідне розчинення етносу в часі та 

просторі неможливе, тим більш коли мова йде про таке яскраве і масштабне 

явище, як протоведична релігія давньоарійського населення Північного 

Причорномор’я, що дійшла до нас у вигляді гімнів «Ріґведи». 

 Сучасного читача, вірогідно, більше цікавить загальнолюдський 

аспект, що, перш за все, зводиться до уроків історії, які нам надає давнина. 

При викладенні матеріалу ми побіжно торкались цього питання, й тут 

хотілось би сказати про це особливо. Нехай читач не лякається – ніяких 

повчальних проповідей він не почує: я лише запрошую до спільних роздумів 

про грядущі дні, труднощі, які вони несуть і досвід історії, який може 

пригодитись для їх подолання. 

 В ході прогресу ми втратили концептуальну ідею давнього релігійно-

гармонійного співжиття з природою. Ми не ратуємо за повернення до минулого 
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й не ідеалізуємо його. Сучасна цивілізація асоціюється з комп’ютерною 

технікою, ядерною енергією, проривом у космос і генною інженерією – тим, що 

радикально змінило наше життя і дало можливості, про які наші попередники 

не могли і мріяти у своїх міфах. Проте прогрес також породив глобальні 

труднощі. Вони всім відомі, щоб їх тут перелічувати. Шукаючи шляхи до їх 

подолання, ми повинні обов’язково знати досвід і враховувати помилки 

попередників, щоб знову їх не повторити, причому в планетарному масштабі. 

 На завершення хочу привести слова видатного російського вченого 

В’ячеслава Іванова:  

 «Одно из основных отличий современной цивилизации ото всех, 

которые ей предшествовали, заключается в том, что нам известен … опыт 

предшествующих цивилизаций. Почему же мы не используем выводы из 

прошлого, когда думаем о будущем? Ведь у нас есть преимущества 

наблюдателей, знающих, что случилось в конце». 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 

Адітьї – боги, сини богині Адіті; клас богів, куди входять Мітра, Аряман, Бхага, Варуна, 

Дакша, Анша (інколи до Адітьїв відносять також Сурью, Савітара, Вішну, Індру та ін.), з 

яких головний Варуна. Це – клас небесних богів, що охороняють космічний закон                    

і моральні цінності. Вони – володарі магічної сили, попереджують зло, встановлюють 

справедливість, карають за скоєні гріхи. 

Ангірас – родоначальник класу Ангірасів, великий мудрець-ріші, якому приписується 

авторство гімнів «Рігведи» (далі РВ); епітет бога молитви Бріхаспаті, що очолює натовп 

Ангірасів; епітет Агні як жерця богів. 

Ангіраси – клас напівбогів, божественних співаків і жерців. Ангіраси пов’язані з Індрою, 

так як в одному з варіантів міфу про звільнення корів, схованих Пані в скелі Валу, вони 

пробили скелю своїм співом і випустили корів. Ангіраси зв’язані також і з Агні, якого 

знайшли схованим у дереві. Згідно з індійською традицією вони розглядаються як рід 

стародавніх співаків, що реально існували. З нами пов’язується чорна магія «Аюрведи» 

(далі АВ). 

Асури (буквально: «ті, що володіють життєвою силою») – клас небесних міфологічних 

персонажів, що мають чаклунську силу чарівних перетворень. В РВ іменем Асурів 

називаються як боги (перш за все Адітьї), так і їх противники – демони. В АВ це ім’я 

означає тільки демона, а боги називаються «дева». 

Ашвіни (буквально: «ті, що мають відношення до коней») – два небесних бога-близнюка, 

пов’язаних з ранішніми і вечірніми сутінками. Вони мчаться на швидкій колісниці, 

об’їжджаючи всесвіт за один день. Їхня колісниця переповнена благами для аріїв, яким 

ашвіни приносять багатство, їжу, чоловіче потомство, довге життя. З ними пов’язані 

чисельні сюжети чудесного спасіння людей, що потрапили в біду. 

 Вас двоих дивнорожденных Ашванов / мы на защиту зовем на помогу / примчитесь 

на колеснице с богатством/ на благо нам внимая славословью  [РВ. І. 118, 10] 

 Как орел мгновения обгоняя / единым луком явитесь Насатьи / я приглашаю Вас 

Ашвана жертве / на восходе вновь и вновь на рассвете.  [РВ. І. 118, 11] 

Брахманаспати (Бріхаспати) – під цим іменем виступає бог молитви, що робить 

жертвоприношення успішним, керує разючими як стріли словами, що зв’язують людей      

і богів, володіє силою заклинання, править гімнами, його молитва приносить перемогу в 

бою. Він один з головних персонажів міфу про Валу [І. 32, 11]. Він закляттям пробурює 

скелю. 

 Вот дела бессмертнейшего из бессмертных / расплотив что плотно раскрепив 

что крепко / он коров из Валы заклятьем вывел /мрак незримым сделал солнце сделал 

зримым  [РВ. ІІ. 24, 3] 

 Правь Брахмаспати молитвословьем / жизни дух вдыхая в наше потомство / 

богоугодное благословенно / возгласим же сильные жертвословья.  [РВ. ІІ. 24, 46] 

Брахман – молитва, в Ведах проголошується єдиним космогонічним принципом, через 

бога молитви прославляються й поети – творці молитви. 
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…Открыл он явные и тайные суту. /  Он лоно сущего с не-сущим видел  [АВ. ІV. І, 1] 

… Гряди к первородителям царица / связуя с предками живых живая [АВ. ІV. І, 2] 

Брахмани – давньоіндійський комплекс писемних пам’яток, які є коментарями до Вед; 

включають описи ритуалів, викладення міфів, життєпис видатних осіб тощо. 

Ваджра – міфічна зброя царя богів Індри в його битвах з демонами. Часто згадується як 

еталон твердості й вражаючої сили; за міфом В. створена з кісток мудреця Дадхічі й 

вручена Індрі небесним ремісником Тваштаром, що її виготовив, для розправи з Врітрою. 

Вала – дійні корови були сховані демоном Пані (pani – буквально «скупець») в скелі Вала. 

Індра з союзниками: богом молитви Бріхаспаті, натовпом божественних співаків Ангірасів 

і богом вогню Агні – відправився на пошуки корів. Знайшов їх Індра, проломив скелю       

і випустив корів (в інших варіантах міфу скелю Вала проломив своїм ревінням Бріхаспаті 

й Ангіраси своїм співом). Проломивши скелю, Індра та його союзники знайшли світло, 

ранкову зорю, розсіяли морок, випустили текти води, тобто встановили порядок у Всесвіті 

[РВ, І. 6]. 

Вашот – оклик, голосно проголошений жерцем-хотаром, після чого адхарв’ю здійснює 

узливання вогню. 

Ваю – поруч з Вата – бог вітру, що заповнює весь простір між двома світами (Небом              

і Землею), мчить на швидкохідній колісниці, в яку запряжено велику кількість коней, 

пов’язаний з Індрою і Марутами, має право на перший ковток соми. 

Веди (буквально: знання) – найдавніші пам’ятки індійської літератури, які сходять до       

ІІ тис. до н. е. Веди з давніх часів вважались священними і предвічними, що існували ще 

до створення світу. Лише дехто з давніх мудреців удостоївся почути їх, щоб потім 

передати їх світу. Тому В. спочатку називались «шруті», тобто «почуте». Згідно з 

принципами індуїзму їх могли слухати і вивчати тільки представники трьох перших варн: 

брахмани, кшатрії та вайшьї. Нижчі прошарки суспільства, а також жінки до слухань їх не 

допускались. За своїм змістом В. представляють собою чотири збірки, або зібрання 

(samhia) віршів гімнів: РВ (Rigveda) – «Веда гімнів»; звернення до різних богів; 

«Самаведа» (Samaveda) – «Веда мелодій»; «Яджурведа» (Jagurveda) – «Веда жертовних 

формул»; «Атхарведа» (Atharveda) – «Веда заклинань». Основними вважаються три 

перших збірника В., які разом складають «Трійцю вед». До п’ятої В. деякі дослідники 

відносять «Махабхарату». В. є сукупністю знань давніх аріїв про світ, в якому вони жили: 

світ богів, світ людей і жертвоприношення як з’єднуючий ланцюг. Найдавніша – 

«Рігведа». Всі міфи РВ мають позачасовий характер. Міф безпосередньо пов’язаний із 

сьогоденням і майбутнім арія; так як ріші просять богів відтворити ті дії, які вони вже 

здійснювали. Вказані особливості, непорушність традиції дозволяють нам 

використовувати РВ для реконструкції духовного світу предків і, перш за все, 

інтерпретувати ідеологію їх святилищ, що дійшли до нашого часу. Згідно з індуїстською 

традицією чотири В. співвідносяться з функціями різних розрядів жерців. РВ з функцією 

хотара, що проводив рецитацію гімнів під час жертвоприношення і запрошування богів. 

СВ – з функцією удгапарі – знавця мелодій, що співає гімни. ЯВ – з функцією адхвар’ю, 
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зайнятого ручними маніпуляціями на жертвоприношенні (вижимання соку соми, 

складання дров). АВ – з функцією брахмана, який керує всім процесом 

жертвоприношення й виправляє допущені помилки. 

Вірадж (буквально: «потужно правлячий») – в РВ і АВ жіноче (часом чоловіче) втілення 

космогонічного принципу, який іноді ототожнюється з різними богами (Праджапаті, 

Брахма, Агні), іноді виступає в якості їхньої дочки (чи сина). 

Всі боги – групове божество, яке в РВ означає то сукупність всіх богів, то єдине поняття – 

якийсь містичний сплав рис, що характеризують окремих богів. В ритуалі Всі боги 

трактуються як єдність. 

Гаруди – міфічні птахи з людськими головами, подібні до їздового птаха Вішну – Гаруди 

(теж Супарни; назва походить від іншого найменування Гаруди – Супарна); з’являються 

разом з іншими чудовиськами головним чином на полях битв, де діяла чарівна зброя. 

Гімни (апрі) – вид гімну-запрошення богів на жертвоприношення. Пов’язаний зі 

стародавнім обрядом жертвоприношення тварин, що мали бути самостійним ритуалом чи 

починали жертвоприношення Соми. Всі гімни побудовані за однією моделлю. Для 

кожного вірша задається ключове слово. За кількістю ключових слів гімни-апрі можуть 

бути з 11 чи 12 віршів. 

Дакша (буквально: «вмілий», «кмітливий») – один з Адітьїв, що має парадоксальну 

особливість: він одночасно народився від Адіті й був її батьком; в РВ його називають 

батьком богів. 

Дакшина – «південний вогонь», один з трьох головних вогнів жертвоприношень (два 

інших – ахаванія й гархапатья). 

Двічі народжені – брахмани або кшатрії (рідше вайшьї), які пройшли обряд посвячення й 

долучились таким чином до священного знання Вед, що вважалось другим народженням. 

Земля і Небо – парне божество, що втілює чоловічий і жіночий початок. Небо-Батько         

і Земля-Мати спочатку були злиті. Це вселенські родителі, від яких походять боги. 

Космогонічний подвиг великих богів – роз’єднання Неба і Землі й укріплення їх окремо. 

Локапали – «Хранителі світу», чотиричленний, згодом восьмичасний розряд богів, 

розподілений за основними й проміжними напрямками світу. В епосі постійну позицію 

займають Яма (південь) і Варуна (захід). 

Мандала – один з основних сакральних символів у буддійській міфології; ритуальний 

предмет, що включає символ. Саме слово мандала вже зустрічається в «Рігведі» в багатьох 

значеннях (коло, диск, круглий, круговий, колесо, кільце, орбіта, куля, округ, країна, 

простір, сукупність, товариство, зібрання, узливання, жертва тощо), які в цілому зводяться 

до поняття кругового, рідше тяжіють до сфери ритуального. Найбільш універсальна 

інтерпретація М. як моделі всесвіту, карти космосу, причому всесвіт зображується в плані, 

як це характерно для моделювання всесвіту за допомогою кола або квадрату. Ряд вчених 

вважає, що мегалітичні споруди багатьох регіонів світу (кромлехи, дольмени, алеї 

менгірів тощо) мають в своїй основі принципи М. (або навпаки: М. – схема таких 

мегалітів, споруд). 
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Ману/Манус (буквально: людина) – міфічний прародитель людей; перша людина, що 

жила на землі й встановила жертвоприношення богам, яке стало слугувати зразком для 

наступних людей. 

Марути (по-іншому Рудри і Рудрії) – групові божества бурі, вітру, грому і блискавки, що 

утворюють натовп виблискуючих прекрасних молодиків, братів-близнюків числом тричі 

по сім, або тричі по шістдесят, синів бога Рудри. Вони озброєні списами і сокирами, 

носять блискучі прикраси, мчаться в повітрі на колісницях, коливаючи землю та 

виливаючи на неї потоки води. Натовп Марутів супроводжує Індру, допомагаючи йому. 

Матарішван – міфологічний персонаж божественного походження, який спочатку був 

пов’язаний з вогнем, згодом з вітром. М. приносить з неба на землю вогонь мудрецям з 

роду Бхрігу, які й навчили людей його розпалювати. Починаючи з АВ, Матарішван 

править вітрами. Іноді це ім’я використовується як потаємне ім’я Агні. 

Мітра (буквально: «друг» чоловічого роду, «дружба», «договір» середнього роду) – один 

з Адітьїв, в РВ зазвичай складає пару з Варуною; пов’язаний з сонцем і небом, 

доброзичливий до людей, яких об’єднує згідно з договором, що співвідноситься з 

космічним законом кругообігу всесвіту. Разом з Варуною він – втілення правосуддя. 

Протиставляється Варуні як світлий початок – темному, близьке – далекому. 

Парджанья (буквально: «дощова хмара») – бог грозової хмари і дощу, з’являється в 

супроводі грому і блискавки, виливає на землю дощ («сім’я») і запліднює її. Він вкладає 

сім’я також в корів і в жінок. Функціонально він близький Індрі (але не антропоморфний) 

і Небу. 

 Низвергаются молнии ветры веют / небеса набухают встают растения / 

благорастворенье порождая в мире / бог Парджанья землю оплодотворяе [РВ. V, 83, 4] 

 Ты вызвал дождь так призови и ведро / ты сделавший пустыню проходимой / ты 

породивший растения для пищи / будь благодарствен от всего живого. [РВ. V. 83, 10] 

Патала (буквально: «переправляюча») – назва ріки, що протікає в підземному світі 

«Паталі», точніше назва ріки Гангу, яку вона отримує, коли в своїй течії досягає світу 

померлих предків, царства Ями. 

Поховальний обряд Апасав’я – круговий рух в обряді справа наліво «проти Сонця» 

(проти часової стрілки), повернувшись лівим боком до об’єкту, що обходиться. 

Використовувався в поховальних і поминальних обрядах, являючи протилежність руху 

зліва направо в загальній обрядовості. Будучи зробленим кругом живої людини, А. 

розглядалась як акт ворожої магії. (аналогії: «мертвецьке коло» у південних слов’ян). 

Праджапаті (буквально: «володар потомства») – згадується в пізніх частинах РВ, а в АВ 

стає одним з головних богів, творцем всесвіту і всього живого, повелителем тварин, 

людей і потомства. 

Предки («Отці») – в РВ існував особливий культ «отців»; їм потрібно було узливати сому 

окремо від богів і готувати спеціальні поминальні страви. Вважалось, що вони живуть на 

вищому небі й, отримавши там тіло, бенкетують з Ямою. Їм одночасно поклонялись              

і боялись, просили допомогти живим і не заподіювати їм зла. 
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 И здесь обретшихся обрел я предков / и наследников где высший след Вишну / и на 

жертвенной соломе насладиться могут / сладкой жертвой насладиться могут  

[РВ. Х. 15, 3] 

 Придите праотцы с вашей помогой / мы нацедим вам сладкой жертвы / вкусив на 

жертвенной соломе помощь / подайте нам без злосчастья счастье [РВ. Х. 15, 4] 

 Все наши предки достойные сомы / …Вкушайте жертву в согласии с Ямой /                  

с жаждущим вместе утоляя жажду [РВ. Х. 15, 6] 

Пушан (від кореню «пуш» – «розквітати») – один з солярних богів, пов’язаних з дорогами 

і плодючістю. У П. золота сокира, він рухається по небу на колісниці, запряженою 

козлами (одна з персоніфікацій сонця – Однорогий Козел) чи пливе на човні. Він завжди в 

дорозі й ця дорога циклічна. Він охороняє шляхи, знає дорогу істини, супроводжує душі 

померлих предків. Він охоронець тварин, джерело плодючості й символ чоловічої сили. 

 1 Ты Пушан обойдя дороги / от опасностей избавитель / будь вожатым нашим 

боже 

 6 Дай доступные нам богатства / ты владетель всего богатства / ты секиры 

златой хозяин / вы отцы-брахманы достойные сомы / смилуйтесь безгрешные Земля и 

Небо / упаси нас Пушан законодатель… [РВ. І. 42, 1] 

Ракшаси – клас демонів-перевертнів, що приймали подобу звірів, птахів, чудовиськ              

і шкодили людям. Вони зазіхають на жінок, гублять їх плід, насилають хвороби, поїдають 

людське м’ясо. Перетворившись на птахів, ракшаси літають на місця жертвоприношень, 

оскверняючи їх. Це нічні духи, яких Агні висвічує з мороку своїм полум’ям і спалює. 

Рігведа – Веда гімнів, найдавніша пам’ятка індійської словесності (датується серединою 

ІІ тис. до н. е.); збірка гімнів, що виконувались під час жертвоприношень. 

Ріші – святі мудреці, співці священних ведичних гімнів; в ранній міфології – відмінний 

від богів вид надприродних істот: діляться на три розряди: божественні мудреці (мудреці-

боги), брахмани-мудреці (мудреці-брахмани), царствені мудреці (мудреці-царі). 

Рудра (ім’я від кореню руд – «ревіти») – бог бурі, ярості й гніву, якого просять не вбивати. 

Він озброєний палицею (блискавкою) і стрілами, насилає хвороби, характеризується лютим 

норовом і руйнівною силою, живе в горах і носить шкіру. При цьому він цілитель, що має 

ліки. З ним пов’язане поняття плодю-чості та чоловічої сили. З культу Р. розвився культ 

Шіви. Сини Р. – Марути. 

Савітар – Сарасваті – Сінівалі (буквально: «породитель», «оживитель») – бог, що 

втілює життєдайну силу сонця, близький до основного солярного божества Сурьї, з яким 

він інколи ототожнюється; золотий бог, що їздить по небу на колісниці, ранком будить 

Всесвіт своїм зовом; той, що простирає руки в жесті благословення і дає світло. Всі боги 

та живі істоти живуть за заповітами Савітара. У нього є дочка Сур’я, яку віддали заміж за 

Сому. 

 Он же благодетель покоя и жизни / он владыка недвижимых и подвижных / да 

подаст он Савитар бог нам защиту / жилища нашего троякий хранитель [РВ. ІV. 53, 6] 
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Самаведа – Веда мелодики, одна з трьох рано канонизованих Вед; включає зібрання 

переважно релігійних гімнів, до текстів яких, що супроводжуються нотацією, звертались 

жерці-удгатари в силу їх спеціальної функції – співу гімнів під час жертвоприношень. 

Сансара (від дієслівної основи «сан-сри» – «проходити через ряд послідовних станів») – 

безкінечний ланцюг існувань та їх сукупність; світ народження й смерті. В індуїзмі та 

буддизмі сансарі протиставляється ідеал мокші («звільнення») чи нірвани – стану, 

досягнення якого знаменує звільнення й коло обігу перевтілень. 

Сарасваті (буквально: «багата водою») – ім’я головної ріки ведичних аріїв та їхньої 

богині; можливо, сакральна назва Інду; велика повновода ріка, що дає аріям їжу, життєву 

силу, потомство. Сарасваті зв’язана з поезією, в пізніх частинах РВ стає богинею 

Священної Мови; згадується в ритуалі разом з богинями Ідою, Бхарата та ін. 

Сурья (чоловічого роду, буквально: «сонце») – головний солярний бог, якого важко 

відділити від самого сонця. Сонце – його око, наряду з цим він сам – око богів. 

Виблискуючи, він їде по небу на колісниці, запряженій променями-конями, рухається без 

коней, летить, як птах. Світлом він розсіює пітьму, дає багатство, здоров’я, виганяє 

хворобу. Шлях його визначений Адітьями. Відомий сюжет про його зіткнення з Індрою, 

коли той викрав у Сурьї колесо (затемнення сонця дощовою хмарою). 

Тваштар – Тріта – Ушас – Хотра (буквально: «творець», «бог») – творець всіх форм         

у всесвіті, живих і неживих. Чудовий майстер, з сокирою в руках він зробив для Індри 

палицю грому – ваджру і колісницю, для Соми – чудодійну чашу, створив чоловіка            

і дружину, потомство, якому він придає форму, допомагає вагітним. Це неясний 

міфологічний персонаж, який вже в РВ витіснений Індрою і в міфологічних сюжетах 

терпить поразку від Індри. 

Творець Всесвіту. Боги індійського пантеону індивідуалізовані значно гірше ніж 

грецького, деякі з них практично не відрізняються від абстрактних понять. Це «Закон» 

(Дхарма), «Творець» (Тваштар) та ін. Слабка персоніфікація дозволяла легко змінювати 

ранги богів і робити того чи іншого бога, у випадку необхідності, «головним» або навіть 

єдиним (хенотеїзм). Так, Варуна з ведичних богів першого рангу, що виражає ідею 

космічної закономірності (небо) став володарем вод. З іншого боку кожен з 30-33 

головних богів міг бути названий «Тваштарі», «Праджапаті» (Володар істот) та ін. 

Упанішару (назва від форми дієслова «упа-нішад» – «сидіти біля наставника») – «таємне 

знання»; це езотеричне вчення, яке передавалось наставником з уст в уста учневі. 

Упанішади, збірка яких представлена ста вісьмома творами, мали великий влив на 

розвиток давньоіндійської думки. Їх основна ідея базується на твердженні тотожності 

індивідуального Я і верховного абсолюта – Брахмана. 

Ушас (буквально: «ранкова зоря», «ранок») – богиня ранкової зорі, прекрасна дівиця в 

сяючих шатах, з оголеними грудьми, всім себе показує, проганяє свою сестру – Ніч, 

пробуджує людей, виїздить раннім ранком на сяючій колісниці, несучі людям щедрі 

дарунки. Вона дочка і дружина Сурьї, мати корів і ряду богів. В міфах вона конфліктує з 

Індрою: той розбиває її колісницю, й вона тікає. Підкреслюється безперервна череда 
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ранішніх зорь: вони старі й вічно нові. Вважалось, що Ушас старить людей, відкриваючи 

новий день в їхньому житті.  

Шрадха – ритуал поминання («годування») померлих. Відбувався регулярно в 

установлений час для всіх предків, так і після поховання члена сім’ї (при переході його до 

сонму предків), а також зі спеціальною метою і в особливих випадках. 

Шруті – сукупна назва текстів ведичної традиції, отриманих через «слухання», тобто 

шляхом «божественного одкровення». 

Яджурведа – Веда жертовних формул; на відміну від інших Вед у ній відображено 

сценарій давнього ритуалу. Рецитація ЯВ під час жертвоприношення була функцією 

адхарв’ю. 

Яма (буквально: «близнюк») – цар мертвих, син солярного божества Вівасвата, він живе 

на вищому небі, де бенкетує разом з «батьками» – душами померлих предків. Яму в РВ 

ніде не називають богом; він був першим, хто помер, проклав дорогу смерті; але йому все 

ж приносять жертви як богові. Його помічники – барвисті чотириокі собаки, які бродять 

серед людей, вишукуючи тих, хто повинен померти. 

 Яма бенкетує з «батьками», куштуючи жертовні узливання, що робляться під час 

ритуалу поминання предків [РВ. ІХ. 113, 10]. 

 Розмова хлопчика з померлим батьком. 

 /Мальчик/ Где под деревом дивнолистым / пьет со всеми богами Яма / наш 

родитель начальник рода / там проходит дорогой предков   

 3 /Голос отца/ Мальчик ты сотворил повозку / бесколесную с дышлом мысли / 

направляемой как угодно / правишь ты на незримой стоя 

 4 /Автор/ Мы же эту обитель Ямы / почитаем богов жилищем / в камышовую 

дудку дуя / украшаем хвалебным пеньем. [РВ. Х. 135, 1]. 
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