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В праці на яскравих археологічних матеріалах України та інших регіонів висвітлюються цікаві елементи соматичного 
культу, пов'язаного з жертвопринесенням відомого по авестійським та ведійським літературним джерелам соматичного напою 
Соми/Хаоми.

На археологічних, етнографічних, лінгвістичних матеріалах вперше доводиться, що рослиною, яка використовувалась в 
релігійних культах індоіранців, був Мак. В праці простежується зародження соматичного культу маку в мідно-бронзовому 
віці України, де проходило відгалуження від індоєвропейського масиву його індоіранської гілки.

Виходячи з цих даних робляться висновки, що територію України можна вважати первинним осередком індоєвропейської 
цивілізації, де вона і пройшла весь свій шлях від зародження, розвитку і розповсюдження по всій майбутній індоєвропейській 
ойкумені.

Робота розрахована на фахівців-істориків, археологів, етнографів, лінгвістів, а також на тих, хто цікавиться індоєвро
пейською проблематикою. ____ _ .
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Шіаі Ло уои кпон> о / Цкгаіпе, 
Шіо опіу Цкгаіпе кпоп>

Що знаєш про Україну свою,
Коли Україну ти бачив лиш в життю.

(Перефразуючи Кіплінга).

ВСТУП
З пращурами індоєвропейських народів пов'зане відкриття та запровадження в ідеоло

гічну сферу релігійної системи, основаної на застосуванні так званих соматичних культів, 
основною невід'ємною складовою частиною яких було жертвопринесення священного 
галюциногенного напою з рослини Соми/Хаоми. Цей самий напій, що мав наркотичну 
дію, вживали також і жерці під час релігійних церемоній. Сома/Хаома - це різні форми 
передачі одного і того ж слова, які походять від санскритського кореня "8и" та авестійсь
кого "Ни", що означають “вичавлювати”. Сік, необхідний для виготовлення цієї свя
щенної рідини який звався у індоарійців Сомою, а у давніх іранців Хаомою, вичавлюва
ли із свіжої рослини за допомогою ступки і товкача та проціджували через овечу вовну. 
Коли не було свіжої рослини, з цією метою використовували її сухі стеблини, які спо
чатку розмочували у воді, а вичавлений сік змішували з молоком, ячмінним настоєм і/ 
або медом. Культ цієї рослини і виготовленого з неї напою Соми/Хаоми був настільки 
поширеним, що жодне релігійне свято не відбувалося без його застосування. А кожна 
родина повинна була здійснювати жертвопринесення священного напою богам тричі на 
день. В “Рігведі” , найдавнішому літературному джерелі індоєвропейських народів, на
лічується 120 гімнів, присвячених цьому чудодійному напою, рослині та богу. А в дев’я
тій мандалі, яка повністю присвячена соматичним культам, говориться, що Сома стоїть 
над богами і він є суттю найвищою.

В літературних джерелах Сома/Хаома характеризується як сильнодіючі ліки: цей напій 
продовжує життя, відвертає хворобу, боронить від переломів кінцівок. Також наво
диться його ейфорична дія - після його вживання зникають всі проблеми, бідняк відчу
ває себе заможним, поет та співак отримують натхнення та приплив неймовірної сили.

Завдяки галюцинаторній дії, яка викликалася вживанням священного напою Соми/ 
Хаоми, жерці-брахмани знаходили шляхи спілкування з іншим нереальним, потойбіч
ним світом, за яким стояли сили природи. Можливо, також це був той єдиний ішіях 
виходу на рівень підсвідомості людини, що дозволяв отримувати і використовувати інфор
мацію та знання багатьох поколінь пращурів, закодованих генетично. І, мабуть, саме 
доступ жерців-брахманів до подібної інформації під час "спілкування" з пращурами та 
богами і робив брахмана в очах співплеменників взірцем істини, справедливості та прав
ди. Брахман вправно використовував цю інформацію, вдало оперував нею, таємно пе
редавав свої знання, що постійно удосконалювались, своєму наступнику - все це нада
вало йому високого соціально-політичного статусу, часом навіть вищого, ніж у вождя 
племені чи общини.

Отже, вживання цього напою і дозволяло жерцям опинитись в нереальному потойбіч
ному світі і проникати в незримий духовний світ посмертного стану та контактувати зі 
своїми померлими пращурами, а через них і з богами. З самої ж ролі, яку виконував цей 
напій в ритуально-обрядових церемоніях, видно, що вивчення, засвоєння і опанування 
результатами його дії, пов'язаними з умінням проникати в потойбічні сфери надземного 
життя, потребувалось від кожного жерця.

Саме через вживання жерцями соматичного напою забезпечувався ефект космізаціі 
простору та встановлення зв'язку з його окремими елементами.

Сома має властивість загострювати обдарування поетичного видіння у людей, що 
його скуштували і сам він також вважається поетом та прозорливцем. Він наділяє жерців- 
ріші, які вживають священний напій, поетичним натхненням. А ріші-жерці своїми мо
литвами, в свою чергу, посилюють та очищують Сому. Тобто, наявна плодотворна взає
модія: натхненний та обдарований Сомою поет звеличує та оспівує соки Соми, а Сома 
в свою чергу підсилює натхнення поета.

Завдяки таким надзвичайним якостям ця рослина та напій швидко обожнюються та
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персоніфікуються в образі бога Соми. Це божество є чи не найцікавішою постаттю в 
індоіранській міфологічній системі. Він виступає другою іпостассю майже всіх інших 
богів. Йому приписуються їхні подвиги та досягнення, і навпаки, сила та могутність 
богів безмежно збільшується від вживання цього чудодійного напою. Від Соми ж цілком 
залежить перебіг як земних, так і небесних подій. Він заставляє сходити сонце та здійсню
вати свій шлях по небосхилу і виступає покровителем та захисником арійських земель, 
також він лікує та продовжує життя своїм прихильникам. Він скрізь - на землі і на небі, 
це "стовп світу" - основа землі і опора неба. Як бачимо, це була рослина, яку всі пова
жали і обожнювали, на яку і за допомогою якої молились і проводили релігійні цере
монії, яка поставала основою міфологічного світогляду.

Таким чином, все наведене вище дозволяє нам розглядати цю рослину в світлі значно 
ширшому ніж просто напій, їжа або технічна чи лікувальна культура. Як нам здається, 
в цьому випадку перш за все треба ставити питання про взаємодію людини з цією росли
ною. Звісна річ, що вона існує зі всим рослинним світом в цілому. Але, то так би 
мовити, пасивна взаємодія. В випадку ж з Сомою/Хаомою вона набуває настільки 
активної форми, що стає запорукою як світобудови та релігійної духовності, так і існу
вання індоєвропейського суспільства в цілому. Ось чому будь-які наукові розробки з 
індоєвропейської проблематики не можуть претендувати на повне, всебічне висвітлення 
предмету дослідження без розгляду соматичних культів.

% РО ЗЛІЛ І
Характерні ознаки Соми/Хаоми 
за даними літературних дікерел

На протязі більше як сто років дослідники намагалися ідентифікувати Сому та пропону
вали на цю роль різні рослини: верес (Саііипа \аі1§агіз); дику руту (Киїа уи1§ага); ефедру 
(ЕрЬесіга), молочай (ЕирЬогЬіа); коноплю (СапаЬіз §а1іуа); гриб мухомор (Ашапііа шизсагіа); 
блекоту (Нуозсуатиз пі§ег); гармалу (Ре§апит Ьагтаїа); ревінь (И іеит): Загсоаіетта 
Ьгеуізіі§та; Регіріоса арНуІІа; Мапсігауога Іигсотапіса; 8аМа Регеероіііапа та ін.

Але в жодному випадку вірогідність припущень в подібних пошуках не досягла тієї 
бажаної межі, за ’якою будь-яка гіпотеза набуває всебічного чіткого наукового обгрунту
вання. Тобто, набирає такого статусу авторитетності та визнання більшістю дослідників, 
що інші пропозиції перед нею меркнуть і самі собою відпадають. Мимоволі виникає 
запитання - чому маючи під рукою такі чудові джерела як “Рігведа” і “Авеста” та ін., де 
значна кількість рядків пов'язана з Сомою/Хаомою (а вся IX мандала "Рігведи" присвяче
на Сомі), дослідники до сьогодення так і не змогли зрушити це питання з місця? Так от, 
на наш погляд, вся проблема саме і полягає в тому, що майже всі дослідники цього 
питання користувалися лише виключно літературними джерелами. Археологічні, іко
нографічні, етнографічні і навіть біологічні матеріали та пам'ятки мистецтва, за рідким 
виключенням, до уваги не брались. Тобто, майже всі наукові побудови стосовно іденти
фікації Соми/Хаоми в основному будувались на своєрідних, особливих і спецефічних 
текстах. І справа не в тому, що давні віршарі-ріші чи інші поети мало уваги приділяли 
Сомі/Хаомі (навпаки, з нашого погляду, цих відомостей аж занадто багато), а в тому, 
що ні в "Рігведі", ні в "Авесті", ні в інших літературних джерелах майже немає конкрет
ної, суто природно-біологічної характеристики рослини, яка використовувалась в сома
тичних культах. Складачі гімнів навіть і не намагалися навести подібну реалістичну ха
рактеристику священної рослини. І хоча в окремих місцях в міфологічній, гіперболізо
ваній формі все ж таки і проглядаються деякі реальні риси цієї рослини, в основному це 
була саме священна таємниця, схована за темними, незрозумілими та неоднозначними 
метафоричними символами. Саме таке пояснення стає зрозумілим, якщо взяти до уваги 
той факт, що в "Рігведі" доволі часто одна й та сама термінологія використовується як 
для позначення об'єктів земного походженя, які застосовувались під час виготовлення 
соматичного напою, так і для пояснення небесно-міфологічних сюжетів. А звичайні
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ритуально-обрядові дії набувають гучних міфологічно-космічних масштабів. Так кам'яні 
товкачі для розтирання рослини маку ("каміння для вичавлювання") можуть називатись 
"скелею"; сік Соми - "річкою", "хмарою", "туманом"; небесний простір, що вміщав в 
собі Сому - "океаном"; сама посудина з Сомою - "морем".

Краплини Соми, які стікають з лійки-цідилки в посуд, зображуються як бурхливі 
стрімкі потоки, повноводні ріки, які несуть соматичний напій в море чи океан.

В космогонічному плані Сома набуває якості запліднюючої рідини та в вигляді дощу 
як "небесне сім’я" виливається на землю.

Подібне метафоричне та символічне вживання лексики в "Рігведі", а також сама под
війна референція, яка пов’язана з ритуально-побутовою та космологічною сферами зав
жди ставали на перешкоді дослідникам при намаганні ідентифікації соматичної рослини.

Зміст IX мандали "Рігведи" в основному пов'язаний з процесом виготовлення жертов
ного соматичного напою із священноїі рослини. Але мова гімнів настільки символічна та 
метафорична, що часто буває складно зрозуміти в якому плані ведеться розповідь - міфічно
му чи ритуальному. Оскільки межа між ними доволі умовна, то й не завжди видно, про 
що йде мова: про саму роолину-сік чи про міфологічний персонаж Сому.

В космогонічному плані Сомі приписується саме створення світла, яке він запалив, і 
навіть сонця. Подібно іншим солярним божествам він яскраво сяє та як і сонце знахо
диться над всесвітом, дивиться вниз, озираючи землю, спостерігає за подіями. Але під 
час жертвопринесення Сома піднімається до богів, відтворюючи космічний кругообіг, 
погоджує простір, богів, небо і землю.

В цьому ланцюжку Сома спочатку виступає в матеріальній оболонці у вигляді свя
щенної рослини та соку, з якого виготовляється священний напій безсмертя - амрита. 
Під час жертвопринесення, коли напій виливається в жертовне полум'я, Сома змінює 
земну іпостась на небесну і разом з димом піднімається На небо. А з неба "небесним 
сім'ям" у вигляді дощу, який може ототожнюватись з незчисленними рослинними зер
нятками, він повертається на землю, запліднюючи її всими формами життя.

Саме така космогонічна подія на наш погляд і відображається в ланцюжку малюнків 
на одному з горщиків зрубної культури (Рис. 5,2,3) [Матвеев. Сафонов, 1997 Рис. 3]. 
На ньому послідовно відображається поступова трансформація одного і того ж солярно
го знака від чіткого зображення прокресленими лініями до поступового його зникання в 
вигляді краплиноподібних вдавлень, і весь цей ланцюжок трансформації відбиває, як 
правомірно зазначили дослідники, різні рівні небесної сфери [Матвеев, Сафонов, 1997.
- С. 115]. Але чіткий кордон між Сомою на землі і на небі за даними "Рігведи" також 
провести неможливо.

Отже, на роль кандидатів при ідентифікації Соми/Хаоми за всі часи було запропоновано 
майже півтора десятка рослин. З огляду на історію цього питання зразу можна відмітити, що 
майже всі запропоновані гіпотези не витримували не те що досконалої перевірки, а й навіть 
поверхового порівняння з тими небагаточисленними ознаками, які простежується в літера
турних джерелах. Тобто, безнадійні одноразові гіпотези, які були висловлені дослідниками 
в невинно-безпомічній формі: “А може ...?” ми розглядати не будемо. їх відсіяв час. А втім, 
на дві найстійкіші з них ми і звернемо свою увагу - вони стосуються рослини ефедри та гриба 
мухомора. Спочатку, аби наші порівняння та висновки не були суб'єктивними та голослів
ними, ми спробуємо виявити та відмітити ті небагаточисленні біологічні, зовнішні ознаки 
рослини Соми/Хаоми, що зустрічаються в "Рігведі" та "Авесті".

Серед трьох найголовніших богів в індоіранському пантеоні (Індра, Сома, Агні), су
дячи з "Рігведи", Сома займав чи не найголовніше, найповажніше та найцікавіше місце. 
Саме йому повністю присвячено всі 114 гімнів дев'ятої мандали та окремі гімни в інших 
місцях "Рігведи". В залежності від контексту оповіді Сома виступав в трьох іпостасях: 
Сома-бог; Сома-рослина; Сома-священний напій. Він органічно пов'язаний з ритуалом 
виготовлення амрити з вичавленого соку чудодійної рослини. І головним, центральним 
моментом в цьому ритуалі є саме очищення Соми. Під час його проходження через 
лійки-цідилки з овечою вовною соматичний напій очищується від твердих частинок рос
лини, з якої його вичавлювали і набував священних чудодійних властивостей. Сама на
зва Соми і походить від процесу вичавлювання соку з рослини "8и" в індоарійській тра
диції та "Ни" - в авестійській. Звідси й ім'я Сома/Хаома. Отже, побутова назва цієї 
рослини з наркотичною дією в літературних джерелах відсутня. В них наводиться лише її
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ритуальна, міфологічна назва. І певна річ, що походження цієї божественної рослини 
не може не бути легендарним. Тому місцем зародження самого Соми і вважається міфо
логічна гора Муджават. Тут треба підкреслити, що власне місцем зародження, а не 
регіоном розповсюдження цієї рослини. Саме місцем походження Соми, як і деяких 
інших богів (Вішну, Марутів) вважається міфологічна вершина землі, яка контактує з 
небом. "Гора" тут скоріше за все і трактується як "Велика гора всесвіту", з якої беруть 
початок річки, принесено вогонь, соматичний напій та ін., тобто, мається на увазі 
міфологічна небесна гора. Саме тому в деяких рядках "Рігведи", пов'язаних з цим сюже
том, говориться про те, що сому орел приніс з неба:

Птах здалека, відданий богам, міцно схопивши 
Радісний п'янкий напій - сому, ніс (його).
Після того, як він забрав (його) з того найвищого (неба)

(IV. 26. 6).
А про те, що гора в цьому випадку розуміється як верхівка Всесвіту, свідчать такі 

рядки:
Він спостерігає за милою верхівкою землі слідом птаха

(III. 5, 5).
Тому ні в якому разі не можна з подібних міфологічних сюжетів робити висновок про 

те, що Сома росте в гірській місцевості. Бо там же в "Рігведі" конкретизується, що стеб
лину Соми орел приніс з найвищого неба і віддав її пращуру людей Ману, який і здійснив 
першу жертву

Коли орел з шумом рвонувся з неба вниз
(IV. 27, 3).

А зробити це було непросто, бо під час перельоту стрілець із лука на ім’я Крішану 
прцілив у орла та вибив з його крила махове перо. Відтак, з оповіді видно, цо ця 
рослина була принесена з "найвищого неба, верхівки гори", тобто міфічної гори, гори- 
образу. Про подібні гори як місце походження незвичайних цікавих надбань йдеться в 
багатьох міфологічних традиціях. Зрозуміло, немає ніяких підстав пов’язувати рослину 
Соми з горою в ботанічно-географічному плані. Отже, тепер стає очевидним, що коли 
в "Рігведі" йдеться про те, що Сому орел приніс з (неба) найвищої верхівки, то мається 
на увазі не земна гора, а міфологічна, або найвище небо. І це зовсім не означає, що 
рослина Соми повинна рости в горах. Мало того, коли в контексті, пов'язаному з Со
мою вживається слово "верхівка" (запи), то може матись на увазі не лише верхівка гори, 
але й поверхня цідилки для Соми в ритуалі. Наприклад:

Цього золотистого сестри 
На верхівці підганяють камінням 
Бажаного, що дивиться на багатьох

(IX. 26, 5).
Якраз ця особливість верхівки саме фільтрувального приладу (поверхня цідилки) 

відмічається дослідниками [Елезаренкова, 1999. - С. 334]. З наведених прикладів став 
досить зрозумілим, що коли в "Рігведі" в ритуалах, пов'язаних з виготовленням Соми, 
вживається слово "верхівка", то мається на увазі ніяка не гора, а поверхня, або цідилки 
з овечою вовною, або верхівка самої рослини. І навіть якщо в цьому ж самому кон
тексті вживається слово "спина", то і тут ніякої гори і близько немає, про що чітко і 
однозначно говорять рядки "Рігведи":

За звичаями тебе начитують десять (пальців жерця)
На спині (цідилки) з овечої вовни, сім юних річок

(IX. 92, 4).
Таким чином, метафоричний вислів в "Рігведі" про те, Що Сома "знаходиться на горі" 

або збігає звідти, чи збирається, може означати верхівку рослини чи лійку-фільтр, що 
знаходилась на горі очищувального пристрою.

Тепер в плані коригування наших подальших дослідницьких пошуків з приводу іденти
фікації треба чітко з'ясувати, що саме являє собою Сома. Тобто, яка його, так би 
мовити, біологічна форма. По-перше, треба відмітити, що Сома в "Рігведі" називається 
словом (уігікіїї-) -"трава",’ "кущ", або (озагіЬі) - “лікарська рослина”

Вклоняйся Сомі - царю
Хто народився як володар рослин

(IX. 114, 2).
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Також:
Ти, о Сома, всі ці рослини,
Ти води породив, ти - корів

Ти той, що любить хвалу, володар рослинності
(І, 91, 22). 

(І. 91, 6).
Рослина, яка має власну хвалу

Ж і 2) 7).
В гімні звеличування лікарських рослин чітко позначено зв’язок рослинного світу, 

притаманного кочовому середовищу, з індоєвропейцями. Тут рослини детально розгля
даються, персоніфікуються та обожнюються. Вони злітають вниз з неба, прислухаються 
до слів людини, що промовляє замовлення, проникають в тіло хворого, виганяють хво
робу та переливають в хворого свою силу. Царем цих рослин виступає Сома, який з 
ними розмовляє.

Ті численні рослини,
Кому Сома - цар, з сотнею облич

■ НС |(Х . 97, 18). ,
(Ви), рослини, кому Сома - цар,
Розповсюджені по землі

(X, 97, 19).
Взагалі цей чудовий гімн “Рігведи”, в якому звеличуються лікарські рослини (X. 97), 

найяскравіше показує міцний органічний зв'язок саме індоєвропейців зі степовим рос
линним світом. І не дивно, що саме в їх етнічному середовищі рослинно-лікарська магія 
та медицина зазнала значного розвитку, що і донині простежується в народній українській 
традиції. І на нашу думку, саме в українських степах треба шукати витоків всесвітньоз- 
наної тібетської медицини, яка скоріше за все і була туди занесена поруч з іншими 
релігійно-традиційними елементами під час міграції арійських племен. З цього приводу 
цікаво буде зазначити такий факт, що в Україні відомо більше тисячі лікарських рослин, 
китайська медицина використовує лише 470 видів, а тібетська - всього 350.

Отже, з вище наведених рядків доволі однозначно і безперечно витікає висновок про 
те, що Сома є саме рослина. І не просто рослина, а рослина-цар, рослина-володар, 
рослина над рослинами, яка їх породила і весь час охороняє та опікується всим рослин
ним світом. Тут простежується конкретно міцний органічний зв'язок Соми саме з рос
линно-лікарським світом, а не з деревами чи грибами. Отже, Сома - це у першу чергу 
рослина. Тепер спробуємо з'ясувати окремі деталі та характерні риси, які є складовими 
частинами цієї рослини.

В "Рігведі" основна частина рослини, з якої вичавлюють сік соми, має назву ашси - 
“стеблина”:

Цей завойовник винагород кидається
Зі (своїми) блискучими прекрасними стеблинами

(IX. 15, 3).
О Сома, з усима (своїми) стеблинами

(IX. 67, 28).
Стеблина вичавлена в воду

(IX. 62, 4).
Молитви лижуть дивовижну стеблину

(IX. 86, 46)
Стеблина меду очищується для сили Індри

(IX. 89, 6).
Бик, гучно ревучи бику, стеблина (соми) цьому (Індрі)

(IX. 91, 3).
Вичавлений буланий (кінь) - стеблина (соми)

(IX. 92, 1).
Застав рухатись хвилю (твоєї) стеблини, заганяючи корів

(IX. 96, 8)
Наче смертний, він вибрав собі ту мову
Стеблину (соми) яку вичавлюють



(IX. 101, 13).
Стеблина ця наділяється епітетами: блискуча, прекрасна, дивовижна, медова. Та

кож говориться, що вичавлюють та очищують саме її. Її порівнюють з буланим конем, 
а її соки з хвилею. Про те, що була пряма стеблина вказують рядки, в яких її порівнюють 
зі стрілами та називають словом сагиа - “стріла”:

Стікаючи, він струмиться крізь (сито)
Заливаючи стріли (свого) тіла

(IX. 14, 4).
Проходячи через цідилку на широкий простір,
Бог легко розстається зі своїми стрілами

(IX. 68, 2).
Начебто (воїн) який несе в руках стріли

(IX. 110, 5).
З вищенаведених рядків добре видно, що зовнішній вигляд рослини Соми має форму 

прямої стеблини. А беручи до уваги те, що слово сагиа - "стріла" походить від сага - 
"очерет", "комиш", "стріла", можна дійти висновку, що характерною ознакою соматич
ної рослини була довга прямостояча стеблина, як у очерета чи комиша. Сам процес 
вичавлювання так і змальовано, що сік витікає з рослини соми, залишаючи стріли, 
тобто довгі стеблини. Іноді при характеристиці Соми слово "стріла" замінюється словом 
"дротик" або "гострий":

Ви двоє з гострою зброєю, з гострим дротиком дуже милі,
О Сома-Рудра, змилуйтесь над нами тут!

(VI. 74. 4).
Збудженого Сомою зроби зовсім гострим, о щедрий

(VII. 104; 19).
Отже, як ми бачимо, рослина соми мала довге пряме стебло, схоже на очеретину, 

комишину, стрілу чи дротик. А про те, що ця стеблина була прямостоячою, тобто, 
витягнута вгору, говорять наступні рядки:

Смачний, набухший молоком,
Ти йдеш, здіймаючи медову стеблину

(IX. 97, 14).
(Сам) прямий, очищуйся як вбивця кривого...

(IX. 97, 43).
1 саме зовнішній вигляд прямостоячої, довгої, стрункої стеблини надав можливості 

складачам гімнів ввести соматичну рослину в міфологічну систему як "світове дерево". 
Власне, рослина Соми в метафоричній формі з'єднує між собою небо і землю та висту
пає їх міфологічною опорою чи стовбом. Про що і йдеться в наступних рядках:

Батько богів, пращур, чудово діючий 
Стовб неба, опора землі

(IX. 87, 2).
Опора, стовб неба,
Сома в цідилці, який поривається до нас

(IX. 2, 5).
Найвища опора неба

(IX. 108, 16).
Завойовник винагороди, він тече до опори, яка розшукується

(IX. 107, 5).
Завдяки тонкій опорі
Цей сома проходить навкіс наскрізь жаждучі корів

(IX. 14, 6).
З нижченаведених рядків добре видно, що рослина Соми своєю верхівкою упирається 

в небо, тобто підтримує його:
Він міцно підпирає собою небо, очищуючи його

(IX. 69, 5).
Тебе такого, того що підтримує небо

(IX. 26, 2).
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Невтомний, підтримуючий небо
(IX. 26, 2). .

Ви підперли небо стовпом
(VI. 72, 2).

Ти підтримувач неба, світлі вершки
(IX, 109, 6)

В одному випадку Сома виступає не тільки як опора неба, а і як з'єднуючий елемент 
між небом та землею в вигляді жертовного стовба.

(Ти) той, що любить хвалу жертовний стовб
(І. 91, 6).

Отже, Сома має прямостоячу довгу стеблину, яка верхівкою "торкається неба": 
Виконайте пісню для соми 
Бурого, того, що має особисту силу 
Рудого, того, що торкається неба

(IX. 11, 4).
Найвищий стовбур неба, що дивиться далеко

. *(1Х. 86, 35). ,
Але в деяких місцях "Рігведи" ця картина більш конкретно деталізується: рослина Соми 

має якусь виразну частину, яка находиться на верхівці стебла і торкається неба. 
Наприклад:

(Та) його частина, що на вищому небосхилі
(IX. 86, 15).

Твоє потомство безсмертя, те, що 
Знаходиться на верхівці рослини

(І. 43, 9).
На верхівці (знаходиться) твоє обширне житло, о Сома

(І. 91, 3).
Для сп'яніння, діючий той, що знаходиться в верхівці

(IX. 62, 4).
Той, що має шати, які торкаються неба...

(IX. 86, 4).
Ті твої небесні і земні форми 
Що в рідині на верхівці рослини

(І. 91, 4).
Його вилито, опора неба, п'янкий напій, що знаходиться наверху

(IX. 86, 46).
Він стікає з верхівки з небесною рідиною

(IX. 74, 7).
З наведених рядків видно, що вгорі стеблини соматичної рослини знаходиться якась 

частина, що відрізняється від іншого стрижня стеблини і називається "верхівкою". В 
останніх прикладах говориться про те, що в цій "верхівці" знаходиться сік Соми, а в 
наступних - як він туди попадає:

Високо народження твого соку 
Знаходячись на небі, він добувається в землі

(IX. 61, 100).
По волокну, протягненому вгору 
Вони досягли верхівок 
І того (місця), що б самій горі

(IX. 22,6).
Ці (соки соми) розділяючись по мірі руху 
Досягли поверхні Неба-і-Землі 
А також того найвищого простору

(IX. 22, 5).
Ті, що течуть (вперед) які зросли на верхівці

(IX. 46, 1).
Отже, стебло рослини соми має на своій верхівці якусь частину, де збирається її сік. 

З колісницею-світилом він очищується для багатства свого сховища
(IX. 86, 45).



(Ти збираєшся) в ємкості, яка сочиться медом
(IX. 107, 12).

Ця "ємкість-сховище" рослини соми в різних місцях "Рігведи" називається по-різному, 
але в кожному випадку означає щось об'ємне, випукле, округле.

Одна його іпостась посаджена в укриття;
Друга (іпостась) піднята вгору

(IX. 68, 5).
Частіше за все воно має назву паЬНа - що означає "пупок" або "ступиця", тобто, 

випуклу вузлувату частину, подібну до рослинноїі зав'язі.
Наділена життям хмара доїться жиром, молоком.
Народжується пупок (вселенського) закону, напій безсмертя

(IX. 74, 4).
Сяючий пупок, що дивиться далеко,
Він красується в ситі з овечої вовни

(IX. 12, 4).
Твій пупок, який знаходиться на верхівці 
Скріплений з небесним

(IX. 74, 7.)
Пупок на землі, (він) опора великого неба

(IX. 86, 8).
Ви народилися (та стали) пастухами цілого всесвіту,
Бог зробив (вас) пупком безсмертя

(II. 40, 1).
Іноді ця об’ємна округла частина на верхівці стеблини називається словами "бурдюк", 

"горщик", "барильце":
Безсмертний візниця, що швидко їде 
Розглядає сім (молитв)
Бурдюк наситив богинь

(IX. 9, 5).
Того, що як горщик, розколивай його
О сік, начебто (саме) даріння розколивай

(IX. 52, 3).
Буланий обігнав дітей сонця
Він досяг барильця, як скакун, що завойовує винагороду

(IX. 93, 1).
Осядь в барильцях, повних жиру.
Як самий п’янкий, п'янливий напій Індри

(IX. 96. 13).
Спорожни внутрішню частину барильця

(IX. 108, 9).
То протікають по краплинам барильця на заших колісницях

(І. 87, 2).
В наступних рядках для позначення цього "пупка" чи "барильця" в верхній частині 

стебла рослини соми вживається слово рагиза, яке дослівно означає "вузол" або "зав’
язь", тобто, якусь потовщену набухшу частину.

Очищуючись, випусти з цього вузла те, що знаходилось в зав'язі
(IX. 97, 18).

Безкорисливим жмутком вовни відділи 
Краплину від оболонки цієї матової зав'язі

(IX. 97, 17).
Цей, розлучившись з тучною зав'язю 
Пройшовши крізь цідилку

(IX. 15, 6).
Отже, як бачимо, крім прямостоячого довгого стебла (стрижня) рослина соми має 

другу характерну ознаку - це вузлувате, об’ємне потовщення на її верхівці. Причому, 
тексти "Рігведи" надають можливість з’ясувати характер цієї потовщеної частини, яка 
має свій "покрив" чи "одяг"

Ти вбрався в (свій) одяг

п
(IX. 100. 9).



Кровний брат завернувся в покрив
(IX. 101, 14).

Бажаний загорнувся в білий покрив
(IX. 107 13).

Ці одяг чи покрив мають і іншу, більш конкретну назву: "оболонки" чи "панцира":
В посуд для вичавлювання мчиться Сокіл.
Він проникає в середину панцира

(IX. 67, 14).
Ховаючи своє обличчя від дочки (сонця).
Збираючись в панцир з потрійним захистом

(IX. 97, 47).
Я хочу з'єднатися з другом, який збільшує свою оболонку

(VIII. 48, 10).
Він розлучається з цим своїм асурським кольором 
Він залишає оболонку (та) йде на побачення з батьками

(IX. 71, 2).
Беручи до уваги наявність “оболонки” чи “панцира” в верхній потовщеній вузлуватій 

чістині стебла соми можна дійти висновку, що ця верхівка була пустотілою. Про це 
свідчать і рядки, в яких говориться, що ця частина рослини має "стулки", або покидає 
свою "шкіру".

Високо розчиняються (своїми) стулками 
Золоті божественні ворота

(IX. 5, 5).
В нас піднявся Сома, який розтуляється

(VIII. 48, 11).
Неначе великий потік, тече сік через (цідилку)
Як змія, виповзає він зі старої шкіри

(IX. 86, 44).
І зовсім яскраво про наявність зовнішньої тонкої оболонки в верхівці стебла рослини 

соми говорять рядки, в яких йдеться про присутність "кірки" в цій частині.
Так нехай прорве він униз кірку з вологою

(IX. 74, 7).
Для людини він робить набухшою кірку, яка приваблює богів

(IX. 74, 5).
З останнього прикладу добре видно, що кірка оболонки верхівки має випуклу, розду

ту форму. І форма ця чітко підкреслюється словом "набухша", як і в наступних рядках. 
(Рухається) вперед той, що дарує вологу, небесний,

набухший від рідини 
(IX. 97, 23).

Про(суваючись) вперед, о Сома, для запрошення богів ти набух),
Як набухла Сіндху зі (своєю) бистриною

(IX. 107, 12).
Очищуючись, о Сома, дай нам безперервну

жертовну насолоду.
Набухшу, о сік, безпомилкову, (дай), Як Пава Мана

(IX. 86, 18).
І також далі, де йдеться про те, що Сома розбухає, як небо чи океан, та набирає 

повноту:
Набухай, як верхівка неба

Ти набухаєш, о Сома (немов) океан

Гострий (бик) набирає повноту

Набухай, течі вперед
(IX, 67, 28).

Набухша рослина, (сік, який) усюди рухається колами

(IX, 15, 5). 

(IX. 64, 8). 

(IX. 97, 9).



(І. 26, 6).
Таким чином, з наведених рядків та інформації про зовнішній вигляд рослини соми, 

яку ми отримали раніше, вимальовується така картина. Ця рослина складається з пря
мого довгого стрижня та верхівки-головки з тонкою оболонкою, яка набухає та розду
вається в процесі її дозрівання. І нам здається, що лише з цієї позиції можна пояснити 
такі не зовсім зрозумілі на перший погляд звертання-побажання до Соми в "Рігведі", як, 
наприклад:

Набухай, о найп'янкіший Сома на всих стеблинах
(І. 91, 17).

Набухай! Хай збереться
З усих боків твоя бича сила

(І. 91, 16).
Тобто, в цих рядках, як і в попередніх, також йдеться про набухання верхівки-голов- 

ки рослини, в якій збирається священний сік Соми. І, зрозуміла річ, що лише з цієї 
позиції можна пояснити рядки, в яких йдеться про вмістилище соми, яке має "боки" та 
"утробу".

Як озера його боки - вмістилище соми.
Він увібрав (в свою утробу) безліч вичавлювань

(І. 38, 8).
З'єднались пальці (жерця)
Що начищують господаря насолод
Вони хапають за боки того, що завойовує винагороди

(IX 14, 7).
Ти, о Сома, з поглядом героя, (що дивиться з усих боків)

(IX. 86, 38).
Золотистий, з жиром на боках, прекрасний на вигляд, схвильований

(IX, 86. 45).
В інших місцях "Рігведи" неодноразово повторюється, що краплини священного на

пою збираються, знаходяться або стікають з якоїсь "поверхні" чи "спини” Соми:
Вони сидять, наділяючи нащадків
Спиною (Соми), яка видається як багатство...

(II. 13, 4).
Агні помазаний молоком з поверхні

(IV. З, 10).
Захмелілий від соку зібраного зі спини

(IV. 20, 4).
Колесо сонця - з силою, о краплина,

що котиться по високій спині...
(IV. 28, 2).

В наведених вище рядах слово ргеїЬа перекладачі "Рігведи" подають в однобічному 
трактуванні - як "спина", І намагаються пояснити присутність в рядках цього слова, 
пов'язуючи його з горою, де начебто росте ця рослина. Хоча мова про гору в більшій 
частині подібних сюжетів взагалі буває відсутня. Тим більше, як ми вже довели раніше, 
соматична рослина не обов'язково повинна була рости в горах. Бо в сюжеті, пов’язаному 
з принесенням Орлом Соми з "верхівки гори", мається на увазі міфологічна гора Все
світу, тобто, "найвище небо". Отже, вислів "спина Соми" можна впевнено пов'язувати 
лише з "поверхнею" верхівки-головки його рослини. Справа ще й в тому, що в перекладі 
слово, яке означає "спину", має і інші значення, як, наприклад, "поверхня”, "сторо
на", тобто, "бік”. От і виходе, що мова йде лише про зовнішню оболонку головки 
рослини соми. А щоб показати гіперболізовану об'ємність цієї частини рослини, автори 
застосовують надзвичайно виразні епітети: "трьохспинний”, або "трибічний”.

Трьохспинний бик заревів назустріч коровам
(IX. 71, 7).

Трибічний керує уранішніми зорями
(IX. 75, 3).

Тричастковий, він тече довкола світів
(IX. 86, 46).

Набухаючи для безсмертя, о Сома....
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Про об'ємну округло-шаровидну форму верхньої частини рослини соми свідчать і ряд
ки, в яких говориться про те, що вона може котитись.

Випущено того, що котиться, як на змаганні колісниць
(IX. 91, 1).

О Індра-Сома, покотіть з неба (та) з землі
Смертельну зброю, яка розплющує того, що говорить зле!

(VII. 104, 4).
Саме здатність котитись шаровидної частини рослини надавала можливості складачам 

гімнів порівнювати її з колісницею та зброєю Індри. В інших місцях "Рігведи” на шаро- 
видність верхівки соматичної рослини вказує те, що у Соми є голова:

Цей Асура створив собі три голови, щоб їх хватали
(IX. 73, 1).

Спостерігай (за ними), о Сома, на пупку (всесвіту) як їх голова
(І. 43. 9).

Голова бика (це) кубок з молоком
(IX. 93, 3).

З’єднуючись з кровними сестрами,
він захищає (своєю) головою

(IX. 68, 4).
(Того), на чиїй голові корови, які поїдають чудові узливання

(IX. 71, 4).
Бо ви, о Сома - батьки мої
Підняті голови неба, які створюють (тілесну) силу!

(IX, 69, 8).
Золотистий робить собі прикрасу на голові

(IX. 71, 1).
З останнього прикладу видно також, що рослина соми мала не тільки "голову", але і 

якусь "прикрасу” на своїй "голові". З цього приводу цікаво буде відзначити, що деякі ін
ші епітети вказують на те, що ця частина соматичної рослини була багатозубчаста - 
дослівно "з тисячею зубців”, що позначається словом заЬазгаЬІікІі

(Бог) з тисячею зубців завойовує високу славу
(IX. 86, 40).

Маючи тисячу зубців ти завойовуєш високу славу
(IX. 83, 5).

Виступаючи в ролі ваджри - головної зброї Індри рослина соми переносить на не її свої 
зоввнішні характеристики:

Ваджра з тисячею зубців
(І. 80, 12).

Коли зазубреною дубиною, о Індра.
Ти вдарив Врітру по пащі

(І. 52, 15).
Він вражає його в спину 
Ваджрою з сотнею наростів

(І. 80, 6).
Безперечно, цілком правомірно буде до основних характеристик зовнішніх ознак рос

лини соми додати якусь багатозубчасту частину в її верхівці, тобто на "голові” .
З приводу ж самої антропоморфності Соми слід зазначити таке: взагалі боги "Рігведи” 

не дуже виділяються своєю антропоморфністю. Поміж трьох основних (Індра, Сома, 
Агні) власне лише Індра наділений нею в повній мірі. Сома ж головним чином виступає 
як деіфікована священна рослина та її сік. І в більшості випадків буває доволі складно 
провести межу між ними і власне богом. Виключення в цьому плані складає хіба що 
один шлюбний гімн X, 85, в якому Сома змальовується антропоморфним богом-моло- 
дим на одруженні з дочкою Сонця - Сур'єю. В інших місцях "Рігведи” антропоморфні 
риси Соми доволі розпливчасті і туманні. Так, деякі рядки гімнів можуть давати натяк на 
присутність "рук" у соматичної рослини:

До Індри йде він, відточуючи зброю
Тримаючи всі блага у себе в руках

(IX. 90, 1).
14



Хто всі бажані блага
Тримає в (своїх) руках

(IX. 18, 4).
Стовб неба, опора землі і всі народи в його руці

(IX. 89, 6).
І нехай тримає мужньо ваджру (цей) переможець вод

(IX. 106, 3).
Таким чином, враховуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що рослина соми 

являла собою довгий прямий стрижень з круглою головкою-верхівкою і зубчастою части
ною наверху та з деталлю, схожою на руки. До цієї зовнішньої візуальної характеристи
ки, на наш погляд, можна додати також і деякі якісні ознаки. Наприклад, такі, що 
характеризують стан рослини в процесі її розвитку.

Зашуміли, щоб він захватав сонце
Тримаючи прямо здерев'янілу чашечку

Нехай зроблять здерев'янілим для нас цей пупок 

Одягаючись в деревину, як Варуна в ріки 

Сік соми, поміщений в деревину

(IX. 88, 2). 

(II. 40, 4). 

(IX. 90, 2). 

(IX. 98, 2).
Із висохлими рослинами,
З крилами великих птахів,
З камінням цілі дні чекав
Майстер (замовника), який має золото

(IX. 112, 1).
З цих рядків не важко здогадатись, що мова йде про висохлу рослину, тобто її здібність 

одягатись в деревину, здерев'яніти, стати твердою. З цього приводу необхідно зазначи
ти, що рослина сома в тексті "Рігведи” наділяється звуковими епітетами, такими як 
"шумна”, "гучна”, "гуркочуча”:

Вони доять гуркочущу здерев'янілу стеблину
(IX. 72, 6).

Золотистий бик, який гуркоче в здерев’янілій чашечці 
Здіймає гучний шум...

Він здіймає шум, який добре відомий

Ти примусив гучно (звучати) струнке волокно

Загриміла стеблина, яка колихаеться

Вперед виступили соки соми заради багатства 
Наче колісниці, що гуркочуть

(IX. 86, 31).

(IX. 14, б).

(IX. 22, 7).

(IX. 74, 5).

(IX. 10, 1).
Гуркочучи на жертовній соломі 
Усівся на лоно, золотистий

(IX. 19, 3).
Саме ця особливість висохлої здерев'янілої рослини соми "шуміти", "гриміти", "гурко

тіти", "торохтіти” та ін. при її струшуванні надає можливості дійти таких висновків. 
Раніше ми вже з'ясували, що верхівка стебла-срижня соматичної рослини мала об'ємно- 
шаровидну пустотілу форму. І являла собою тонку здерев'янілу оболонку (кірку, стул
ки), тобто пустотілу округлу головку-коробочку. А зазвичай добре відомо, що такі пус
тотілі здерев'янілі коробочки слугують для того, щоб в них зберігалось та дозрівало на
сіння рослини. Отже, ця пустотіла головка-коробочка і мала в собі насіння висохлої 
соматичної рослини, які "шуміли”, "гриміли” чи "торохтіли” в пустотілій оболонці коли 
її струшували.

Раніше ми вже говорили про те, що Сома виступав також і як головна переможна
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зброя Індри - ваджра. І що основні зовнішні характеристики рослини соми перейшли і 
на цю зброю, як це сталося з багатозубчастою частиною верхівки рослини. Зараз ми 
можемо навести ще одну подібну перехідну ознаку. В головному космогонічному гімні 
"Рітведи”, де розповідається про перемогу Індри над Врітрою, Індра як деміург, що упо
рядковує Всесвіт, убиває ворога ваджрою, яка, як і соматична рослина, наділена епіте
том "шумна”.

Тваштар йому виточив шумну дубину
(І. 32, 2).

В інших місцях шум насінин-зернят в висохлій головці-коробочці гіперболізується до 
грому.

Його ваджра гуркоче разом з ним завойовуючи небо
(І. 100, 13).

Витешіть гучну (дубину грому)
(VII, 104, 4).

Про наявність у рослини соми незчисленних насінин говорять рядки, в яких Сома 
наділяється "сіменем"

Потік цей завойовник винагороди з тисячним сіменем
(IX. 109, 17).

Сома осідає в чанах
Вкладаючи (своє) сім'я...

З тисячним сім'ям струмися до винагороди

Замичали молитви 
В зв'язку з сім'ям бика

(IX. 99, 6). 

(IX. 96, 8).

(IX. 19, 4).
Наділяючі сім’ям, о сік, прикріплений до світів

(IX. 86, 39).
І зовсім яскраву картину присутності зернят насіння в голові-коробочці рослини соми 

змальовують наступні рядки:
Сома тече навкруги всих цих (світів)
Справедливо розсіваючи сім'яну коробочку щоб допомогти (людям)

(IX. 84, 2).
Отже, робимо висновки. Рослина соми являла собою довгий прямий стрижень-стеб- 

лину з круглою пустотілою головкою-коробочкою з багаточисленними зернятками-на- 
сінинами всередині. Крім цього, верхівка сім'яної коробочки мала "прикрасу для голо
ви"- багатозубчасту, а стебло мало щось схоже на руки. Сама ж форма соматичної рос
лини нагадувала вогняну зброю Індри - ваджру-булаву або дубину.

Порівняння рослини соми з вим’ям корови надають додаткові підтвердження про те, 
що її верхівка була набухша, об’ємна і вміщувала сік.

І в день, і вночі, о Сома, (я згоден)
До дружби з тобою, о бурий, біля (твого) вим'я

(IX. 107, 20).
Доючись приємною солодкістю з божественого вим'я

(IX. 107, 5).
Сам же процес вичавлювання (тобто, добування) соку називається в "Рігведі” видою

ванням або доїнням:
Прозірливці видоюють запліднювача, що знаходиться вгорі

(IX. 85, 10).
Вони доять бика, який знаходиться на верхівці стеблини соми

(IX. 95, 4).
Доісь, набухший насолодою
Збільшуй наплив, достойний гімну

(IX, 61, 15).
Як бачимо, жерці, які виготовляли жертовний напій, в метафоричній формі "доїли” 

сому, аби отримати сік священної рослини, який частіше за все носив назву молока або 
вершків.
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(IX. 19, 5).
Доючись древнім молоком,
Він розливається по цідилці

(IX. 42, 4).
Сік, що завойовує винагороду, очищується,

(він) з потічками стікаючого молока
(IX. 97, 10).

П'янкий напій, який (виміряв) двох з’єднаних (сестер)-близнючок,
(Які виросли) разом, переповнює їх неминущим молоком

(IX. 68, 3).
(То), що розповсюджувати молоко завдяки (твоєму) мистецтву

(IX. 110, 3).
(То), що первісні вершки неба, достойні хвали

(IX. 111, 8).
Так течіть для безсмертя, для великого житла
Світлі небесні вершки!

(IX. 109, 3).
Неодноразово також в "Рігведі” акцентується, що сік соми білого кольору:

Ви утримуєте, не прив'язуючи (його) біле молоко
(IV. 72, 4).

Білу зовнішність він приймає, коли хоче завойувати
(IX. 74, 7).

Отже, в гімнах постійно говориться про те, що сік соматичної рослини має білий 
колір і на вигляд нагадує молоко. Власне він молоком і називається. Виникає природне 
запитання: чому сік священної! рослини соми називається білим і носить назву молока? 
Здавалося б без всіляких сумнівів та коливань на це запитання можна було б прямо і 
конкретно відповісти: тому, що сам сік соматичної рослини був білого кольору і на 
вигляд нагадував молоко. Все чітко і ясно. Але справа в тому, що процес виготовлення 
священного напою з вичавленого соку соми включав подальші маніпуляції з коров'ячим 
молоком та іншими інгрідієнтами. А саме: вичавлений сік рослини соми проціджували 
через овечу вовну аби позбавитись рослинних фракцій, а потім змішували з коров’ячим 
молоком та іншими добавками. Так от, якраз сам факт змішування соку соми з молоком 
корови і привів дослідників цього питання до хибного висновку - сік соми в "Рігведі" має 
білий колір і носить назву молока тому, що його потім змішували з коров'ячим молоком. 
На наш погляд, це важливе і принципове питання, яке невід’ємно пов'язане з ідентиф
ікацією рослини соми. Невірне розв’язування цього питання і вводило в оману дослід
ників на протязі більше як сто років. І без розгляду цієї проблеми питання ідентифікації 
священної рослини Соми/Хаоми не може бути повноцінним і претендувати на всебічне 
освітлення. Зараз ми це і спробуємо зробити.

В першу чергу для розуміння цього питання, як нам здається, потрібно навести весь 
процес виготовлення соматичного священного напою як це подається в літературних 
джерелах. В IX мандалі "Рігведи”, повністю присвяченій Сомі, ця рослина розглядаєть
ся як ритуальна субстанція. І цих властивостей вона набуває саме з того моменту, коли 
сому замочують у воді щоб він розмок і з нього можна було вичавити сік. І дійсно, як ми 
вже бачили раніше, в тексті неодноразово згадується висохла здерев'яніла рослина. Тоб
то, якщо влітку для згаданого ритуалу можна було використовувати сиру рослину зі 
свіжим соком, то в інші пори року використовувались її засохлі стеблини. Тому для 
вичавлювання рослину попередньо замочували в воді. Для цього її різали на частини і 
дробили товкачами в ступках. Потім потовчені рослинні часточки заливали водою для 
отримання настою. Наступна фаза ритуалу пов’язувалась з фільтруванням отриманої нар
котичної рідини, для чого застосовувались лійки-фільтри з овечою вовною. Настій з 
рослинними частинками виливали на вовну, рідина крізь цей фільтр просочувалавь та 
збігала в посудину, а частинки залишались на вовні. Саме подібний процес і описується 
неодноразово в "Рігведі”:

Дістань заливки з вичавлювача.
Пропусти сому через цідилку

(І. 28, 9).

Які видоюють (із нього) світле молоко
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Стікаючи, він струмився крізь (сито)
Залишаючи стріли (свого) тіла

(IX, 14, 4). 
Проходячи через цідилку на широкий простір,
Бог легко розстається зі своїми стрілами

(IX. 68, 2).
Під стрілами тіла, як ми вже бачили раніше, розуміються довгі прямі стеблини-стрижні 

соматичної рослини. Що ж стосується самого процесу фільтрування, то треба відміти
ти, що подібна процедура означала не лише технічну маніпуляцію - фізичне очищення 
священної рідини від твердих рослинних фракцій. Ця подія передбачала також і духовне 
очищення жертовного напою та надбання ним священних властивостей. Відтак і саме 
поняття лійки-фільтру (цідилки чи сита) застосовується в "Рігведі” в сакрально-метафо
ричній формі. І саме з фільтруванням в релігійних текстах пов'язується кульмінаційний 
момент ритуалу виготовлення соматичного напою: саме з цього часу сік соми не лише 
очищується фізично, але й набуває сакральних властивостей та стає священним. І вже 
після того коли сік Соми перетворювався на священний жертовний напій, його для 
поліпшення смаку змішували з молоком корів, медом, ячмінним настоєм та іншими 
інгрідієнтами. Отож, як ми бачимо, втручання молока в процес виготовлення соматич
ного напою відбувалося лише на останньому його етапі. І лише з цього заключного 
моменту молоко, якщо погодитись з висновками інших дослідників, могло надавати 
(якщо ще могло!) соматичному напою білого кольору аби дати підставу складачам гімнів 
називати сік соми молоком. Отже, зараз дуже важливо це відмітити, що дотримуючись 
порядку виготовлення жертовного напою, сік соми ні під час доставки священної росли
ни з найвищого неба, ні під час її вегетації, ні під час її зрізування, подрібнення та 
вичавлювання, білого кольору завдяки коров’ячому молоку отримати не міг, бо його ще 
з ним не змішували. Виходить, що на протязі всього процесу виготовлення соматичного 
напою та надбання ним сакральних священних властивостей (за виключенням останньої 
процедури змішування напою з молоком та іншими добавками для поліпшення смакових 
якостей) не було ніяких підстав сік соми наділяти білйм кольором, та називати його 
молоком. Але в деяких гімнах "Рігведи"сік все ж таки називається молоком і наділяється 
епітетом "білий" і далеко не завдяки молоку корів, а зовсім з інших вагомих причин.

По-перше, з самого початку розвитку сюжету про соматичну рослину її сік вже позна
чається білим кольором і називається молоком:

Ти, чиє сяюче молоко
О Пава Мана, принесено з неба

(IX. 66, ЗО).
По-друге, майже в усих текстах, пов’язаних з соком рослини соми з самого початку 

він називається молоком стеблини, верхівки чи тієї частини, яка ним наповнюється або 
набухає:

Молоком стеблини збадьорюючий 
як хмільний (напій)

О бурий, розтоплене масло, нетлінне молоко 
На найвищій верхівці

Смачний, набухай молоком

Бика з тисячею потічків, збільшеного від молока

(IX, 107, 12).

(IX, 31, 5). 

(IX. 97, 14)

(IX. 108,8).
І по-третє, деякі рядки "Рігведи" дають можливість чітко зрозуміти, що сік рослини 

соми мав вигляд молока щє до змішування з іншими компонентами, в тому числі і з 
молоком корів.

Цей дав собі видоїти молоко для змішування
(IX. 86, 21).

Тут ясно і недвозначно говориться, що цей молочний сік "видоюється" з рослини ще 
до змішування з коров’ячим молоком. А наступні рядки показують виразну картину чіткого 
розмежування молочного соку рослини та молока корів:
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(IX. 97, 43).
Отже в більшості рядків "Рігведи" на те, що сік соми -молоко білого кольору вказуєть

ся досить конкретно, без всяких порівнянь і найменшої частки метафоричності:
Там він перетворився на жінку, яка

набухла від молока.
Це перше молоко стеблини, гідної гімну

(II. ІЗ, 1).
Вони рухаються до однієї мети, розповсюджуючи молоко

(II. 13, 2).
Разом з обома, з Сомою (та) Пушаном Індра 
Породив варене (молоко) в сирих коровах

(II. 40, 2).
Під "сирими коровами” тут скоріше за все маються на увазі сирі, тобто зелені (не 

висохлі) стеблини рослини соми.
Таким чином, враховуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що сік рослини 

соми мав білий колір і називався конкретним словом - "молоко”, яке порівнювалось з 
іншим молоком, корови чи жінки. В українській народній традиції рослинний сік біло
го кольору, як наприклад, у рослини ЕирЬогЬіа, так і називається - "молочко", а росли
на носить назву "молочай”.

Отже, до вищенаведених ознак соматичної рослини необхідно додати ще одну дуже 
важливу для визначення її ідентифікації. Це саме та ознака, яка говорить, що сік росли
ни соми був білого кольору і своїм виглядом нагадував молоко тваринного походження.

З цього приводу необхідно звернути увагу на те, що доволі часто в "Рігведі” с ік Соми 
наділяється такими особливостями, які мають рослини з соком білого кольору, типу мо
лочайних чи інших. При їх надрізанні чи зламуванні відразу на місці пошкодження вид
іляється або виступає клейкий сік білого кольору. І цей процес одразу звертав на себе 
увагу, тому що не помітити як рослина сочиться білими краплинами просто неможливо. 
Точно такими характеристиками наділяється і сік соматичної рослини: він виступає, 
виділяється, сочиться; котиться краплиною і т. ін.:

Соки соми, які викликають сп'яніння, виступили
(IX. 32, 1).

Ти сочишся для Індри
(їх, 45, 2).

Чий колір, який сочиться медом 
Золотистий, вони підганяють камінням

(IX. 65, 8).
Ось цей п'янкий сік
Дивиться вниз, дитя неба
Краплина, яка ввійшла в волосяне сито

(IX. 38, 5).
Взагалі, треба відзначити, що найбільш уживаною формою назви соку Соми в "Рігведі” 

є "іпсіїГ, що перекладається як "краплина". Тобто, акцентується увага на тому, що цей 
сік мав вигляд краплини, яка виступила на поверхні пошкодженої рослини. Про це 
йдеться в наступних рядках:

З тобою як з союзником, Індра стиснув 
Колесо сонця - з силою; і відразу, о краплина,
Покотилась по поверхні верхівки

(IV. 28, 2).
Сам Сома нерідко порівнюється, а іноді й виступає в ролі божественної колісниці або 

її візничого чи колеса. Тому колесо сонця в наведених рядках слід розуміти як круглу го- 
ловку-верхівку соматичної рослини. При її здавлюванні чи пошкодженні виступають 
краплини соку, які і котяться по поверхні. Взагалі ж лише в IX мандалі "Рігведи" сік 
соми називається цією краплиною близько 90 разів. Таким чином, до того, що сік соми 
мав білий молочний колір, треба додати ще й те, що його краплини виділялись на місці 

• пошкодження тіла рослини подібно до того, як це відбувається у "молочайних” рослин 
типу ЕирЬогЬіа.

Прикрашаючи (своє) молоко молоком корів
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Тепер ми пропонуємо звернути увагу на кольорові епітети, якими в текстах наділяєть
ся Сома. В різних місцях "Рігведи" згадується колір як соку, так і рослини соми на всих 
етапах виготовлення священного напою. Але з усих кольорових епітетів найбільш ужива
ним при характеристиці рослини соми є Ьагі - який перекладається як "зелений"; “жов
тий" і "золотистий", "бурий". В IX мандалі, яка складається зі 114 гімнів, повністю 
присвячених Сомі, цей епітет зустрічається більше як 80 раз.

Високо розтуляються (своїми) стулками 
Золоті божественні ворота

(Дерево) з тисячею гілок, зелене, 
Сяюче, золоте!
Бурого, того що має особисту силу 
Рудого, того що торкається неба

Здіймаючи гуркіт на жертовній соломі, 
Усівся на лоно золотистий

О краплина, вкладіть в нього 
Золотистого спостерігача

(IX. 5, 5).

(IX. 11, 4). 

(IX. 19, 3). 

(IX. 21, 5).
Цього золотистого сестри 
На верхівці підганяють камінням

:• мп,.. (IX. 26, 5).
Молитви лижуть чудову дитину,
Золотистого птаха, який знаходиться на землі

<ІХ. 85, 11).
Золотистий, з жиром на поверхні, чудовий на вигляд, схвильований

(IX. 46, 45).
Як видно з наведених рядків, тут мова йде про сам колір соматичної рослини: він і 

"зелений", і "жовтуватий", і "золотостий". З цього можна зробити висновок, що спо
чатку молода, недостигла рослина соми мала зелений колір, потім в процесі дозрівання 
висихала, дерев’яніла і робилась жовтуватою, золотистою чи бурою. Про те, що в дея
ких гімнах мова йдеться саме про висохлі стеблини соми, ми вже говорили раніше. 
Підсумовуючи вищенаведене можна дійти висновків, що соматична рослина в незрілому 
стані була зеленою і при її пошкодженні виділялися краплинки соку молочно-білого 
кольору, потім рослина в процесі дозрівання висихала, дерев’яніла, набираючи золо
тисто-жовтого чи бурого кольору. І, безумовно, що соку в сухій рослині вже не було. І 
саме для здобуття цього соку для виготовлення жертовного напою сухі та подрібнені 
частини рослини і замочували в воді. І звісна річ, що вода, в якій замочувалась висохла 
рослина, перетворювалась на настій-витяжку засохлого соку та забарвлювалася під час 
настоювання. Така вичавлена з розмоченої в воді рослини та відфільтрована і ще не 
змішана з молоком корови настоянка називається в "Рігведі" соком соми і наділяється 
слідуючими кольоровими епітетами: ЬаЬЬги - "червонувато-коричневий" або агипа - "чер
вонуватий", “світло-коричневий”. Інколи цей колір позначається і як "жовтий", "золо
тистий", “медовий" тощо.

І тебе, червонуватого, ми умащуємо 
Коров'ячим (молоком) для сп'яніння

Того бажаного золотистого,
Бурого вони очищують скрізь через сито

(IX. 45, 3).

(IX. 98, 7).
Одягаючись в коров’яче молоко, золотистий

(IX, 42, 1).
Взагалі ж в IX мандалі епітет "медовий" стосовно соми вживається 38 раз; "буланий" -

14 раз; "бурий" - 8 раз; "червонуватий" - 8 раз; "рудий" - 5 раз.
Золотистий почав стікати на спину овечої (цідилки)

(IX. 70, 8).
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Той милий, надійний, якого сокіл 
приніс тобі ногою 

Червонуватий вшанований сік
(IX, 144, 5).

Червонуватий сома, народжуючи пісні,
Очищується разом з Аю

(IX. 25, 5).
Червонуватий, змішуйся 
З дійними коровами...

(IX. 61, 21).
Випущені вперед твої медові потоки,
Коли очищений, ти проходиш крізь сито з овечої вовни

(IX. 97, 31).
Очищуйся, о сома, медовий, відданий закону

(IX. 96, 13).
Невтомного лева пестують (патьоки) меду 
Золотистого, ясно-червоного господаря цього неба

(IX, 89, 3).
Саме цей розчинений в воді та профільтрований крізь овечу вовну сік соми і мав колір 

від жовтуватого до червонувато-коричневого. Це скоріше за все залежало від часу насто
ювання сухої рослини у воді та концентрації в ній соку соми. От саме такого кольору 
жертовна рідина на наступному етапі виготовлення священного напою змішувалась з 
коров'ячим молоком. І тут знову необхідно звернути увагу на те, чому саме сік соми в 
"Рігведі" називається молоком і наділяється білим кольором. Більшість дослідників до 
цього часу пояснювали це тим, що сік соми змішувався з молоком корів і тому ставав 
білим. Вище ми вже довели, що сік соми наділяється епітетом "білий" та називається 
молоком ще на самому початковому етапі виготовлення соматичного напою, або розвит
ку зеленої рослини соми. І ці процеси проходили задовго до змішування жертовного 
напою з коров'ячим молоком. Ми навели низку доказів, що саме сік зеленої соматичної 
рослини, яка ще не дозріла, був білого кольору та нагадував молоко. Зараз ми наведемо 
ще один аргумент на підтвердження наших висновків. Як ми бачимо, колір рідини, яку 
потрібно було змішувати з молоком, зовсім не був непомітним, а навпаки він був яскра
вим, насиченим - від жовтого до червонувато-коричневого. Ми вважаємо, що кольоро
ву гаму цієї рідини можна повністю розмістити в настоянці чаю різної міцності: від жов
туватого до червоно-коричневого. Відтак, уявимо собі процес змішування чаю (будь- 
якої міцності) з молоком і побачимо, що подібна суміш ніколи не дасть нам білого 
кольору. Отже, змішування вичавленого з настояної на воді соматичної рослини соку з 
молоком не давало ніяких візуальних підстав наділяти цю суміш соми білим кольором. 
Так само не було підстав порівнювати цей колір - "чай з молоком" - з кольором молока 
тварини або жінки. Таким чином, підсумовуючи всі вищенаведені аргументи, спробує
мо тепер дати характеристику зовнішнього вигляду рослини соми. Отже, це була прямо
стояча рослина, яка мала довге пряме стебло-стрижень. Вгорі цього стебла знаходилась 
пустотіла набухла округла сім'яна коробочка з зернятками. В верхній частині ця голов- 
ка-коробочка мала "головну прикрасу", якусь багатозубчасту деталь. Від стебла відходи
ли якісь частини рослини, які нагадували руки (можливо, листя). Сира, тобто зелена 
рослина, особливо її роздута верхівка-коробочка, була багата на молочний сік білого 
кольору. При пошкоджені тіла рослини цей сік виділявся на поверхню у вигляді білих 
блискучих краплин. Висохла дозріла рослина дерев'яніла, міцнішала та набирала жовту
ватого, золотистого чи бурого кольору. На вигляд вона нагадувала булаву-ваджру Індри, 
що складалася з прямого стрижня, округлої верхівки-головки та багатозубчастої деталі 
на її верхній частині. При струшуванні цієї булави вона шуміла незчисленним насінням- 
зернятками в своїй пустотілій висохлій коробочці. При замочуванні цієї висохлої росли
ни в воді настій набирав золотистого, бурого, червонуватого кольору. До цього треба 
додати, що в двох місцях "Рігведи" сік сома наділяється приємним запахом.

(Сік) в тисячу потічків, з приємним запахом,
безобманний,

Збігай по колу для захвату винагороди при підкоренні мужів!
(IX, 97, 19).
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Очищуючись крізь овечі шерстинки, течи
зараз колами,

Безобманний, ще більш духмяний
(IX. 107, 2).

Як видно з наведеного матеріалу, хоча в центрі уваги складачів гімнів "Рігведи" було 
не зображення рослини Соми в її природних умовах, а лише ритуал, містичний процес 
перетворення соку соми на священний напій, нам все ж таки вдалося виявити харак
терні природно-біологічні ознаки цієї рослини.

Тепер необхідно сказати декілька слів про характер дії священного соматичного напою 
на організм людини. Судячи з літературних джерел сік соми не абияк впливав на психіку 
людини. Вкликаючи незвичайне збудження та піднесено-натхненне сп'яніння. Тобто, 
ейфоричне відчуття безмежного блаженства, радості та свободи, а також приплив твор
чих здібностей і можливості відчуття своєї особистості в космічному просторі. Значить, 
сік Соми був міцним стимулюючим засобом з яскраво вираженою галюциногенною дією. 
І саме завдяки цій галюциногенній дії соматичного напою жерці-брахмани мали можли
вості потрапляти на вище небо та спілкуватися з пращурами та богами. З подібним вис
новком погоджуються майже всі дослідники, які розглядають дію соку соми на організм 
людини за текстами "Рігведи".

Тепер, як ми і намітили раніше, спробуємо порівняти характеристики рослини соми, 
які ми виявили з літературних джерел та характеристики двох найвірогідніших претен
дентів на роль соматичної рослини: ередри (ЕрЬегіга) та гриба мухомора (Атапііа тизсагіа).

Розглянемо першу пропозицію - ефедру. Ще в працях XIX ст. була запропонована 
ідея ототожнення рослини Соми/Хаоми з ефедрою. Саме ця пропозиція, яку до остан
нього часу підтримувала більшість дослідників, і була однією з найбільш аргументованих 
і умовно-доцільних. Одним з основних аргументів на користь цієї пропозиції є те, що 
сучасні зороастрийці (парси) і зараз для виготовлення священного напою використо
вують ефедру. Тому й не дивно, що дослідники-індологи час від часу повертаються до 
цієї гіпотези [ОагіІЬазЬ, 1960; МаЬсШіаззап, 1981, 1982; Раїк, 1989. - Р.77-90; КазШкат, 
1990; ЇЧиЬегв, 1995. -Р382-409].

В основному подібні роботи побудовані на порівнянні та співставленні відомостей про 
соматичну рослину з "Рігведи" і даними фармакологічної та ботанічної наук. Тому зараз 
ми і наведемо саме ботанічну характеристику цієї рослини. Ефедра являє собою над
мірно гіллястий кущ з товстим дерев'янистим сірим стовбуром (Рис. 1,5). В залежності 
від різновида (до 40 видів) має висоту від 0,5 до більше як 1,5 м. Від стеблини відходять 
жовто-зелені, а пізніше сірі короткочленисті гіллячки з недорозвиненим листям. Квітки 
невеличкі, зібрані в маленькі колоски. Після їх запліднення утворюються істивні не
справжні ягодоподібні плоди червоного кольору (шишкоягоди) [Гаммерман, Гром. 1976.
- С. 24; Карпович, Беспалова, 1977. С. 338]. Із таких "ягід" ефедри двоколосої 
(ЕрЬесіга сИзїасЬуа), що в народі зветься "степовою малиною” варять варення, що за 
смаком нагадує мед [Орлов, Гелашвили, Ибрагимов, 1990. - С.177]. В основному 
ефедра розповсюджена в Євразійському регіоні, причому на доволі обширних територі
ях, От такий вигляд і має рослина, що займала одне з перших місць в питанні ідентиф
ікації Соми/Хаоми.

Тепер ми спробуємо порівняти зовнішній вигляд рослини соми, який змальовано в 
"Рігведі" та ефедри. Сома має одне головне прямостояче стебло-стрижень, ефедра яв
ляє собою кущ, що складається з кривого товстого стовбурця сірого кольору та багатьох 
короткочленистих розкидистих гіллячок пагонів. Сома має в верхівці пустотілу роздуту 
округлу головку-коробочку з насінням-зернятками всередині; в верхній частині ефедри 
знаходяться тоненькі гіллясті, іноді зігнуті, закінчення. Дозріла, здерев'яніла рослина 
соми має вигляд булави-ваджри з багатозубчастою коробочкою зверху, при струшуванні 
сухої рослини зернятка в коробочці шумлять. У ефедри є лише нерівні членисті вічнозе
лені пагінці та невеличкі квіточки, що зібрані в маленькі колоски, та несправжні ягодо
подібні плоди червоного кольору (шишкоягоди). І останнє. Рослина соми багата на 
молочний сік білого кольору, який виділяється краплинками при пошкодженні будь- 
якої її частини. Ефедра, як і всі хвойні, на сік небагата, при пошкодженні її частин він 
не виділяється і, головне, він у неі прозорий як і у більшості рослин. Отже, як ми 
бачимо, жодна ботанічно-біологічна характеристика ефедри не відповідає зовнішньому
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вигляду рослини соми (за “Рігведою”).
Тепер ми пропонуємо звернути увагу на хімічний склад та механізм токсичної дії ефед

ри. Зелені пагони цієї рослини містять в собі алкалоіди ефедрин та псевдоефедрин. В 
основному ефедра використовується для отримання гідрохлориду ефедрину, який має 
адреналіноподобну дію [Карпович, Беспалова, 1977. -С. 338]. Під впливом ефедрину 
підвищується артеріальний тиск крові та збільшується серцевий викид. Він збуджує цен
тральну нервову систему, викликає занепокоєння, тривогу, безсоння, тремор [Орлов, 
Гелашвили, Ибрагимов, 1990. -С.177]. Як бачимо, ефедрин, діючи на центральну не
рвову систему людини виступає як міцний збуджуючий стимулятор і... І - все. Найваж
ливішої за даними "Рігведи” та "Авести” - галюциногенної дії рослини Соми/Хаоми в 
ефедрині не було, немає і ніколи не буде. А навпаки, як цінна лікарська рослина, 
ефедра поміж іншим, застосовується при отруєнні опієм, скополаміном та іншими га- 
люциногенними наркотиками [Кархут, 1978. -С. 81]. Тобто, вже одного цього досить, 
аби викреслити ефедру з початкової соматичної традиції, яка ілюструється відповідними 
місцями "Рігведи" та "Авести". Тут ми навмисно акцентуємо, що саме початкової, тобто 
періоду індоірансько-нуристанської єдності (арійської) та часу початку її розпаду. Спра
ва в тому, що під час міграційних процесів зі своєї української прабатьківщини на про
тязі всієї багатовікової! історії арійські племена розповсюдились по обширним регіонам з 
різним кліматом, ландшафтом та флорою і фауною. І додержуючись своїх культурних 
традицій, вони виготовляли соматичний жертовний напій вже з тієї місцевої рослин
ності, яка давала якийсь незвичайний культовий ефект і була притаманна для конкрет
ного кочового регіону. А в саміх індійських текстах зустрічається положення, за яким 
при відсутності традиційної соматичної рослини для виготовлення священного жертов
ного напою дозволялося використовувати її місцеві рослинні замінники з будь-якою подіб
ною незвичайною дією. Але треба відмітити, що поняття справжньої канонічної сома
тичної рослини, про яку йшлося в священних текстах, і її замінників ніколи не змішува
лось. Один з перших коментаторів "Рігведи" Саяна казав, що за відсутністю справжньої 
соматичної рослини можна використовувати інші, наприклад, путіку або арджунані. 
Тож не виключено, що в більш пізніші часи і ефедру поруч з іншими рослинами з 
подібною незвичайною дією могли використовувати як замінник справжньої Соми. Так
і вчиняють сучасні іранські вихідці з Індії - парси. І це не дивно, бо саме в Азійському 
регіоні є найактивніші види ефедри з найбільшою місткістю ефедрину. Імовірно, що в 
пізніші часи для виготовлення жертовного напою могли застосовувати одночасно декіль
ка місцевих замінників соматичної рослини. Такого висновку доходять і інші дослід
ники [№Ьег§. 1995. - Р. 400]. Що ж стосується первинної індоєвропейської прабатькі
вщини - України, де проходив процес відгалудження та розпаду її арійської гілки, а 
відтак і зародження соматичного культу та складання священних ритуальних текстів, то 
тут ефективних видів ефедри взагалі немає. В Надазовсько-Північно-Надчорноморсько- 
му регіоні зустрічається лише ефедра двоколоскова (ЕрЬесІга сНзІасНиа) або "кузьмичева 
трава" з найменшим вмістом ефедрину. Ця трава застосовується в народній медицині 
при ревматизмі, подагрі, бронхіальній астмі, кропив’янці та ін. [Губергриц, Соломчен
ко, 1964. - Є. 165]. Але з початком заморозків вона повністю втрачає свої відносно 
невеликі "ефедринові властивості" та перетворюється на звичайний добрий пасовищний 
корм для овець глибокою осінню та взимку [Дударь, 1980. - С.13]. Отже, ефедра не 
може претендувати на роль тієї священної рослини, яка послугувала зародженню арійсь
ких соматичних культів та ввійшла до канонічних ритуальних текстів "Рігведи" та "Авес
ти”. По-перше: ефедра не має галюциногенної дії, притаманної Сомі/Хаомі за літера
турними джерелами; по-друге: ботанічна характеристика ефедри жодним пунктом не співпа
дає з зовнішньою характеристикою соматичної рослини, по-третє: на території первин
ної індо-європейської прабатьківщини, де саме і зародились соматичні культи, зустрі
чається лише один з "найпасивніших" з усих її видів - ефедра двоколоскова, яка вже з 
початком осінніх заморозків втрачає свої фармакологічні дії і перетворюється на звичай
ний корм для овець.

Тепер перейдемо до розгляду другої з двох найстійкіших та популярних серед дослід
ників пропозицій щодо ідентифікації рослини соми - гриба мухомора (Атапііа тизсагіа) 
Цю ідею вперше запропонував віце-президент Американського товариства мікологів 
К.О.^/аззоп в праці "Сома: Божествений гриб безсмертя [\Уаззоп, 1968]. Ця ідея активно



дискутувалась на протязі наступних десятиліть і врешті-решт не була прийнята більшістю 
спеціалістів з цієї проблематики. Дослідники питання ідентифікації рослини соми дійшли 
висновку, що \¥а$5оп доволі однобічно і своєрідно, на користь своєї гіпотези, проко
ментував ряд контекстів "Рігведи", які в дійсності відображають зовсім іншу картину 
[ВгоуеК, 1971; 1973]. Зі свого боку ми зазначимо таке - жодна з виявлених нами природ
но-ботанічних характеристик рослини соми не може бути співвіднесена з грибами вза
галі. Гриб не має високої, довгої прямої стеблици-стрижня, яка "торкається неба” і 
називається "стрілою"; не має пустотілої здерев'янілої коробочки-головки з багатозубча- 
стою кришечкою; гриб не шумить незчисленими насінинами-зернятками при струшу
ванні; не має білого молочного соку,і взагалі, рослиною не являється. А сома, як ми 
вже бачили раніше, змальовується не лише як рослина, лікарська рослина, а навіть як 
цар рослин і рослинності взагалі. Саме подібні рядки, які безперечно вказують на те, що 
Сома є саме рослина, а не гриб, якраз і зводять нанівець концепцію Уоссона: “Сома - 
гриб”. Справа ще й у тому, що саме слово "гриби" зустрічається в "Рігведі", має свою 
назву на санскриті і аж ніяк не пов'язане з Сомою. Навпаки, в одному з гімнів, присвя
чених Індрі, гриб згадується у принизливо-зневажливому контексті:

Коли скупого смертного • •• . ..
Він штурхне ногою, начебто гриб?
Коли наші пісні почує Індра насправді

(І. 84, 8).
Дійсно, якби Сомою був гриб, чи можливе було б згадування про як не найсвятіший 

об'єкт поклоніння у такому зневажливому контексті? Коментарі зайві.
Отже, хоча праці Р.Г.Уоссона і дозволили з'ясувати значення грибів в деяких культур- 

но-історичних традиціях, в вирішенні проблеми соматичних культів вони вагомого вне
ску не зробили. Недаремно концепція Уоссона про ототожнення рослини Соми/Хаоми з 
грибами не знайшла підтримки в індологічній літературі.

Таким чином, після розгляду двох найвірогідніших концепцій ідентифікації рослини 
Соми/Хаоми ми доходимо висновку, що ні ефедра (Ерпесіга), ні гриб мухомор (Атапііа 
тшсагіа) на роль первинної соматичної рослини, відомої за текстами "Рігведи" чи "Аве
сти", претендувати не можуть. Та з умовно-доцільних пропозицій, як ми їх охарактери
зували на початку нашого розгляду, переходять в розряд недоцільних і неможливих, та 
стають поруч з іншими майже півтора десятками гіпотез, які не відповідають дійсності. 
Ні один із запропонованих раніше на роль рослини Соми кандидатів не можна розглядати 
як серйозний, всебічно обгрунтований варіант.

Отже, вирішення цього важливого та складного, а разом з тим дуже цікавого, питан
ня, яке вирішується дослідниками вже на протязі більше як сто років, може бути перс
пективним лише із залучанням до праці не лише літературних і лінгвістичних, а й архе
ологічних, етнографічних, іконографічних та інших наукових джерел. Саме враховуючи 
подібні дослідницькі орієнтири ми і спробуємо далі запропонувати нову версію бачення 
проблеми ідентифікації рослини Соми/Хаоми.

Р ОЗ АІ Л II
Рослина маку Соми/Хаоми 

в українскій народній традиції
В першу чергу, як нам здається, треба чітко зазначити, що питання ідентифікації 

рослини Соми/Хаоми найтісншим способом пов'язане з процесом зародження соматич
них культів та міфологічної і релігійної системи в індоєвропейському середовищі; скла
данням найдавніших літературних джерел індоєвропейців "Рігведи" і "Авести"; з процесом 
відгалудження арійської гілки індоєвропейців. А, безперечно, це питання є невід'ємною 
складовою частиною індоєвропейської проблематики. А ще точніше - витоки обрядово- 
релігійної традиції соматичних культів, як і самої соматичної рослини, як нам здається,
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в першу чергу треба шукати на території первинного індоєвропейського середовища.
Завдяки останнім розробкам українських археологів з індоєвропейської проблематики 

[Телегін, 1973; Даниленко, 1974; Залізняк, 1994, 1998; Павленко, 1994, 2000; Кульба- 
ка, Качур, 1998, 2000, 2002] первинною і єдиною прабатьківщиною індоєвропейської 
мовної родини можна впевнено вважати територію сучасної України, згідно з цим ваго
мим дослідницьким фактором ми і спробуємо відшукати залишки соматичних культів і 
відомостей про саму рослину Соми/Хаоми в українській народній традиції.

З цього приводу важливо відзначити, що в Україні існує велика кількість дуже давніх 
міфологічних сюжетів, які відображені в усній народній творчості в формі легенд, пере
казів, казок, повір’їв, обрядових пісень, прислів’їв, приказок, тощо. Серед багатьох 
рослин, пов’язаних з ритуально-обрядовими діями в народній українській традиції особ
ливе місце займає Мак. Зокрема в Україні і в наші часи існує багато прислів’їв та 
загадок, пов’язаних з цією чудовою рослиною. Наведемо деякі з них:

- Повна діжка жита п’ятачком прикрита;
- Стоїть півень на току в червоному ковпаку;
- Військо йде, як мак цвіте;
- Гарна дівка, як маківка;
- Стоїть стріла серед двора, а в тій стрілі сімсот, ще й дві;
- Нема в світі цвіту цвітішого над маківочки, нема ж і роду ріднішого над матіночки.
В українському фольклорі ця рослина виступає символом краси: гарну дівку порівню

ють з маковою квіткою, також з маком порівнюють насолоди життя:
- Ой мій світку, білий світку, як маковий квітку.
Нащо тебе зав’язали в білую намітку.
З цвітінням маку порівнюється і швидкоплинність людського життя:
"Пройшов мій вік, як маків цвіт,
Що вдень цвіте, а вночі опадає.
Іноді мак порівнюється з матір'ю-головою рода, як в вище наведеному прислів'ї. З 

сюжетом сіяння маку в Україні пов'язані весняні обрядові дії: ігри, хороводи, пісні, 
тощо. Народний хоровод "Мак” належав колись до комплексу міфологічно-магічних дій, 
спрямованих на розбудження та зміцнення сил природи і скерування їх на збільшення 
врожаю. Мак також широко використовувався в святкових обрядових стравах; на свят
вечір готували солодкі пироги з маком, медом та ін., які подавались облиті медовою 
патокою; кутю на свято заправляли маком, медом та ін. На свято Маковія збирали 
достиглий до цього часу мак і пекли "шуліки"-коржі з пшеничного тіста, облиті густою 
медовою патокою, змішаною з тертим маком.

Широко розповсюдженим було вірування в чудодійні властивості маку, як оберегової 
сили від всілякої нечисті. Особливу роль в цьому плані відігравав Мак польовий-"видюк" 
або "текун". На свят-вечір господар і господиня з новоспеченим "святочним" хлібом, 
медом та маком обходили двір і комори та обкурювали все це ладаном. Біля обори, де 
стоять корови, господиня густо посипала насінням дикого маку, щоб не допустити до 
худоби злі сили. Щоб охоронити від відьми дійну корову, її теж обсипали маком, а щоб 
припинити засуху, вкидали у криницю макове насіння.

При похороні самогубців або тих, кого вважали відьмами чи упирями вдавались до 
магічних дій, які перешкоджували виходу цих мерців з могили: посипали їм очі чи могилу 
маком. З цією ж метою посипали маком приміщення, де знаходився такий небіжчик, а 
також виставляли біля померлого мед та молоко. При похованні бабок-повитух в труну 
їм клали кийочка з вузликом маку - "щоб пупорізка могла на тому світі захиститись од 
дітей, яких приймала при родах. Коли покійника виносили з двору, то зачиняли ворота 
й довкруж посипали маком - аби він більше не вертався назад, та щоб смерть ще когось 
не забрала.

Про широке використання маку в українському побуті може свідчити той факт, що 
майже в кожній оселі були спеціальні кухонні прилади для розтирання маку: макітра 
(ступа) та макогон (товкач). Зерна маку м'яли та розтирали у глиняних макітрах за допо
могою дерев’яного різьбленого макогона. Про магічну властивість маку говорять народні 
повір'я, які пов'язані з його урожайністю - мак має добрий збір в випадку, коли в цій 
місцевості помер священник. Про його оберегову силу йдеться ще й у такому вислові: 
"Не в поміч і дяк, як не посієш мак”.
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Особлива магічність приписувалась макові дикому - польовому (видюку, текуну, са
мосію, скакуну), який люди оберігали від винищування, бо він вважався відворотною 
силою від "злого ока". Щоб запобігти зурочення, у віночок або в косу вплітали кілька 
пелюсток живого маку. В Україні було навіть окреме святце, коли дівчата спеціально 
ходили а поле і плели віночки з мака-видюка.

Сама назва маку - "видюк", пов'язана з його причетністю до магічних дій. У східних 
слов'ян "професійний" прошарок людей, які займались лікувальною магією, представле
но давньоруськими відунами. Вони використовували мак, як засіб охорони хворої люди
ни від злих демонічних сил.

З маком в слов'янській міфології пов'язана Макоша - єдине жіноче божество, чий ідол 
стояв на горі в пантеоні князя Володимира. Макоша, символом якої був мак, була пок
ровителькою жіночих робіт - прядіння та ткацтва, а також, як і давньогрецька Деметра,
- богинею землеробства, врожаю та достатку.

Цікаві аналогії, пов’язані з маком можна простежити в лінгвістичних матеріалах. При 
розділі німецького слова, яке означає Мак - Магсаммен - на дві частини: Маг - Сома, 
цікавим виявляється припущення, що слова Маг та Магія походять від слова Мак.

Доречно також порівняти саму форму рослини маку (прямий стрижень з круглою вер
хівкою із зубчастим п’ятачком зверху) з "ваджрою” у ведійській міфології - булавою, 
палицею грому, зброєю Індри. В його руках ваджра, як сонце в небі, тобто пов'язана з 
солярною символікою. Вона - мідна, золота, залізна, з каменю чи зі скелі; відзначаєть
ся, що у ваджри чотири аба сто кутів, тисяча зубців; іноді вона в формі диску, пізніше
- хрестоподібна. З наведеного порівняння, на наш погляд, можна допустити тотожність 
форми ваджри (булави) та рослини маку.

До вищенаведеного можна додати ще й той аргумент, що булава, яка поруч із своїм 
призначенням як зброї відігравала також сакрально-репрезентативну роль, в англійській 
мові називається "МАСЕ”. Таким чином, змістовне значення понять ваджра - булава - 
мак - сома можна об'єднати в одне ціле, що відображало вогняну, небесну зброю Індри.

Слов'яни з давен поруч з вшануванням вогню домашнього вогнища також вшановува
ли небесний вогонь. Так, метеоріти уявлялись в образі драконів: у чехів - 2 т о к , у 
поляків - 8ток. У західних слов’ян Смок - це також істота доброзичлива до домашньої 
оселі. За цими назвами, вірогідно, також приховується чудодійна рослина Мак-Сома.

Про шанобливе ставлення до цієї рослини в Украінї говорить також поширення на її 
землі топонимів, утворених від слова "мак". По всій Україні, від Прикарпаття до Сум
щини, розкидано десятки поселень, назви яких походять від цієї рослини. З них найві- 
доміші - Маків на Хмельниччині, а також Маківка в Київський, Запорізькій областях і в 
Криму, Макотери на Рівненщині, Макітрища в Чернігівській області, Макіївка - в До
нецькій.

На дії, які пов'язані з вичавлюванням макових зерен в українській традиції може вка
зувати слова "макуха". Воно означає спресовані відходи при вичавлюванні соняшнико
вої олії. Але в давнину, можливо, слово "макуха" означало залишки макової соломки 
при вичавлюванні наркотичного соку з рослини маку. Таким чином, згідно з вищенаве- 
деними фактами, можна казати про залишки слідів використання наркотичних власти
востей маку в давньоукраїнській релігійно-обрядовій традиції. В зв’язку з подальшим 
розвитком та змінами в релігійній системі давнього населення України застосування маку 
як культової рослини, було зведено нанівець (чи заборонено), а лишилася лише зовніш
ня форма почитання та шанобливого ставлення до цієї чудової рослини.

Латинська назва маку походить від слова "рара" - хліб, що само по собі говорить 
про важливе місце, яке займала ця рослина в давнину. Про давнє її використання 
говорять знахідки маку під час розкопок неолітичних поселень у Швеції, біля Савої та 
Мілану в Італії. Культурний мак вирощували вже в Вавілоні, Сірії, Давній Греції, 
Римі та Єгипті.

У давніх греків макова головка символізувала родючисть і часто разом з колоссям пше
ниці зображувалась поруч з Деметрою, а римська Церера мала маковий та пшеничний 
вінок на голові. Як символ родючості та втіхи макова головка була атрибутом різних 
богів - Афродіти, Гери, Кібели, Харит та ін. Про чудодійні властивості маку було відо
мо вже давно. Про дію його соку знали в Давній Греції в часи Гомера, коли "опоном" 
називали виварений або вичавлений з маку сік. Знали його і давні Єгиптяни. Пліній
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писав про спосіб добування опію шляхом надрізу макових головок. В поемі Одо із Мена 
"Про властивість трав" (XI ст.) говориться, що молоко, яке стікає з головок маку, 
збирали в порожні равлики та зберігали в сухому вигляді.

Окрім шанування маку в Україні, відношення до нього як до культової рослини відзна
чено у народів Середньої Азії. Мова йде про широко розповсюджене у таджиків та уз
беків свято "червоної квітки", або "свято маків". Однією з обрядових дій цього свята було 
випивання особливого, виготовленого для цього свята вина. Ці традиції, імовірно, ся
гають давніх часів і пов’язані з активізацією відтворючих сил природи. У зв'язку з розгля
дом цього свята необхідно зазначити, що ареал його розповсюдження окреслюється те
риторіями Фергани, Согдіани, Бактрії, давнього Хорезму та Ірану.

Отже Мак як рослина та його особливості були відомі різним народам з дуже давніх 
часів. Зараз відомо більше як 125 видів маку в Европі, Азії та Африці. 13 з них роз
повсюджені в Україні.

Сліди шанобливого ставлення до цієї рослини простежуються в зображеннях маку на 
культових сценах в Давньому Світі. Але дослідники або зовсім не помічали ці зображен
ня, або плутали його з іншими рослинами. Для порівняльного аналізу подібних зобра
жень та характеристик, притаманних соматичній рослині, які ми виявили з літературних 
джерел, необхідно навести як можна точнішу, суто ботанічну характеристику макової 
рослини (Рис. 1,1; 10).

Мак снотворний є міцна трав’яниста рослина заввишки 1,5 м. Вся рослина багата 
білим молочним соком. Стебло мака прямостояче, густолисте, сизувато-зелене. Листя 
сизе, широко-еліптичне, гострозубчасте. Квіток від однієї до десяти. Вони великі, роз
ташовані на верхів'ї стебла та його розгалуженнях. У мака польового (видюка) листки 
розсічені, з видовженими гострими зубцями, а стебло та листя покриті ворсою. Плід 
маку - велика, майже куляста коробочка, сплюснутої чи овальної форми. Зверху вона 
увінчана променистою зубчастою, лопатевою кришечкою. При достиганні плід робиться 
солом'яно-жовтим, сухим, здерев’янілим. Опій являє собою засохлий молочний сік 
маку бурого кольору. При розмочуванні сухого стебла або самої коробочки маку в воді, 
молоці чи іншій рідині, а також при виварюванні виділяються алкалоїди. Навіть сухі 
пелюстки макових квіток, потерті на порошок і зварені на молоці або на меду вживають 
при розумовій перевтомі.

При вживанні алкалоїдів маку розвивається галюцинаторне запаморочення свідомості, 
а морфін викликав виражену ейфорію. При вдиханні диму опію дуже швидко настає 
сп'яніння, яке супроводжується фантастичними видіннями та галюцинаціями.

Тепер перелічимо найхарактерніші зовнішні ознаки рослини маку і порівняємо їх з 
характеристиками соматичної рослини. Отже, мак має: довге прямостояче стебло-стри- 
жень (Рис. 10,4); кулясту пустотілу головку-коробочку зверху стрижня (Рис. 10,5); лопа
теву багатозубчасту кришечку зверху головки-коробочки (Рис. 10,1); довге зубчасте листя 
(Рис. 10,2); характерне потовщення стебла під маківковкою (вузлик, колінце); незчис
ленні дрібні зернятка (більше як 30 000) всередині коробочки; при дозріванні рослина 
дерев’яніє та набирає жовто-солом’яного, золотистого кольору; при струшуванні висох
лої головки маку вона шумить незчисленними зернятками всередині; при пошкодженні 
зеленої рослини, особливо верхівки-головки, на поверхні виступають молочно-білі крап
линки опійного соку, які стікають по бокам округлої коробочки; при застиганні білий сік 
робиться бурим або червонувато-коричневим; при замочуванні сухої рсслини в воді вона 
забарвлюється від жовто-золотистого до червоно-коричневого кольору, що нагадує колір 
чаю різної концентрації; зовнішньо рослина маку виглядає як булава-ваджра, вогняна 
зброя Індри, з багатозубчастою верхівкою. Вживання людиною алкалоїдів маку викли
кає у неї галюцинаторне запаморочення свідомості, яке супроводжується фантастични
ми видіннями та гостро виражену ейфорію. Отже, як ми бачимо, всі зовнішні та ботан
ічно-фармакологічні ознаки рослини маку повністю, на 100 % відповідають зовнішнім 
характеристикам соматичної рослини, відомим за текстами "Рігведи". Точно такими еп
ітетами та зовнішністю як рослина маку наділяється і Хаома в "Авесті" (Ясни: IX. 16; X, 
4, 10, 12, 17, 21): він високий, жовтий, золотистий, молочно-білий, багатосортовий, 
має довгі стеблини, з приємним, солодким, п'янким запахом, швидко росте, жінки 
збирають його у зв'язки.

Далі, щоб остаточно розвіяти сумніви стосовно нашої гіпотези щодо ототожнення
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рослини Соми/Хаоми з Маком, деякі моменти з літературних джерел ми розглянем більш 
детальніше. Як ми вже зазначали раніше, головною метою віршарів-ріші, які складали 
гімни "Рігведи", було не реалістичне описування зовнішності рослини Соми, а зобра
ження міфологічного процесу перетворення ритуальної субстанції соматичної рослини в 
священний жертовний напій. Тому і реальні зовнішні риси рослини Соми ретельно при
ховані за багаточисленними метафорами, порівняннями та символами, які не дають 
прямої відповіді на питання якою саме була ця рослина. Відтак, тексти "Рігведи" скорі
ше за все нагадують чорну скриньку, що несе в собі закодовану цінну інформацію про 
детальний хід тих чи інших подій, і ця інформація потребує кваліфікованої, неупередже- 
ної та безпристрасної розшифровки.

Однією з багатьох причин невирішеності проблеми ідентифікації рослини Соми/Хао
ми на наш погляд є некритичне ставлення дослідників до самої текстової інформації 
літературних джерел. Найбільше відомі висновки та тверджнення дослідників цієї проб
лематики в більшості випадків хоч і мають статус більш-менш імовірних гіпотез, однак 
доволі часто сприймаються як дійсно задокументовані безперечні виклади. Саме так, 
зокрема, затвердилась в суспільній думці та прийняла вигляд безперечної істини теза про 
те, що сік соми має білий колір завдяки його змішуванню з молоком корів. А між тим 
із самих літературних джерел подібне твердження безпосередньо не витікає, а цілковито 
являє собою одну із хибних наукових реконструкцій. Тут для ясності треба чітко відзна
чити дуже важливу особливість в кольоровій гамі характеристики Соми, на яку жоден з 
дослідників цього питання до сьогодення такі не звернув уваги. Мова йде про те, що в 
"Рігведі" епітетом "білий" сік соми наділяється ще до змішування його з коров'ячим мо
локом, про що ми вже казали раніше. А також про те, що навіть після змішування 
профільтрованого водного настою соматичної рослини золотисто-коричневого кольору з 
білим молоком корів ця суміш білою ніколи не буде. Отже залишається єдиний, запро
понований нами найімовірніїпий і правдоподібний варіант - рослина Соми/Хаоми в пе
ріод вегітації мала свій сік молочно-білого кольору, який виступав краплинами на ма
ковій головці після її надрізування.

Однією з найпоширеніших іпостасей, в ролі якої Сома виступає в "Рігведі" є бик. 
Сакрально-міфологічна тотожність Соми і бика зустрічається в багатьох гімнах "Рігведи".
І деякі з них, на наш погляд, можна залучити до переліку найхарактерніших ознак рос
лини Соми при його ідентифікації:

Щоб привернути (Індру), що знаходиться на небі,
Нехай затягне (його) бик разом з биками,

що приносять (свій) піт в жертву
(І. 173, 1-2).

В цьому гімні йдеться про привертання уваги Індри, що постійно вживає сому, до 
жертвопринесення цього напою. Сома-бик приносить його в жертву у вигляді поту, 
тобто краплинок, які виступають на маковій головці після її надрізування, дуже цікавим 
з цього приводу буде звернути увагу на той факт, що найбільш уживаною формою назви 
соку Соми в "Рігведі" є іпгіи, що перекладається як "краплина". Тобто, акцентується 
увага на тому, що Сома в основному зустрічається в вигляді краплин. Це, з нашого 
погляду, дуже визначна деталь, на якій жоден з відомих дослідників цієї проблеми не 
зосередив своєї уваги. Виникає природне запитання: яким чином сік рослини може бути 
пов'язаний з краплинами? І дійсно, ні з народної традиції, ні з етнографічних джерел не 
відоме порівняння трав'яного рослинного соку з краплинами. І лише на рослині маку 
при її пошкоджені (особливо на її головці-коробочці) швидко виступають молочно-білі 
блискучі краплини, на які не можна не звернути увагу. Привертає увагу також і те, що 
ці білі краплини з часом темніють та набувають буро-коричневого кольору, як і настій на 
стеблинах рослини маку. В "Рігведі" підкреслюється саме колір соку: або білий, як мо
локо, або рудий, червонуватий, золотавий:

Адхвар'ю, принесіть в жертву червонуватий, вичавлений 
Сік Соми...

(VII. 98, 1).
Хай зільються твої струмені молока,
Хай зільються також і винагороди...

(І. 91, 18).
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...він одягся в молоко корів, в воду.
Мужі видоіли його камінням (та очистили) через овечі (цідилки)

(II. 36, 1).
Неодноразове порівняння соку Соми з молоком корів говорить про візуальну подібність 

білого соку маку та молока.
І дійсно, те, що Сома чи його сік відображені як молоко і пов'язані з коровами або 

биками, є чи не найголовнішим мотивом в соматичних культах "Рігведи" та "Авести". 
Саме візуальна подібність макового молочка та молока тварини і надала можливості скла
дачам віршів - ріші їх ототожнювати. Відсутність цієї вірної понятійної основи і приму
шувала дослідників при ідентифікації рослини Соми вдаватись до досить непевних і мало 
імовірних навіть для самих дослідників висновків як, наприклад, це сталося у випадку з 
грибами. Уоссон в своїй праці відмічає зв'язок корів/биків з Сомою, але, за браком 
вірного, пускається до єдиного в цьому випадку пояснення: в "Рігведі" сильний акцент 
робиться на коровах, а в релігії парсів - на сечі биків. Так що природно виникає запи
тання, чи не вживали тварини в їжу мухомори і чи не впливали ті на них, конкретніше 
на їх сечу та молоко. Я не спроможний на нього відповісти” [\¥аззоп. 1971. - Р. 256]. А 
відповісти на подібне запитання можна доволі чітко і конкретно: якщо хазяїну і вдасться 
нагодувати корову мухоморами (в чому ми дуже сумніваємось) і якщо це не заподіє їй 
шкоди (підемо на припущення), і якщо молоко дійсно може набирати наркотичної дії 
(теж припущення), то навіщо ж тоді так ускладнювати процес здобуття напою Соми/ 
Хаоми як це описується в "Рігведі" та "Авесті” (замочувати, товкти, вичавлювати, фільтру
вати та інше)? Достатньо було б годувати тварину грибами і видоювати готовий соматич
ний напій.

На наш погляд, це ще один приклад того, до яких неймовірних і беззахисних фанта- 
зувань доводилося вдаватись дослідникам цього досить складного питання за браком єди
ної в усих випадках вірної ідеї: Сома/Хаома - це Мак.

І саме білий колір макового молочка дає можливість пояснити той факт, що жерці 
видоюють Сому, як корову і навіть, як бика:

Для вас обох, як ту ранішню корову 
Вони доять стеблину камінням,
Сому доять камінням

(І. 137, 3).
або:

На обрії неба (вони доять) солодкомовні невичерпні (потічки). 
Прозірливці видоюють з бика, що

знаходиться на верхівці, краплину...
(IX. 85, 10).

Тобто, процес вичавлювання макового соку білого кольору за допомогою кам'яних 
знарядь (макогону або макітри) порівнюється з видоюванням молока у скотини. Саму ж 
макову головку, що набухла, досить часто називають вим'ям Соми. З цього приводу 
цікавим буде відмітити факт доїння бика-Соми,. на який свого часу звертав увагу ще 
Хведір Вовк. Вій наводить рядки украшської обрядової пісні, пов'язаної з весільною тра
дицією за Чубинським:

Чи ти, дівко, здуріла.,
Чи ти ошаліла,
Три корови на оборі, - 
Ти бика здоїла

Саме відгомоном ведичної традиції в Україні пояснює Х.Вовк подібні мотиви "жінок 
безсоромних, що доїли бика-Сому” [Вовк, 1995. - С. 281]. Вочевидь, лише українська 
етнографічна традиція зберегла майже до нашого часу явно трансформований та відірва
ний від своєї початкової форми міфологічний ведійський сюжет доїння Соми-бика. Саме 
ремінісценцією подібного метафоричного ритуалу пояснює видатний український ет
нограф наведені за Чубинським рядки українськві обрядової пісні:

Пішли дівки по корови,
Натрапили на бика,
Взяли бика за ...
Давай, бику, молока.

[Вовк, 1995. - С. 280].
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Поруч з іншими богами (Індрою, Агні, Мітрою, Варуною, Ашвінами та ін.) Сому в 
"Рігведі" постійно називають царем. 1 саме як до свого царя до Соми звертаються всі 
земні рослини. Але Сома не лише рослинний цар - він цар всього земного і небесного, 
цар богів і смертних, цар світобудування та Всесвіту.

За допомогою Соми всі боги, і передує їм Індра, здійснюють свої подвиги. Саме 
напившись соми, володіючи ним як жертовною субстанцією, Індра пробиває скелю 
Вала, вбиває ворогів та демонів. Сому називають ваджрою Індри і саме за допомогою 
Соми-ваджри він пробивав скелю. Таке порівняння - Сома-ваджра -і дає на наш погляд 
додаткову можливість для запропонованого нами ототожнення Сома - Мак. Бо саме 
макова рослина з прямим стрижнем та круглою верхівков-головкою з багатозубчастою 
кришечкою якраз і нагадує булаву-ваджру (Рис. 1,1; 10,3,4).

В головному космогонічному гімні "Рігведи”, де розповідається про перемогу Індри 
над Вритрою (тема змієборства української традиції). Індра як деміург, що упорядковує 
Всесвіт, убиває ворога ваджрою, яка наділена епітетом "шумна"

Тваштар йому виточив шумну дубину
(І. 32, 2).

Саме цю характариетику і можна застосувати в нашому ототожненні ваджри (небесної 
вогняної зброї Індри) з рослиною маку, як булавою. Саме рослина маку, якщо її стру
шувати, шумить незчисленними зернятками в сухій маківці. В іншому місці шум мако
вих зернят в головці-коробочці гіперболізується до грому:

Його ваджра гуркоче разом з ним завойовуючи небо
(І. 100, 13).

Цікаво буде порівняти слово, яке означає вогняну палицю грому Індри - "ваджра" і 
подібне слово, що збереглося в Західній Україні - "ватра", яким називають вогонь, добу
тий за допомогою тертя двох шматків дерева одне об одне. Цей обрядовий вогонь вико
ристовується для розведення вогнища в житлах пастухів та для оберегових обрядових дій 
над СКОТИНОЮ. -

В "Рігведі" неодноразово описаний точно такий ритуал для здобуття священного вог
ню. . :

В деяких рядках "Рігведи", в яких описується ваджра (дубина грому Індри), ясно 
вказується на те, що основну її частину складає саме голівка маку - "вузол", "потовщен
ня”, "нарост":

Він уражає його в спину 
Ваджрою з сотнею маківок

(І. 60, 6).
Нагадаємо, що точно таку макову рослину з багаточисленними головками тримає 

божество на деяких асірійських рельєфах (Рис. З, 6, 8).
Саме ж слово "рагуап", яким називається ця частина ваджри, означає "вузол", "на

рост" у рослини" і зрозуміло, що тут ідеться про потовщення зверху стеблини маку - 
маківку. Деякі інші епітети вказують на те, що ваджра, тобто, рослина соми, була 
багатозубчаста - дослівно "з тисячею зубців" (заЬазгаЬЬгзІі), що чітко вказує на багатозуб- 
часту лопатеву кришечку макової головки (Рис. 10,1). На рослину маку вказують і ряд
ки, в яких йдеться про те, що у Соми є голова:

Цей Асура створив собі три голови, щоб (їх) хватали
(IX. 73, 1).

З цього рядка добре видно, ще Асура, тобто Сома, має голову. Про те, ще у рослини 
Соми є голова, неодноразово говориться і в інших гімнах. Дослідники, не уявляючи 
собі, як рослина може мати "голову"; вдаються до досить туманних і плутаних коментарів 
подібних характеристик соматичної рослини. Як, наприклад: "Голова - це те, що ли
шається, коли Сому вбивають давильним камінням, те, ще він охороняє"... і т.п. [Еле- 
заренкова, 1999. - С. 387]. Хто зрозумів - тому половина. Якщо ж під Сомою розуміти 
макову рослину то ніяких складнощів взагалі не виникає - сама коробочка (маківка) 
маку і є головою Соми.

В "Рігведі" неодноразово повторюється, що краплини соми стікають з якоїсь поверхні: 
Вони сидять, наділяючи нащадків 
Спиною (Соми), яка видається як багатство...

(И , 13, 4).
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Агні помазаний молоком з верхівки
(IV. З, 10).

Захмелілий від соку (зібраного) зі спини
(IV. 20, 4).

Колесо сонця - з силою, зразу, о краплина,
що котиться по високій спині...

(IV. 28, 2).
В цих наведених рядках слово "ргзШуа" перекладачі подають як "спина" і за логікою 

речей пов'язують його з горою, хоча вона там взагалі буває відсутня. Спину ж рослини 
(тут зауважимо, що про Сому-Мак їм іще не відомо) вони собі не уявляли. І дійсно, яка 
спина може бути у рослини? Справа в тому, що слово, яке вони перекладають як "спи
на", має і інші значення, наприклад, "поверхня", "сторона", "бік" і т.п. В своїх же 
перекладах, йдучи за відомим штампом: "Сома з гори", більшість дослідників робить 
помилкові висновки, це ця рослина росте на горі. В попередній праці ми наводили 
приклад, коли подібний переклад іноді у самих перекладачів викликав сумнів-подив: 
"молозиво стебля, растущее на горе”, хотя на горе растет сома, а на его молозиво [Еле- 
зарезнкова, 1989. - С. 710]. Під молозивом тут розуміються краплини соку, які в дійсності 
не ростуть, а знаходяться на поверхні чи стороні або боках макової головки, яка являє 
собою пустотілу коробочку з тонкими стінками - панциром.

З цього приводу цікаво буде звернути увагу на наступні рядки IX мандали "Рігведи":
В посуд для вичавлювання мчиться Сокіл, 

він (проникає) в середину панцира
(IX. 67, 14).

Єлезаренкова перекладає це місце таким чином:
В глечики мчиться Сокіл, 
він пірнає в (свій) панцир, 

та слідом за коментарем Гельднера відмічає, що тут накладаються один на один два обра
зи: Соми, що мчиться, та воїна, що ховається в панцир [Елезаренкова, 1999. - С. 38].

На наш погляд, ці рядки є дуже важливими як для процесу ідентифікації соматичної 
рослини, так і для висвітлення процесу вичавлювання з неї соку. Перш за все треба 
відмітити, що слово "каїасези", яке д о с л ід н и к и  перекладають як "горщик" (від каїаса - 
"горщик", "глечик") має і інше значення, а саме - "маслобійка" (від каїасі). Тобто, 
мається на увазі не просто горщик, а конкретний пристрій для вичавлювання соку як, 
наприклад, відомий з української етнографії "макогон". А частка "зи" в цьому слові, яка 
означає "вичавлювати", ще більше підтверджує призначення цього пристрою. В на
ступному рядку йдеться про те, що Сома як Сокіл проникає всередину "панцира". На 
нашу думку, під цим словом тут мається на увазі "панцир" макової головки, тобто, 
коробочка-маківка, яка і нагадує панцирну оболонку. Таким чином, враховуючи вище- 
наведене, ми вважаємо, що не буде помилковим такий переклад подібних рядків "Рігве
ди", в якому слова, що означаютгь "вузол", "зав'язь", "пупок", "нарост", "потовщення" 
та інші перекладати як маківка, тобто, головка макової рослини:

О Індро, прийди! Оп'яняйся напоєм з маківки Соми
(І. 9, 1).

Скуштуй, о Індро, піднесеного солодкого напою!
Сп'яній від соку, який зібрали з маківки

(IV. 20,4).
Ти пив молозиво, яке знаходиться в маківці

(III. 48, 2).
Про інші частини рослини маку, як наприклад, довгі сухі стеблини - стрижні золоти

стого чи жовто-бурого кольору в "Рігведі" згадується в таких рядках:
О Пушане, який палаєш вогнем,
Пригони (Сому) хазяїна пістрявої соломи

(І. 23, 13).
В цьому та інших випадках мається на увазі пістрявий (жовтий, золотистий) колір 

макових стеблин, які входили до складу "бархісу" - ритуальної солом’яної підстілки для 
жертвопринесень. Пучки сухих стеблин, які являли собою "бархіс" (авест. "брасман") 
неодноразово зустрічались в катакомбних похованнях бронзового періоду з території Ук
раїни (Рис. 6,4).
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Підтвердженням ритуального значення розкиданих в похованнях стеблин можуть бути 
такі рядки: - ‘

Як (розтрушують) жертовну солому (для обряду),
Так для Насатїв я ставлю на полум'я (молоко)

(І. 116, 1).
Цікаво відмітити, що в деяких українських селах по наші дні збереглися обряди, по

в'язані з розстеленням на своєрідному домашньому жертовнику соломи, на яку ставили 
різні страви на свят-вечір. Загальнопоширеним був звичай класти на стіл солому, яку 
прикривали скатертиною ("убрусом"). Ми вважаємо, що подібні елементи свят-вечора 
несуть в собі залишки слідів жертвоприношень, в яких використовується "бархіс".

На Закарпатті та в деяких інших місцях України на свят-вечір в горщик із святковими 
стравами встромляли запалену свічку, обкурювали приміщення ладаном та співали мо
литву. В цьому обряді відображується ідея передачі жертви через полум’я, яка в транс
формованому вигдяді збереглася в Україні з часів мідно-бронзового віку. Самі ж елемен
ти індоіранської жертовної традиції, які простежуються в ямних та катакомбних похован
нях ("бархіс" - жертовна солома; курильниця з вуглинками та Сомою - напоєм з маку; 
гімни, які читали жерці при виконанні обряду) лягли в основу християнізованої обрядо
вості свят-вечора.

В одному з найвідоміших віршів "Рігведи", що викликав суперечливі тлумачення, 
пов’язані з інтерпритацією та реконструкцією важливих космогонічних уявлень, мова 
йде пра Варуну, який тримає "світове дерево";

В бездонному (просторі) цар Варуна з чистою силою дії 
Тримає прямо верхівку дерева.
Гілки спрямовані донизу, їх основа - на горі,
Хай укореняться в нас промені

(І. 24. 7).
З цих рядків дослідники роблять висновки, ще Варуна тримає перевернуте світове 

дерево, тобто, до гори корінням [Елезаренкова, 1989. - С. 357]. Єдиним аргументом в 
такій побудові є пада "С", де начебто йдеться про гілки, що спрямовані вниз.

Але ж в цьому рядку слова "гілки" немає, а йдеться про щось, що продовжується вниз від 
основи угорі. Якщо прийняти нашу гіпотезу, яка говорить про те, ще в ролі світового 
дерева виступає Мак-Сома, то цей рядок дуже просто пояснити. Основою у звичайного 
дерева вважається коріння та в якійсь мірі стовбур, центром же змістоутворюючого поля, 
рослини Маку є його маківка, яка і виступає в ролі основи, що знаходиться на горі, і від 
неї дійсно відходить вниз стрижень (стеблина, гілка, стовб, колона і т.д.). В цьому випадку 
знімається також протиріччя в паді "В", яке виникає, якщо прийняти гіпотезу про перевер- 
нутість "світового дерева" догори корінням. Тут однозначно засвідчено, що прямо вгорі 
знаходиться верхівка "світового дерева", а не коріння. Тому інтерпретатори "Рігведи" і вда
ються до ризикованих тлумачень цього рядка, аби запобіїти протиріччя. Так, наприклад. 
Кьопер вважав, що слово "зіира" (чуб, маківка, купол, купа, крона, верхівка - у інших 
дослідників) треба перекладати як корінь (?) і пояснює, ще наявність таємниці змусила 
поета вжити слова "верхівка" замість "корінь" [Кьопер. 1986. - С. 159]. В нашому розумінні 
тут все стоїть на своїх місцях: прямо вгорі знаходиться основа змістовного навантаження 
"світового дерева" - макова головка з незчисленними зернятками, як символом зародків всих 
форм життя, а вниз від неї спрямовано її стовбур, як опору всесвіту. Доречно буде відзна
чити також, що слово "зіира" -вершечок, верхівка, чуб в прямому перекладі означає і 
"вузол", тобто, "зав’язь" рослини (головку маку). Саме про таку "зав’язь" рослини, яка 
означає макову головку і йдеться в "Рігведі" при характеристиці Соми, про що ми вже 
казали. Невірне розуміння подібних рядківі в цьому випадку примушує інтерпретаторів 
вдаватись до неймовірних фантазувань аби їх прокоментувати.

Таким чином, з огляду на те, що стебло-стрижень макової рослини могло втілювати 
вертикальну вісь (стовб чи опору неба, як про це йдеться в "Рігведі"), а сама пустотіла 
головка-маківка з незчисленними насінинами-зернятками - безмірність Всесвіту та за
родки всих форм життя, можна доволі впевнено ототожнювати рослину Маку (Соми/ 
Хаоми) зі "світовим деревом". Отже, наведені вище факти надають нам можливості ще 
раз переконатися в повній змістовній тотожності таких понять як Сома/Хаома - Мак - 
Ваджра (вогняна зброя Індри), а також "світове дерево".



РОЗАІЛ III
Зображення рослини маку та соматичних сцен 

на культових речах
Перед тим, як почати розгляд археологічних пам'яток та зразків образотворчого мис

тецтва, необхідно ще раз виділити характерні риси та особливості рослини Маку (Рис. 1,1; 
10):

- куляста чи овальна форма коробочки (маківка);
- зубчаста, лопатева кришечка;
- пряме довге стебло;
- характерне потовщення стебла під маківкою (вузлик, колінце);
- жовто-солом'яний колір сухого стебла та маківки;
- довге зубчасте листя;
- наявність молочного соку в усих частинах рослини;
- бурий колір висохлого соку.
В першу чергу звернемо увагу на рослину, зображену на торці циліндричної печатки 

з поховання 10 на поселенні Тоголок І XIII ст. до н. е. (Рис. 2,11) [Сарианиди, 1989.
- Рис. 5]. Перед нами округла головка з широким зубчастим вінцем на прямому стеблі та 
довгим зубчастим листям. При всій схематичності малюнку по головним характеристи
кам рослини можна зробити висновок, що тут зображено мак.

Звернемося тепер до малюнку, який знаходиться на боці цієї печатки: тут ми бачимо 
, культове святкування, в якому приймають участь люди з головами тварин (Рис. 2,9).

Два персонажа тримають вертикального шоста, інші - музичні інструменти, але нашу 
увагу привертає постать, що стоїть на колінах і в обох руках тримає "жезли з шарами", 
які в нашому розумінні і є рослинами маку. Точно таку рослину маку з багатьма голов
ками тримає божество з асірійського рельєфу (Рис. 3,6).

Не звертаючись до детального розгляду всієї композиції, а враховуючи зображення 
маку на торцевій стороні печатки і виходячи з факту застосування маку в культовій обря
довості храмового комплексу Тоголок - 21, на нашу думку можна припустити, що сцена 
прямо пов'язана з соматичними культами.

Зображення маку, схоже на тоголоцьке, знаходиться також на бронзовому флаконі з 
Бактрїї, де змальовано картину ритуальних дій з жертовним напоєм (Рис. 2,16) [Сариа
ниди, 1992. -С.85. -Рис.6]. Вся ця культова сцена, вочевидь і пов’язана саме з виготов
ленням священної рідини, а флакон мабуть слугував для її зберігання. Культові сцени, 
пов’язані з виготовленням та узливанням жертовного напою доволі часто зустрічаються в 
месопотамській та анатолійській гліптиках. Тут нерідко зображуються посудинки, в яких 
знаходяться рослинні пагони, скоріше за все - маку. Подібні сцени лишаються досить 
популярними і в Хетському царстві (XVIII ст. до н.е.). Майже аналогічне вищенаведе- 
ним є зображення на торці печатки із Бактріі XIII ст до н.е, (Рис. 2,12) [Сарианиди, 
1986. -С.41. -Рис.7,5]. Це зображення більш схематичне, але по ознакам, що залиши
лись, також видно овальну головку, пряме стебло та зубчасте листя.

Наступне зображення на металевій печатці походить з Алтин-Депе кінця III- початку
II тис. до н.е. (Рис. 2,15) [Массон. 1989. -С.22. - .Рис. 4]. В цьому випадку зобра
ження ідентичне попереднім, але над зубчастим листям замість округлої головки знахо
диться хрестоподібний знак. Тут, ми гадаємо, простежується семіотична взаємозаміна 
хреста та кола, які несуть спільне ідейне навантаження.

Далі ми наведем ще кілька знахідок з Азійського регіону, де як ми вважаємо, зобра
жено макову рослину. Це перш за все печатка з Тепе Мараджан в Афганістані ІІ-І століть 
до н.е. (Рис. 2,13) [Вгеп^ез. 1983. Р. 60]. На наш погляд, коментарі до цього зобра
ження не потрібні: чітко видно головку маку з вінцями-кришечкою та різьблене листя з 
обох боків рослини, на верхівках якого теж зображено по три маленьких макових голов
ки. Це зображення дуже нагадує макову рослину з тоголоцької печатки. Якщо ж розвер
нути це зображення, як це традиційно подається при публікації цієї знахідки, то вини
кає помилкове сприйняття і трактовка цієї композиції. Макова головка, перевернута
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вниз кришечкою може сприйматись як ваза з букетом квітів. На це ми зауважимо таке: 
по-перше, викликає сумнів сама форма подібної вази з таким широким піддоном та 
вузьким перехватом; по-друге, якщо це букет квітів, то чому стеблини не стоять в вазі як 
це буває реально, а звисають квітами вниз, торкаючись основи, на якій знаходиться дно 
цього посуду; по-третє, з першого погляду видно, що центр зображення в цьому випадку 
акцентується на самій вазі, а не на букеті в ній, якого, до речі, зверху неї майже немає. 
Якщо ж розглядати композицію так, як ми пропонуємо, те центр зображення припадає 
саме на макову головку, як і повинно бути. І останнє - на малюнку чітко позначено, що 
стебло, листя та маківки цієї рослини складають єдине ціле. Якіщо ж малюнок перевер
нути, складається уявлення, що стебла рослини виростають з самої вази. Таким чином, 
це зображення, як і на терці тоголоцької печатки, з упевненістю можна віднести до 
зображень рослини маку. На іншій знахідці з ЗаизсИзНаНаг 1450 р. до н.е. зображена 
культова сцена з участю людей, тварин та птахів (Рис. 2,14) [Вгеп^ез. 1983.-. С.129]. В 
верхній частині малюнку знаходиться рослина з різьбленим листям та плодом у вигляді 
зірки, обведеної знизу напівколом. На наш погляд, тут теж зображено рослину маку, 
вогняний солярний культ якої підкреслено зображенням зірки в колі.

Тепер звернемося до малюнку на золотій посудині марлицького типу з Гіляне середи
ни II тис. до н.е. (Рис. 2,18) [Курочкин, 1993. - С. 32. - Рис. 6]. Центральне місце на 
ньому займає зображення дуже антропоморфізованої рослини Маку: на прямому стеблі- 
шиї знаходиться куляста приплюснута голова-маківка з круглими очима та поміченими 
дужками ротом та носом; на голові-маківці - кришечка, яка витягнулась в корону із 
закругленими кінцями. В обидва боки від стебла відходять дугоподібні листя-руки, які 
опускаються з посудини, що їх тримають чоловічі фігури. Листя-руки орнаментовані 
"ялинкою", яка можливо пов'язана із зображенням "світового дерева" або з ворсою на 
листях маку. Нижня частина стебла закінчується потовщенням-колінцем, характерним 
для макової рослини. В самому низу зображення знаходиться краплина соку, який збігає 
з рослини [Курочкін. 1993. - Рис. 6].

Порівнюючи форму рослини маку (прямий срижень з круглою верхівкою, розшире
ний п’ятачок-верхівка та колінчасте потовщення стебла нижче головки) з "ваджрою" 
ведійської міфології (булавою-палицею грому, вогняною зброєю Індри), та самою фор
мою булави з археологічних пам'яток, ми дійшли висновку, що змістовне значення по
нять ваджра-булава-мак-сома/хаома можна об'єднати в одне ціле.

Тому в порівняльному плані привертає до себе увагу ще одна, марлицька знахідка -, 
булава кулястої форми з дещо витягнутою до низу втулкою (Рис. 2,7) [Курочкин. 1993.
- С. 30. -Рис. 4]. Втулка закінчується характерним для маку потовщенням, а сама 
головка булави має зверху круглий обідок-кришечку. По всій поверхні булави виступа
ють овальні "краплини" як і на головці маку. Типологічно східна з цією знахідкою і бу
лава з Гіссару III кінця III - початку II тис. до н.е. (Рис. 2,5) [Массон. 1989. -С.133. - 
Рис. 34]. Відрізняється ця булава від марлицької більшою довжиною втулки з кільцепо
дібними потовщеннями, та більш чіткішим зображенням кришечки на маківці. Крапли- 
ноподібні виступи на цій булаві більше видовжені.

Подібні до вищенаведених, булави, які за формою нагадують макову рослину, похо
дять також з Індії (Рис. 2,6) [Маскау, 1943. - Табл.ЬХХІІ. 39] та з Луристану (Рис. 2,4) 
які датуються першими століттями II тис. до н.е. [Рі§§оІІ. 1947 - 48. - С. 39].

Цікаві аргументи на підтримку гіпотези про застосування маку в ритуально-обрядових 
діях можна знайти і в інших пам’ятках Луристану. Із цього району відомі також ще дві 
бронзові булави (Рис. 2,2,3) [Ванден-Берге. 1992. -С. 67, 68. - Рис. 189, 191]. Булава 
з короткою втулкою, яка прикрашена концентричними колами і вертикальними пружка
ми XIII -XII ст. до н.е. та булава з втулкою-руків’ям і овальними виступами на корпусі 
VIII - VII ст. до н.е. Вони мають багато спільного з булавами з Марлику та Гіссару III. 
У них ті ж характерні для маку деталі як втулка-стебло, потовщення нижче головки, 
кулястий корпус та кругла відігнута кришечка.

Інша знахідка представлена бронзовою булавкою X - IX ст. до н.е. (Рис. 2,1) [Ван- 
ден-Берге, 1992. -С. 102. -Рис. 262]. Вона являє собою довге стебло з витягнутою 
вгору ажурною маківкою, нижче головки на стеблі є характерне для маку потовщення, 
а зверху кришечка із загнутим краєм. Цікаво буде відмітити, що в цій знахідці підкрес
люється її пустотілість як і в маковій головці. Віднесення дослідниками цієї булавки до
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зображення гранату ми вважаємо помилковим, оскільки всі підкреслені на ній харак
терні риси належать рослині маку. Для порівняння можна привести малюнок, бронзово
го бубончика у вигляді гранату, наведений в цьому ж виданні (Рис. 1,4) [Ванден-Берге. 
1992. - С. 94. - Рис. 242]. У граната чашечка оцвітини дещо видовжена і має невеликі 
загнуті до середини лусочки. Коротка тоненька плодоніжка не має характерного для 
стебла маку потовщення та часто в зображеннях відсутня. Окрім того, для граната, який 
являє собою важкий плід і звисає з гілки подібно яблуку, зовсім не характерне зобра
ження чашечкою догори на прямостоячій довгій стеблині. Подібні зображення маку є 
також на вотівній булавці Х-ІХ ст. до н.е., на якій знаходиться рогата людина, яка 
тримає в обох руках макові рослини за їх стебла-стрижні (Рис. 3,4) [Ванден-Берге. 1992.
- С. 109. - Рис. 274]. Тут необхідно підкреслити давню традиційну помилку в деяких 
дослідницьких роботах, в яких зображення маку доволі часто трактується як гранат, та 
необхідності перегляду таких зображень.

Взагалі ж потрібно підкреслити, що на жаль до цього часу лише незначна кількість 
подібних пам'яток Давнього Сходу розглядається дослідниками під кутом арійської міфо
логії.

Для пояснення значної частини сюжетів на витворах мистецтва цього періоду дослід
ники традиційно звертаються до месопотамської, хуритської, сірійської та інших міфо
логічних систем. Але ж зараз відомо, що в цих регіонах, особливо в Північно-західному 
Ірані з прилеглими територіями з II тис. до н.е. з’являється і починає домінувати арійсь
кий етнічний елемент. І тому відбитки арійської ідеологічної системи ми доволі виправ
дано можемо шукати в подібних пам'ятках протоісторичного періоду та пояснювати їх 
відповідними текстами давніх літературних джерел "Рігведи" та "Авести". Отож і автома
тичне трактування дослідниками деяких зображень рослини маку як плоду гранату ми 
вважаємо помилковим. Тим більше, як ми бачимо, всі характерні ознаки цієї загадкової 
рослини в більшості випадків її зображень належать саме макові.

Далі йде група зображень з пам'яток Асіірійського мистецтва першої третини І тис. до 
н.е. Це зразки монументальних рельєфів зі стінок внутрішніх покоїв ассірійських палаців 
Сарагона II з міста Дур-Шаррукін (Рис. 3,8,9) та гіпсовий рельєф із Німруду (Рис. 3,5). 
На рисунку зображений жрець з жертовним козеням, який тримав в правій руці квітку 
маку з трьома нерозквітлими бутонами. На рисунку, подібному за сюжетом до першого 
жрець тримав в руці стебла маку з трьома вже достиглими маківками. На малюнку чітко 
позначене довге стебло, кулясті головки із зубчастими кришечками та характерне для 
маку потовщення стебла під маківкою.

На рельєфі з Німруду зображені цар Ашшурнасірпал II і крилатий бог біля священно
го дерева. З обох боків дерева знаходяться чоловічі фігури, які тримають в лівій руці стеб
ло з маківкою. Характерним на цьому зображенні є те, що макові стебла тримають не за 
нижню або середню частину, як жезли або булави, а зразу під маківкою, лишаючи 
вільним довгий тонкий стрижень (Рис. 3,5).

На іншому зображенні крилате божество тримає в лівій руці булаву-ваджру в вигляді 
довгої стеблини маку з круглою головкою та кришечкою, а в правій - пучок з макових 
рослин (Рис. 3,6). Тут чітко позначені прямі стебла, круглі головкк та зубчасті кришеч
ки зверху.

Раніше ми торкались зображення маку в Давньогрецькій традиції, пов'язаного з боги
нею Деметрою. Як приклад можна привести різьблене зображення Деметри на бронзово
му люстерці із некрополю Ольвії (Рис. 1,2) [Парович-Пешкин, 1974. -С. 104. - Рис. 
91,4]. На ньому ми бачимо голову богині в вінку із колосків пшениці і макових головок.

Ще одне зображення маку знаходиться на рельєфі із Локр. (Рис. 3,3). На ньому Аід та 
Персефона сидять на троні, а перед ними знаходиться тонке і довге стебло маку з округ
лою маківкою, зубчастою кришечкою та потовщенням стебла зразу під головкою. Це 
зображення маку майже ідентичне тому, що тримав в руці Ашшурнасірпал II на гіпсово
му рельєфі з Німруду.

Подібні зображення маку знаходяться і на речах Сасанідського періоду. Там відомо 
декілька срібних бутлів V - VII століть, де зображені жіночі фігури з рослиною маку в ру
ках (Рис. 3,4,7) [Тревер, Луконин, 1987. -С. 53. -Іл. 43. 44].

Ототожнення деяких зображень з квітами та плодами гранату, як ми вже писали ран
іше, не відповідає дійсності. Зубчасте листя рослини, пряма довга стеблина та доволі



широка зубчаста кришечка говорять про зображення тут саме маку. У рослини гранату 
подібні ознаки відсутні: листя у нього видовжено-ланцетовидне, плодоніжка коротень
ка, а залишки оцвітини на верхівці плода значно меньші зубчастої кришечки маку і часто 
зовсім відпадають (Рис. 1,3).

Із Західного Надчорномор'я можна відзначити верхівку кістяної лопаточки з характер
ними для маку рисами культури Глина III - Шнекенберг із Брашова XVII - XVII ст. до 
н.е. (Рис. 7,6) [Федоров, Полевой. 1973. -С. 71. -Рис. б]. Вона скоріше за все входи
ла до складу інструментарію, пов’язаному з соматичними ритуально-обрядовими діями.

До більш пізнього періоду відноситься зображення Вішну та Лакшмі із Холебіду XIII 
століття (Рис. 3,1). На ньому Вішну тримає стрижень з навершником, схожим на мак. 
З такими макоподібними булавами-ваджрами неймовірно великих розмірів зображені Бхіма 
та Дурьодхана, які б'ються між собою (Рис. 3,2).

До вищенаведених прикладів схематичного зображення маку як круга або хреста на 
стрижні з піднятим догори зубчастим листям (Рис. 2,11-15) можна додати бляху кімме
рійського часу із О со бо  з Боснії (Рис. 2,10) [Тереножкін. 1976. -С.176. -Рис. 93, 20]. 
Макова рослина зображена також на золотій прямокутній скіфській бляшці з Чортом- 
лицького кургану (Рис. 2,8) [Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. -С.. 171. -Рис. 76. кат. 
77] та на налобній прикрасі з жіночого поховання кургану Куль-Оба (Рис. 2,17) [Клоч- 
ко. 1982. -Рис. 3]. Тут зображені як самі головки-коробочки маку (до речі, поруч з 
птахом, що можна трактувати відповідними місцями з ведійської та авестійської міфо- 
логіі. коли Сому/Хаому приніс з гори птах), так і рослинне божество в головному убо
рі, схожому на кришечку маку, яке вочевидь пов'язане з соматичними культами.

Далі ми вважаємо за доцільне зупинитись на існуванні соматичного культу, пов’язано
го з жертвопринесенням священного ритуального напою з маку в скіфському середо
вищі. Однією з найвідоміших знахідок в скіфських похованнях є срібна амфора з Чор- 
томлицького кургану (Рис. 4,10 ). До інтерпретації сюжетів, зображених на ній, дослі
дники зверталися неодноразово. В цілому сюжети трьох фризів амфори дають уявлення 
про тричастковість простору індоіранської космогонічної системи. Деякі дослідники, 
розглядаючи амфору та її зображення у тримірному просторі, приходять до висновку про 
наявність тут і четвертого виміру - часу [Балонов, 1991].

Основні розбіжності в інтерпритації зображених на амфорі сцен відносяться до її се
реднього Фриза, в сюжеті якого вбачають жертвоприношення коня [Мачинский, 1978; 
Кузьмина. 1976; Раевский. 1979], його тавруанння [Бессонова. 1983], і, нарешті, сце
ну холощіння коня [Симоненко, 1987]. Не торкаючись в цілому всього комплексу цих 
зображень, ми хотіли б звернутися до практичного використання подібного виду посуди
ни та його функціонального призначення. У зв'язку з цим необхідно відзначити одну 
важливу деталь в конструкції амфори - наявність ситечок як в її горловині, такі в системі 
її краників (Рис. 4,9) [Минасян, 199Х. - С. 379]. Застосування подібного роду техніч
них пристроїв перекликається на наш погляд з функціональним призначенням ситечок з 
ручками, що зустрічаються в скіфських похованнях. Подібні ситечка, на думку дослід
ників, призначалися для проціджування вина. Таке пояснення, на наш погляд, не зовсім 
відповідає дійсності. Справа в тому, що для обміну або продажу вина повинні були 
постачатися в готовому вигляді і ніякого проціджування не передбачали. Якщо мається 
на увазі не проціджування, а фільтрація мутного продукту, який не відстоявся, що для 
товарного вина доволі важко припустити, то подібний технологічний процес відбувався 
в місці його виготовлення при відстоюванні ще не готового вина.

Застосування ж ситечок могло бути викликане зовсім іншими цілями - відділюванням 
від рідини значних фракцій, скоріш за все рослинного походжання. Так, скажімо, при 
витискуванні соку із рослини та приготуванні із нього напою. Цим напоєм міг бути 
священний сік Соми/Хаоми, який застосовувався індоарійцями в жертовних обрядах і 
виготовлявся, на нашу думку, із рослини маку.

Торкаючись теми функціонального призначення ситечок, хотілося б звернутися до 
використання ще однієї категорії знахідок скіфських поховань - металевих черпачків. їх 
призначення дослідники також пов’язують з "розливанням вина із амфор”, з чим, знову- 
таки, важко погодитись. Товарне вино імпортувалось і зберігалось в амфорах, які явля
ли собою доволі зручну для розливу "винну тару”, що не припускала будь-якого черпан
ня з неї, або проміжного розливання по черпачках. Вочевидь, вони призначалися для
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черпання зовсім іншої рідини з широкої посудини, подібної дерев’яним чашам або мета
левим тазам. Такі черпачки, як і згадані вище ситечка, могли застосовуватись в релігій
но-обрядових церемоніях для приготування індоарійського жертовного напою Соми/Хао
ми із рослини Маку.

В основі форми амфори деякі дослідники бачать яйце, з якого виник світ, і порівню
ють його верхню частину з небесним сводом, а нижню - з землею та нижнім світом. На 
наш погляд, амфору можна також співвіднести з головкою Маку, а її "грибоподібні” 
вінця - з відігнутою кришечкою маківки.

Самі ситечка, як у горловині, так і в зливах-краниках, могли мати не тільки суто 
технічне призначення - очищення напою від залишків вижимок, а й виконувати сакраль
но-ритуальну функцію, надаючи напою, що проходив через них, магічних властивос
тей. В такому випадку сама амфора у вигляді маку могла виступати еквівалентом "світо
вого дерева", а краники-зливи на ній, особливо голівка крилатого коня, яка композиц
ійно пов'язана з нижніми пагонами всієї рослини, можуть являти собою джерело живля
чого священного напою, який витікав із "світового дерева", представленого рослиною 
Маку.

В такому випадку функціональне призначення та трактовку сюжетів, зображених як 
на амфорі, так і на срібному тазу з цього поховання необхідно розглядати в комлексі з 
черпачком. Подібний підхід, але тільки відносно до амфори і тазу, пропонував Д.А.Ма- 
чинський.

Звернемося тепер до третього предмету із даного комлексу - срібного тазу. Формою 
він нагадує дерев'яні чаші з золотими накладками, ритуально-обрядове застосування 
яких майже не викликає сумніву. В цьому аспекті буде цікаво розглянути зображення на 
зовнішній стороні тазу під його ручками (Рис. 4,7). Тут зображена богиня з ногами, які 
переходять в рослинні пагони; її руки розведені в сторони і підняті вгору, а на голові 
знаходиться незвичайний головний убір, що розширяються догори. Дослідники зверта
лись до цього зображення, відзначаючи його рослинну приналежність та пов’язували 
його з богинею земних плодючих сил - персонажем, парним Фагімасаду [Мачинский, 
1978], а також з образом грецької Деметри [Алекееев, Мурзин, Ролле, 1991]. Ми вва
жаємо за необхідне звернути увагу на головний убір цього божества - калаф, який пред
ставляє собою розширену догори корону і нагадує відігнуту кришечку макової головки. 
Подібний головний убір, як і інші елементи рослинного походження (стебло-тулуб, ли
стя - руки, голова - маківка) ми знаходимо в другому антропоморфному божестві, зоб
раженому на ритуальній посудині марлицького типу із Гіляне (Рис. 2,18) [Курочкин, 
1993]. Вище, проаналізувавши подібні зображення, ми дійшли висновку, що вони пред
ставляють собою антропоморфізовану рослину Маку. Таким чином, із вищесказаного 
можна зробити висновок, що на тазу зображено божество, пов'язане з культом священ
ного напою Соми/Хаоми. Розглядаючи в комплексі всі три предмети (амфору, черпак, 
таз), можна зробити висновок, що їх призначення суто культове і трактувати сцену цен
трального фриза амфори як жертвоприношення коня, яке описане в "Рігведі":

Коли вони попереду покритого святковим убранством
(та) успадкованим добром 

(коня) ведуть (жертовний) дар, спутаний (вірьовкою)
(І. 162, 2).

Наприкінці хотілося б зупинитися на одній деталі центрального фриза амфори. Це 
зображення чоловіка з оголеною правою стороною торсу, повернутого анфас, і який 
нібито не бере участі в загальних сценах. Необхідно відзначити, що обряди жертвопри
ношення коня і Соми/Хаоми в індоіранській традиції супроводжувались читанням жер
цями священних гімнів. Нам здається, що ця деталь і представляє собою жерця, який 
промовляє подібні гімни під час жертвопринесення. В тексті "Рігведи" про нього гово
риться:

Хотар, адхвар'ю, жрець, ще відганяє жертвою (небезпеку),
запалювач вогню,

Утримувач давильнего каміння, а також натхненний промовлювач
(І. 162, 5).

Далі, з приводу ідентифікації Соми/Хаоми як рослини Маку на витворах образотворчого 
мистецтва, ми пропонуємо звернути увагу на ще одну знахідку з Азійського регіону. Це так
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звана "чаша з Хасанлу”, знайдена в долині Солудз південніше озера Урмія (Рис. 1,6).
Самій чаші та аналізу її зображень присвячена обширна література, але ми, не торка

ючись детального опису та трактування наведених на ній сцен, відмітимо, що більшість 
дослідників пов'язує ці сюжетиі зображення з давньаіранською міфологічною системою і 
коментує їх відповідними авестійськими текстами, в основному пов'язаними з Ардвісу- 
рою Анахітою [Курочкин, 1974, -С. 34-47]. З цього приводу ми пропонуємо звернути 
увагу на частину верхнього фриза малюнка, де зображено три божества, що їдуть на 
колісницях, а перед ними стоять жерці: перший з посудом в руках, а двоє інших ведуть 
кожний по барану. Цей оюжет трактується як сцена жертвопринесення богам м'ясом 
жертовних тварин та священним напоєм - Хаомою. Між першим жерцем з посудиною та 
биком, запряженим в першу колісницю, зображені струмені води, що витікають з морди 
бика та багато кружечків, що ніби сипляться з ритуальної посудини на землю (Рис. 1,6). 
Так ось, саме ці кружечки трактуються як зірки, а вся сцена пояснюється тим, що 
Анахіта знаходиться на небі серед зірок і у вигляді джерела опускається аа землю [Куроч
кин, 1974, - С.41. Рис. 1]. Ми ж пропонуємо розглядати ці кружечки в ролі макових 
зернят, ще сиплються з жертовної посудини із священним напоєм Сомою/Хаомою, ви
готовленим з рослини Маку.

Саме незчисленні зернятка-насіння, ще знаходяться в головці-коробочці цієї рослини 
і можуть співвідноситись зі всима формами життя, що містяться в "світовому дереві".

Серед зображень маку на культових речах, які ми наводили на користь своєї гіпотеззи, 
була розглянута рослина, яка намальована на терці циліндричної печатки з поховання 10 
на поселенні Тоголок І XIII ст. до н.е. в басейні давньої дельти ріки Муграб в Південно- 
Східних Каракумах крайнього сходу Туркменістану (Рис. 2,9). В цьому регіоні Маргіани 
також було досліджено храмовий комплекс Тоголок-21, що відноситься до рубежу ІІ-І 
тис. до н.е. [Сарианиди, 1989]. Тут було розкопано прямокутний культовий храм давніх 
протозороастрийців. Одним із самих цікавих відкриттів на цій пам’ятці було свідоцтво 
культу рослинного напою давніх іранців. Під час досліджень цього храмового комплексу 
було виявлено декілька вівтарів, пов'язаних, з культом вогню та священого напою. Се
ред вівтарного зварядця було знайдено: кілька посудин, розташованих догори дном; гор
щик з двома рурочними носиками; кістяна рурочка поруч з "плямою” тоненької кірки 
засохлої рідини, що утворилася в результаті багаторазових виливань якогось напою; знай
дена дренажна система, пов’язана з місцем заклання жертовних тварин; знайдені кістяні 
рурочки в вівтарях разом з товкачами та розтиральниками і цідилками-лійками, а також 
мініатюрні колонки культового призначення та інші культові речі. В зв'язку з особливі
стю та надзвичайністю подібних культових атрибутів дослідниками було проведено лабо
раторний аналіз залишків органічних речовин з різних місць храму та окремих речей. За 
даними цих досліджень з'ясувалося, що в середині рурочок, які застасовувались для уз- 
ливання священного напою виявлено пилок маку, причому не у вигляді поодиноких 
спор, а великими скупченнями.

На кам'яних розтиральниках та товкачах було знайдено залишки самих зерен маку. 
Оскільки ознаки макової рослини були виявлені не лише в одному культовому при
міщенні, а і в інших, то цей факт повністю виключає елемент випадковості. До цього 
треба додати те, що як визначає дослідник, залишки зерен маку на кам’яних розтираль
никах та товкачах знайдено в такій кількості, яка певною мірою перевищує потребу 
навіть звичайних побутових пам’яток [Сарианиди, 1989. -С. 158].

Отже, залишки маку та культових речей, знайдені в пункті Тоголок -21, виділяють цю 
пам’ятку між відомими монументальними спорудами Передньої Азії. Якщо свідоцтва 
соматичного культу, який тут доволі широко практикувався, співвіднести з олтарями 
вогню та іншими культовими речами, то стане ясним, що ця пам’ятка повною мірою 
належить племенам давніх аріїв.

Спираючись на наші дослідження з проблеми соматичних культів та залучаючи останні 
відомості з розкопок храмового комплексу Тоголок - 21, можна безперечно констатувати, 
що первинною основною рослиною, яку давні арійці застосовували для виготовлення свя
щенного культового напою був Мак, і ототожнити його з рослиною, напоєм, божеством, 
відомими з давніх арійських писемних джерел "Рігведи" та "Авести" - Сомою/Хаомою.

Таким чином, запропонована нами ідея про зародження соматичного культу з росли
ни маку отримує додаткові підтвердження.
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РОЗАІЛ IV

Ритуально-обрядова атрибутика та 
інструментарій соматичних Пультів

Якщо проаналізувати знахідки з храмового комплексу Тоголок - 21, то не важко пере
конатись в тому, що тут зібрані речі, необхідні для виготовлення священного напою 
Соми/Хаоми. Тут знайдені великі, конічної форми чани, зариті в підлогу; в багатьох 
приміщеннях комплексу знаходились кам’яні розтиральники та товкачі (з залишками зе
рен маку); кістяні рурочки з пилком маку всередині, які використовувались для узливань 
чи пиття цього напою (одна з них знайдена поруч з "плямою", утвореною постійним 
виливанням якоїсь рідини). З цього приводу також показовими є знахідки поруч з інши
ми культовими речами невеликих цідилок зі скрізними отворами в дні, а також кераміч
них лійок, які слугували для проціджування священного напою. Під час його виготов
лення рослину маку товкли та розтирали кам’яними товкачами, а потім цей жмих "маку
ху" (до речі, ми вважаємо, що походження цього слова іде саме від вижимків "макової 
соломки") для настоювання заливали водою. Таким чином виготовлений напій являв 
собою суміш рідини з дрібними рослинними залишками, яких потрібно було позбави
тись. З цією метою, скоріше за все, і використовувались подібні лійки з храмового ком
плексу Тоголок - 21. Лійку ставили в посуд, в неї клали овечу вовну і на цей фільтр лили 
напій, який потребував очищення. Рослинні частинки залишались зверху на вовні, а 
очищена рідина збігала в посуд. Саме про такі лійки-цідилкиі йдеться в гімні "обряду 
звичайного вичавлювання соми" в "Рігведі":

Дістань залишки з вичавлювача,
Пропусти сому через цідилку.

(І. 28, 9).
Саме ж поняття лійки-фільтру, як ми вже відмічали, доволі широко застосовується в 

"Рігведі" в сакрально-метафоричній формі. Вона пов'язується з кульмінаційним момен
том ритуалу виготовлення соматичного напою: пропущенний через неї сік не лише очи
щується фізично, але й набуває сакральних властивостей та стає священним. Подібну 
концепцію ми розглядали в розділі, присвяченому інтерпретації як сюжетних малюнків 
на чортомлицькій амфорі, так і самої амфори, а також інших культових речей з цього 
кургану. Набування напоєм магічних властивостей в амфорі підкреслено не тільки подвій
ними ситечками в горловині та в краниках-зливах, але і самою формою амфори. Вона 
може сприйматися як еквівалент "світового дерева", а краники-зливи (собливо в формі 
головки крилатого коня), що композиційне пов’язані з нижніми пагонами зображеної на 
амфорі рослини як джерело священного напою, який витікав зі священного "світового 
дерева" в вигляді рослини маку.

Священний ритуал вижимання та фільтрування соматичного напою обов'язково суп
роводжувався читанням гімнів, що зі свого боку також підсилювало магічно-очисну дію 
лійок-фільтрів:

Цей силою поетичної думки 
Рухається крізь дрібненьке ситечко

(IX. 15, 1).
З іншого боку, самі поети в метафоричній формі застосовують цідилки-фільтри для 

очищення та сакралізації своїх вірвшів:
В протянутій цідилці з тисячею потічків 
Поети, що зберігають мудрість, очищають слово

(IX. 73, 7).
Лійку, подібну до знахідок з комплексу Тоголок - 21, зображено в культовій сцені на 

бронзовому флаконі із Бактрії II тис. до. н.е. (Рис. 2,16). На наш погляд, вся сцена 
цього малюнку, як і на тоголоцькій печатці (Рис. 2,9), також пов’язана з соматичним 
культом. Можливо, тут зображена дія саме виготовлення напою Соми/Хаоми з макової 
рослини, що знаходиться над персонажем з лійкою в руці. Є тут і ритуальний посуд, в 
якому відбувалося змішування напою, і маленька круглодонна посудника в руках іншого
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персонажа, яка часто зображується в культових сценах. Вся композиція на цьому фла
коні пов'язана з темою культових узливань, безсумнівно поширених в Бактрії, свідоцт
вом чому є спеціальні культові посудинки, знайдені в давніх похованнях.

Отже, лійки-цідилки для фільтрування священного соматичного напою з рослини 
маку, яким в "Рігведі" приділяється доволі значна увага, трапляються в археологічних 
матеріалах арійського храмового комплексу Тоголок - 21 рубежу ІІ-І тис. до н.е. в 
Маргіані та є на зображенні культової сцени пов’язано з виготовленням соматичного 
напою на бронзовому флаконі з Бактрії II тис. до н.е. Цей факт, з нашого погляду, є 
чудовим прикладом комплексного підходу в вирішенні проблеми арійських соматичних 
культів. Тут археологічні матеріали, пам’ятки образотворчого мистецтва та літературні 
джерела виступають у взаємодіючому зв'язку, перевіряючи та доповнюючи одно одне.
І самі археологічні матеріали в подібній взаємодії можуть конкретизувати, надати звич
ної реальної форми і матеріалізувати в часовому та просторовому вимірах абстраговану 
суперечливу неоднозначну інформацію літературних джерел. Особливо роль археологі
чної інформації виростає при дослідженні та вирішенні таких складних питань, які 
пов’язані з соматичними культами, арійською та індоєвропейською проблематикою 
вцілому. Бо навіть з поверхового огляду майже двохсотлітніх розробок та досліджень в 
цьому напрямку стає ясно, що без конкретних матеріальних прив'язок в часі та про
сторі за археологічними даними подібні питання далі вирішуватись не можуть. Далі ми
і спробуємо "посадити плаваючу інформацію" "Рігведи", "Авести" та інших джерел на 
чітке матеріальне підгрунтя.

Вище ми сказали, як ритуальні лійки-фільтри для виготовлення священного сома
тичного напою, про які багаторазово згадується в "Рігведі" застосовувались в релгійно- 
обрядовій практиці ІІ тис. до н.е. в Бактрійсько-Маргіанському регіоні. Тепер, кори
стуючись археологічними матеріалами, спробуємо знайти аналогії таким керамічним 
лійкам. Раніше, у зв'язку з пропозицією, розглядати територію України як первинний 
найдавніший осередок давньо-індоєвропейських племен, ми простежили в українській 
народній традиції багаточисленні факти шанобливо-культового ставлення до соматич
ної рослини маку. І це не дивно, бо самі соматичні культи я к  і міфологічні системи з 
текстами "Рігведи" та "Авести" складались на території спільної арійської прабатьківщи
ни і сягають корінням первинної індоєвропейської єдності в Україні. От ми і зверне
мось до археологічних матеріалів українського регіону мідно-бронзового періоду IV - II 
тис. до н.е., який відповідав в часі процесу розпаду на окремі гілки індоєвропейської 
мовної родини.

Так от, в похованнях ямної та катакомбної культур Північного Надчорномор'я та На- 
дазов'я зустрічаються саме такі ритуальні керамічні лійки-фільтри, про які йдеться в "Ріг
веді" (Рис. 5,5 [Братченко 1976. - Рис. 49, 3, 5, 9].

Вони датуються кінцем IV - третьою чвертю III тис. до н.е. і більше як на тисячу років 
давніші від Бактрийських та Маргіанських знахідок. Такий надійно задокументований та 
локалізований в часі та просторі аргумент саме і свідчить про зародження соматичних 
культів, а відтак і арійської та індоєврепейської прабатьківщини на території України.

Тепер звернемо увагу на сам процес здійснення передачі богам священного напою 
Соми/Хаоми. Настояну на макові, профільтровану через лійку-цідилку та змішану з 
молоком чи іншими інгрідієнтами рідину виливали в жаровню-курильницю з жеврюю- 
чим вугіллям. Рідина випаровувалась і з димом піднімалась до "найвищого неба". На 
рис. 5,3 відображено саме такий процес послідовної трансформації Соми/Хаоми з мате
ріальної суті - рослина, сік, жертовний напій - в духовно-божественну "на вищому небі". 
Про подібну жаровню-курильницю як культовий предмет говориться в одному з давньоі
ндійських міфів де йдеться про перетворення Пурураваса в гандхарву:

..."Винесли гандхарви жаровню зі священним вогнем і говорять: - Принеси жертву і 
станеш нашим родичем". В гімнах "Рігведи" посуд для жертвопринесення Соми через 
полум’я дається в подвійному значенні, тобто, мається на увазі якась подвійна чаша або 
ємкість:

Золотистий робить собі прикрасу для голови.
Хмару-молоко (він перетворює)
На основу в подвійному посуді ...

(IX. 71, 1).
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Тільки для тебе ці рясні видоєні камінням (соки Соми)
Які знаходяться в чані чаші

(І. 54, 9).
З наведених рядків стає зрозумілим те, що мова тут іде про подвійну ритуальну посу

дину - чашу, внутрішня сторона якої поділена на дві частини. Тобто, під "чаном" чаші 
слід розуміти якесь відділення всередині неї.

Начебто птах, що сідав на дерево, золотистий 
усівся в подвійну посудину

(IX. 72, 5).
Коли в подвійній посудині, о сік,

ти умащений коров'ячим молоком
(IX. 86, 47).

Як наш колісничий, вчитуючись в подвійній посудині
(IX. 97, 48).

Як бачимо, це була ритуальна посудина, за допомогою якої виконувалось жертвопри
несення богам священого напою Соми/Хаоми. Сам технічний процес цієї дії здійсню
вався через полум’я. В таку посудинку-курильницю, наповнену розжареними вуглина
ми, виливали соматичний напій з макової рослини, або клали шматочки зібраного з 
головок маку опію-сирця. А вже з паром і димом ця жертва піднімалась до найвищого 
неба в середовище богів,

Граючи, увійди в подвійну посудину, очищуючись
(IX. 96, 21).

Гучно ревучи, він увійшов у подвійну посудину
(IX. 96, 20).

Скачи галопом в подвійній посудині, очищуючись
(IX. 97, 2).

Він випущений, начебто кінь, запряжений в колісницю,
В цідилку, вичавлений (щоб вилитись) в подвійну посудину

(IX. 36, 1).
Отже, подібна ритуальна курильниця повинна була мати два відділення - для розжаре

них вуглин і для соматичного напою, про що ми вже писали в одній із своїх попередніх 
праць [Кульбака. Качур. 1998. -С. 16]. Саме такий ритуальний посуд вперше в індоєв
ропейському середовищі з'являється на території України енеолітичного періоду. Це так 
звані курильниці на ніжках, або на круглій основі з енеолітичних та ямних пам'яток 
України IV - III тис. до н.е. [Кульбака. Качур. 2002. - С. 12, 36. - Рис. 4] . Спочатку 
вони з’являються без внутрішнього відділення, але мають в середній частині яскраву 
солярну орнаментацію (Рис. 5,8) [Телегін, 1971. -Рис. 6]. Пізніше - в катакомбний час 
(з кінця першої половини III тис до н.е.) - в подібних курильницях з’являється друге 
відділення, а орнаментація з унутрішньої сторони, переходить на зовнішню (Рис. 
5,1,4,6,7)[Кияшко. 1994. - Рис. 16; Нечитайло. 1991. -Рис. 23; Братченко, 1976. - 
С.123]. Саме ж зображення солярного соматичного символу в середовищі індоєвропейських 
племен України удосконалюється й розвивається поки не здобуває своєї графічної завер
шеності. Такі вдосконалі солярні зображення знаходяться на ритуальних килимках з ка
такомбних поховань України кінця першої половини III тис. до н.е. (Рис. 6,1). З часом, 
в процесі міграції індоєвропейців, вони розповсюджуються! на сумісні з Україною регіо
ни. Точно таку солярну символіку, яка означає всевидюче око богів, зображено на 
внутрішній стороні мископодібного вівтарика мідно-бронзового періоду зі Словаччини 
(Рис. 6,2) [Раиіік, 1980. -С. 213]. Ця посудина і являє собою не що інше як ритуальну 
курильницю для жертвопринесення соматичного напою. А прототипами її є курильниці 
з українського регіону, що виникають тут ще в енеолітичні часи першої половини IV 
тис. до н.е. Цей же самий солярний соматичний символ в процесі міграції арійських 
племен з території України потрапляє аж до Індії. Про це свідчить його зображення над 
головою бога Сур’і на кам’яному барельєфі X -го століття з Гаракхпуру (Рис. 6,3). А самі 
ж ритуальні курильниці з унутрішнім відділенням, які застосовувались для жертвоприне
сення соматичного напою набувають широкого розповсюдження в середовищі катакомб
них племен України в "Рігведі” і носять назву подвійного горщика. З території України ці 
жертовники-курильниці в процесі міграції тохарської гілки індоєвропейців, репрезенто-
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ваної афанасівською та окуневською археологічними культурами потрапляють аж до 
Північно-Західного Китаю та Південного Сибіру (Рис. 5,9,10) [Вадецкая. 1986. -С.56].

І власне міграцією однієї з арійських гілок індоєвропейців з території України можна 
пояснити появлення степових культур в долинах Сирдар’ї та Амудар’ї. Одним із їх архе
ологічних еквівалентів є матеріальні комплекси Заман-Баби. В них простежується різно
манітна катакомбна спадщина українських племен, серед якої важливе місце і займають 
такі жертовники-курильниці з унутрішніми віддленнями.

Отже, подвійний посуд, про який йдеться в "Рігведі" і означає жертовники-куриль
ниці з відділенням всередині для соматичного напою. Вони виникають в індоєвропейсь
кому середовищі України енеолітичного періоду (перша половина IV тис. до н.е.), роз
виваються та удосконалюються і в процесі міграції індоєвропейців потрапляють в інші 
регіони: Європу, Південний Сибір, Середню Азію та ін.

Таким чином, культові речі, які пов’язані з жервопринесенням наркотичного напою 
Соми/Хаоми і трапляються в похованнях мідно-бронзового віку України як, наприклад, 
курильниці з відділенням чи без нього в середині їх ємкості, використовувались арійцями 
для жертвопринесення священного напою через полум’я.

Звичайно, виявити сліди наркотичної рідини в похованнях неможливо, але можна 
звернутись до інших знахідок з поховальних комплексів. В ямних і катакомбних похован
нях мідно-бронзового віку України іноді зустрічаються невеличкі шматочки темної смо
ляної речовини. Деякі дослідники намагалися з’ясувати походження та призначення цих 
знахідок, але вагомого їх пояснення зроблено не було (Рис. 7,5). А нашу увагу при
вернув такий факт. Дослідження, проведені в лабораторних умовах, стверджують, що 
ця речовина є ні чим іншим, як маковим опієм-сирцем. Відтак можна припустити, що 
мак міг використовуватись не тільки для виготовлення священного напою Соми/Хаоми, 
а також і для збирання опію-сирця, який можна буде поміщати на розжарені вуглини в 
жаровнях та курильницях. Адже відомо, що через вдихання опійного диму, як і при 
вживанні макового настою жерцями, також настає галюцинаторне запаморочення свідо
мості.

Зустрічаються шматочки подібноі смоляної речовини і в скіфських похованнях. Рані
ше ми вже писали про існування у скіфів соматичних жертовних культів із застосуванням 
рослини маку. Можливо, темна смолиста речовина із скіфських поховань також є опієм- 
сирцем.

В попередніх своїх роботах [Кульбака, Качур. 1998, 2000] ми доводили, що відок
ремлення арійської гілки індоєвропейської мовної родини, як і її розквіт та філіацію на 
три підрозділи: нуристанців, індоарійців та давніх іранців проходили на теренах України 
та прилеглих територіях в період існування пам’яток катакомбної культури з 27 століття 
де н.е. Там же ми прослідили і зародження та розквіт соматичних культів і розглядали 
речі з катакомбних поховань, які в них застосовувались.

Зараз же ми пропонуємо звернути увагу на ритуальні речі храмового комплексу з рай
ону Маргіани - Тоголок - 21 рубежу II - І тис. до н. е., які своїм корінням сягають пра
батьківщини індоєвропейської мовної родини в Україні. Тут маються на увазі невеличкі 
кістяні рурочки, які використовувались в ритуалі жертвопринесення священного напою 
Соми/ Хаоми (Рис. 7,3] [Сарианиди. 1989. - С. 152-169]. Нагадаємо, що саме в них в 
великій кількості було виявлено пилок маку. Так от, подібні до тоголоцьких рурочки, 
але значно давнішні (кінця ІУ-ІІІ тис. до н.е.), зустрічаються в похованнях ямної та 
катакомбної культур мідно-бронзового віку України (Рис. 7,7).

Ці знахідки нагадують кістяні рурочки, що застосовувались в ритуальній практиці куль
тового храму Тоголок - 21. Довжина їх співпадає, лише в храмі рурочки ретельніше об
роблені і орнаментовані нарізним орнаментом, в одному з мотивів якого вбачаються 
широко розплющені очі.

Можливо, й на рурочках з поховань мідно-бронзового віку України теж було нанесено 
щось подібне фарбою з вохри, але ці малюнки не збереглися. Що ж стосується ретель
ності оброблення подібних культових речей з тоголоцького комплексу, то це можна по
яснити різними етапами розвитку соматичного культу. Якщо в ямно-катакомбному сере
довищі цей культ ще тільки зароджується, то храмовий комплекс Тоголок - 21 репрезен
тує доволі розвинений його період.

Кількість подібних рурочок в похованнях ямного та катакомбного періоду України ко

42



ливається від одного екземпляра до наборів більше як з десяти штук. Часто вони орна
ментовані поперечними смугами червоного та чорного кольорів.

Іноді подібна орнаментація виглядає як сліди обмотки кольоровими перевитими нит
ками (шнур). Трапляються випадки, коли зв'язані попарно рурочки були прикрашені 
намистинами з бронзи та пасти. Тобто, все говорить за те, що це знаряддя суто культо
вого призначення. До того ж велика кількість їх в одному похованні (іноді до 12 екзем
плярів) інколи з такою ж великою кількістю молоточкоподібних шпильок (до 10 штук) 
також свідчить на користь запропонованої нами гіпотези.

А от як саме кістяні рурочки набрали статусу ритуально-культового знаряддя та вико
ристовувались в обрядовій соматичній церемонії і є одним з найцікавіших питань, які 
постають на міфологічній основі прадавніх аріїв. В першу чергу ми пропонуємо звернути 
увагу на сам матеріал, який слугував основою для виготовлення таких ритуальних руро- 
чок. Тут треба відмітити, що майже всі культові речі в обрядово-релігійних церемоніях 
давніх суспільств своєю формою, матеріалом виготовлення, призначенням, застосуван
ням і т.п. так чи інакше міцно пов’язані з міфологічними сюжетами. Найдавніші ж в 
індоіранському середовищі такі кістяні рурочки, що походять з поховань ямної та ката
комбної культур мідно-бронзового віку України виготовлялись з ретельно оброблених 
рурчастих кісток великих птахів. Тобто, в ритуалі жертвопринесення соматичного напою 
доволі помітну роль відігравали предмети, які несли в собі міфологічний зв'язок з вели
кими птахами. От і виникає саме собою запитання - яким чином міфологічні арійські 
сюжети на тему Соми/Хаоми можуть бути пов'язані з пташиною тематикою.

В пошуках відповіді на це запитання звернемось до літературних джерел "Рігведи" та 
"Авести". Обидві найдавніші індоіранські традиції мають в своєму складі сюжет про по
ходження Соми/Хаоми. В ньому розповідається про те, що цю рослину з "найвищого 
неба" чи світової гори приніс на землю орел, або великий птах. Але зробити це йому 
було не просто - він постраждав під час перельоту. В нього поцілив із лука стрілець на 
ім'я Крішану і попав йому в крило, з якого вилетіло махове перо 

Коли на нього відпустив тетиву 
Стрілець Крішану, стурбований думкою

(IV. 27, 3).
Тут (між небом і землею) відлетіло це махове перо у цього 
Птаха, що примчався (своїм) шляхом

(IV. 27, 4).
Такі ж сюжети, пов'язані з Сомою/Хаомою трапляються і в зображеннях на витворах 

мистецтва. Тобто, особливо підкреслюється, що орла, який приніс Сому/Хаому ледве 
не вбили і він ризикував своїм життям заради людей. Отже, нам і здається, що рурочки 
з кісток великого птаха якраз і символізували в обрядово-ритуальній практиці соматич
них культів поранене крило цього міфологічного героя або в цілому його самого. І при
сутність подібних атрибутів в церемонії жертвопринесення священного напою була необ
хідна. Саме про таке особливе ставлення до крил або кісток великого птаха і говорять 
наступні рядки:

Дають нам благо пір’я 
Та кістки сильного птаха 
Могутнього птаха Варагн

(Бахрам - яшт. 14, 34)
З висохлими рослинами
З крилами великих птахів
З камінням цілі дні чекав
Майстер (замовника) що має золото
Для Індри, о краплина, розтікайся навкруги

(IX. 112,2).
В останньому з наведених гімнів "Рігведи" якраз і йдеться про те, що майстер, який 

знає всю ритуально-обрядову практику і вміє проводити жертвопринесення священного 
напою Соми/Хаоми чекає на замовника цього обряду. Відомо, що брахмани-спеціалі- 
сти (майстри) виконували такі обряди за платню. Тут же перераховані головні атрибути, 
необхідні для такого жертвопринесення: це висохлі рослини маку (в прямому перекладі - 
"лікарські" - як в "Рігведі" інколи називається Сома); каміння - для вичавлювання соку і
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крила великих птахів. А якщо взяти до уваги складність метафоричності висловів та нео
днозначність перекладу окремих слів і значень то маються всі підстави говорити, що під 
"крилами" розуміється їх замінник - рурочки з кісток птахів. Згадуються подібні рурочки 
і в інших місцях "Рігведи", пов’язаних з Марутами та соматичним напоєм 

Вправні з рурочкою Марути, ті, що щедро обдаровують 
В сп'янінні сомою здійснили радісні діяння

(І. 85, 10).
Сяючі, начебто промені, ті, що п'ють вижимки (соми),
Ті, що вправні з рурочкою, вони відкрили корів 
Як небо - зірками, ті що носять примітні (кЬагїі)

(II. 34, 1-2.)
В іх руках з’єднались кНасіі та ніж

(І. 168, 3).
Я к  бачимо, в цих сюжетах, пов'язаних зі священним напоєм, також фігурують руроч

ки. А в останніх прикладах в ритуалі присутній предмет, що носить назву кЬасіі. В 
прямому перекладі це слово має на увазі "пряжку" або "кільце", походить же воно від 
слова кііасіі - "печера" або "нора" і означає якусь порожнечу чи пустотілість. Тобто, 
можливо самі пустотілі рурочки могли називатись подібним словом: Йіасіі.

Згадуються такі ритуальні рурочки і в "Авесті". В Відевдаті, в міфі про Йіму, першого 
померлого, що проклав людям шлях в потусторонній світ і став верховним богом загроб
ного царства, говориться, що Ахура-Мазда дав йому дві символічно-ритуальні речі:

І дав я, Ахура-Мазда, йому два знаряддя: 
золоту рурочку та прикрашений золотом канчук.

З приводу другого атрибуту, подарованого Йімі Ахура-Маздою, у дослідників особли
вих суперечок не виникає. Майже всі погоджуються з тим, що Йіма, як цар-пастух 
повинен був мати і скотарське знаряддя і перекладають це слово як кнут, канчук або 
стрекало. Але перший предмет, з огляду на історіографію досліджень, не так просто 
вдається ідентифікувати. Різні дослідники в ньому вбачають: ріг, палку, стрілу, обруч
ку, плуг, сопілку і навіть кам’яний диск з отвором всередині [Рак. 1998. -С. 158]. І це не 
дивно, бо цей атрибут описується дуже непевно, як щось пустотіле із отвором в сере
дині. Отож ми і пропонуємо вважати, що Йіма отримав від Ахура-Мазди разом з канчу
ком священий предмет жертвопринесення Соми/Хаоми - кістяну рурочку. Про її риту
альне застосування йдетьсяі в інших місцях "Авести":

- І попрямував Йіма до світла в південну годину на шляху Сонця. Він' 
торкнувся землі зодотою рурочкою, провів по ній канчуком, 
промовляючи: "Люба свята земле. Посунься та розступись,
щоб стати лоном малому і великому скоту, а також людям".

(Відевдат. Міф про Йіму, 10).
- Об’єднай їх в Варі золотою рурочкою зачини його ...

(Відевдат. Міф про Йіму, ЗО).
З наведених рядків добре видно, що мова йде про якусь ритуальну обрядову дію з 

участю кістяних рурочок і дія ця, як ми вже бачили раніше, пов’язана з жертвопринесен
ням священного напою Соми/Хаоми. А як саме рурочки з кісток великих птахів викори
стовувались в цьому обряді ми далі і спробуємо з’ясувати. В пошуках аналогій зображен
ню рослини Маку як Ваджри, вогняної зброї Індри ми вже звертались до бронзових 
булав, які походять з території Луристану (Рис. 2,2,3 ). Зараз же ми пропонуємо розгля
нути не менш цікаві знахідки в даному контексті з цього ж регіону. Це так звані бронзові 
навершники-штандарти та ідоли-циліндри кінця II початку І тис. до н.е., тобто, періо
ду, який в часі відповідає храмовому комплексу Тоголок - 21 (Рис. 7,8-11) [Ванден- 
Берге, 1992. -С. 110-113]. Навершники в своїй більшості зображують двох тварин, що 
стоять на задніх лапах і розвернуті мордами до пустотілого циліндру, на який вони спи
рається. Подібні сюжети із зображенням двох тварин, що стоять по різні сторони "світо
вого дерева" були дуже широко розповсюджені в Давньому Світі. Відтак ми вважаємо, 
що навершники-циліндри і являють собою "світове дерево", біля якого знаходяться дві 
тварини. Але ж в усих цих ритуальних знаряддях саме "світове дерево" як таке відсутнє - 
замість нього центральне місце в усій композиціі займає пустотілий циліндр. Мабуть це 
скоріше і була основа - циліндр, подібний до кістяних рурочок, в який вставлялася
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рослина, що символізує "світове дерево". Про співвіднесення Соми/Хаоми та "світового 
дерева" з рослиною маку ми вже говорили вище, а тепер відмітимо, що саме ця рослина 
з довгою здерев’янілою стеблиною придатна для участі в подібній композиції (Рис. 7,4).

Пояснення Л.Ванден-Берге, що в такий циліндр вставлявся пдід гранату нам здається 
нереальним. Конструктивні особливості, а також самі розміри подібних виробів воче
видь мають на увазі розміщення в циліндрах більш легких, ніж гранат, рослинних пред
метів з міцним та довгим стеблом. Плодоніжка гранату занадто маленька й неміцна для 
подібних маніпуляцій (Рис. 1,3).

Цікаво також буде відмітити і те, що в композиційних сценах деяких ідолів чи навер- 
шників-штандартів присутні і пташині голівки, це, на наш погляд, може пов’язуватись 
з пташиною тематикою соматичних культів та кістяними рурочками із кісток птахів. В 
одному із зображень на кістяній рурочці з комплексу Тоголок - 21 вбачаються широко 
розплющені очі (Рис. 7,3). Майже такий самий мотив на одному з луристанських ідолів, 
що додатково може пов’язувати як їх міфологічні сюжети, так і функціональне призна
чення цих ритуальних речей (Рис. 7,4).

Отже, в кістяні рурочки з ямних та катакомбних поховань мідно-бронзового віку Ук
раїни (IV - 1 тис. до н. е.) та з храмового комплексу Тоголок - 21 також вставлялась рос
лина маку, а в такому вигляді подібна композиція з круглою головкою маку зверху і 
нагадує луристанські штандарти (Рис. 7,2). На підтвердження цього припущення можна 
навести приклад, коли в похованні середнього бронзового віку Надазов’я було знайдено 
кістяну рурочку, на якій зверху було закріплено головку з вохристої маси (Рис. 7,1) 
(Довільний малюнок виконано нами).

Отже, крім узливань священного напою з маку Соми/Хаоми, на що вказують знахідки 
кістяних рурочок в храмовому комплексі Тоголок - 21, вони могли використовуватись 
також і як культові символічні атрибути, подібні до Луристанських штандартів 
(Рис. 7,4).

В цілому ж ці рурочки зі вставленими в них рослинами маку символізували міфолог
ічний сюжет походження рослини Соми/Хаоми, пов’язаний з великим птахом. І певна 
річ, вони не могли не стати одним з невід’ємних атрибутів соматичного культу та засто
совуватись і в інших ритуально-обрядових діях, описаних в "Рігведі" та "Авесті". З них ми 
і почали розгляд цієї проблеми, Поруч з такими кістяними рурочками, як ми вже відзна
чали раніше, однією з найхарактерніших знахідок пізньоямного та ранньокатакомбного 
часу також є рогові молоточкоподібні булавки (Рис. 1,7). Інколи вони зустрічаються в 
комплексах з випуклими круглими бронзовими бляхами, прикрашеними пуансонним 
орнаментом (Рис. 1,7). Орнаментальні мотиви на цих бляхах представлені в основному 
солярними символами - кругами та хрестами. Деякі складнощі у дослідників викликає 
питання про функціональне призначення цих виробів. Цікаво відзначити, що в окремих 
випадках вдалося простежити один особливий момент - бляхи через свій центральний 
отвір кріпилися до верхньої частини булавки. Подеколи всередині випуклих блях просте
жувалась якась тонкостінна основа, тобто, подібні бляхи використовувались як зовнішня 
оболонка округлих пустотілих предметів з тонкими стінками, які не збереглися. Виходя
чи з фактів культового застосування маку, буде цілком правомірним припустити, що 
таким предметом була макова головка на стрижні (маківка). Солярні знаки на бляхах у 
вигляді хрестів та кіл означали також макову (соматичну) символіку. Сама ж рогова 
булавка, з прикріпленими до неї бляхами, могла слугувати символом маківки.

Таким чином, можна дійти слідуючого висновку - рогові молоточкоподібні булавки, 
як і кістяні рурочки, бронзові випуклі бляхи та Маківка могли складати єдину компози
цію, яка викликає аналогії з навершниками-штандартами з Луристану (Рис. 7,4). Треба 
відзначити, що подібні луристанські знахідки також використовувались в поховальній 
обрядовості.

В контексті обряду виготовлення напою Соми/Хаоми деякий інтерес викликають так 
звані "ріпчастоподібні" горщики катакомбної культури другої половини III тис. до н.е. 
бронзового віку України (Рис. 8,6-9,12) [Братченко. 1976. -Рис.45,46; Денисова, Кра- 
вец. 1993. - Рис. 20]. На нашу думку цікаво буде розглянути як функціональне призна
чення, так і походження незвичайної форми та орнаменту цього типу посуду. Ці горщи
ки мають кулясто-сплюснуту форму закритого типу, з вінцями у вигляді відкладного або 
відігнутого "комірця". В багатьох випадках він по всій площі орнаментований концент
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ричними колами з пальцево-нігтьових защипів. Верхня частина горщиків орнаментована 
наліпними пружками з такими ж защипами чи без них. Орнаментальний мотив: 1-3 
(рідко більше) горизонтальні лінії на плечиках та боках. Інколи простір між ними запов
нено ломаною лінією, яка утворює трикутники. Однією з характерних рис таких гор
щиків є присутність на внутрішній поверхні денця наліпного пружкового хреста (Рис. 
8, 10,11).

Своєю незвичайною закритою формою ці горщики нагадують головку макової росли
ни - маківку. Відкладний глухий чи відігнутий "комірець" співвідноситься із зубчастою 
кришечкою маківки. Візерунок у вигляді, хреста на дні цього посуду безсумнівно гово
рить про культове призначення таких макоподібних горщиків. Ми вважаємо можливим 
зв’язати їх появу з розвитком та затвердженням в катакомбному середовищі індоірансько
го культу Соми/Хаоми, пов’язаного в свою чергу з солярною символікою.

Про ритуальне використання макоподібних горщиків з хрестом на дні свідчать подібні 
вироби давніх слов’ян. Хрест, зображений на сковорідці, відбивався на коржику, і та
ким чином ритуальна їжа набувала магічної сили. Солярний знак, як символ вогню, 
відлякував нечисть та надавав речам з його зображенням чудодійної сили. Тому ми вва
жаємо, що такі макоподібні горщики були тим ритуальним посудом, в якому сік Маку- 
Соми зміщували з молоком та іншими компонентами.

В "Рігведі" подібний посуд для змішування Соми виділяється окремо:
Коли його, схованого на протязі (багатьох) днів 
В посуді для змішування Соми...

(І. 141, 3).
Ми не виключаємо, що широке застосування в побуті подібних форм посуду мало 

також і суто практичне призначення. В кочовому середовищі їх можна було ефективно 
використовувати для перевезення молочних продуктів: загнуті всередину вінця та вузький 
отвір запобігали розплеснуванню рідини під час руху візка. Не виключено також його 
використання для збивання вершків. Але нанесення хрестоподібного знаку з наліпних 
пружків на унутрішній частині дна таких горщиків говорить саме про значну їх роль в 
культово-обрядовій практиці. Про це свідчать також і деякі аналогії обряду жертвопри
несення Соми/Хаоми з храмового культового комплексу Тоголок - 21. Один з його круг
лих вівтарів також було перегороджено двома цегляними стінками у вигляді хреста. Та
ким чином, круглий вівтар, як і "ріпчастий" горщик катакомбної культури, перетворив
ся на чотири підтрикутні відсіки, в підлогу яких було вкопано по п'ять глиняних гор
щиків, перевернутих догори дном. Нам здається, що перетворення культового простору 
на чотири частини, як і самого горщика, відображається в гімнах "Рігведи". В них 
йдеться про те, що майстри Рібху перетворили один кубок на чотири:

З того самого кубку для питва Асури,
З одного ви зробили чотири

(І. 110, 3).
З одного кубку зробіть чотири!
Це вам сказали боги

(І. 161, 2).
Із чого ж був цей кубок
З якого ви зробили чотири силою поетичного мистецтва?
Так вичавлюйте вичавлювання (соми) для сп’яніння!
Пийте, о Рібху, солодкість соми!

(IV. 35, 4).
З інших ритуальних речей, що застосовувались в релігійно-обрядовій практиці сома

тичних культів за даними літературних джерел та які зустрічаються в похованнях мідно- 
бронзового віку України, слід звернути увагу на наступні. Що стосується виготовлення 
соматичного напою, то в першу чергу треба навести спеціальні жертовні ножі, які засто
совувались для нарізання та подрібнення сухої або свіжої макової рослини. Звісна річ, 
що ці ножі повинні зустрічатись в археологічних матеріалах значно рідше ніж побутові і 
відрізнятись від них формою. Такі ножі зустрічаються в похованнях мідно-бронзового 
часу України з періоду найдавніших підкурганних поховань IV тис. до н.е. (Рис. 8,1) 
[Братченко. 1996. - Рис. 2,6].

Вони відрізняються своєю асиметричністю і загнутою до гори кінцевою частиною.
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Незвичайна форма подібних знахідок та їх відносна рідкість дає певні підстави характери
зувати їх як речі особливого призначення - скоріше за все, як ритуальні ножі для жерт
вопринесень. Важливо відмітити, що подібні надзвичайні форми цих ножів на території 
Північного Надчорномор'я - Надазов'я мають своє продовження і в наступні періоди 
ямного, катакомбного та пізньобронзового часу. Отже, враховувчи вище наведені мате
ріали можна констатувати той факт, що подібні ритуальні асиметричні ножі із загнутим 
кінцем з'являються і побутують на теренах, пов’язаних з первинним осередком індоєвро
пейської мовної родини (Рис. 8, 1-4)[Отрощенко. 1990. - Рис. 4].

За нашими розробками [Кульбака, Качур, 2000. - С. 38-44] саме на території Півден- 
но-Східной України та Східного Надазов'я відбулося розмежування арійської гілки індоє
вропейців на індоарійців, давніх іранців та нуристанців. Таким чином, пояснень засто
сування ножів подібної форми слід шукати в арійських культових традиціях. Не виключе
но, що такі знаряддя використовувались під час збирання макової рослини, або для 
шинкування її при виготовлені жертовного напою Соми/Хаоми. Принаймні, спеціаль
ний ніж існував для виготовлення барсману, на що в давньоіранській літературній тра
диції є чіткі вказівки. Мова йде про те, що один з героїв на ім'я Явішт Фріян вбиває 
ворога "ножем для виготовлення барсману" [”Авеста”, 1998. -С. 425]. Під час посвя
чення Заратуштри в таінства істиної віри третім його іспитом було розпорювання живота 
спеціальним ножем [Рак. 1998. -С. 272].

Про використання особливого священного ножа в обрядових діях йдеться і в Українській 
народній традиції. Так, в ніч на Івана Купала при здобутті чародійної квітки папороті 
використовується особливий ніж, яким навколо рослини окреслюється коло. Сама ж 
чудодійна "квітка папороті" (а ця рослина насправді ніколи не цвіте) може репрезентува
ти на наш погляд, найціннішу в давні часи соматичну індоєвропейську рослину Маку, 
первинне значення якої вже стерлося зі свідомості населення та трансформувалося на 
християнський кшалт.

Іще в часи середньовіччя в Європі під час обрядових дій, пов'язаних з жертвоприне
сенням тварини або птаха, використовувався спеціальний жертовний ніж із загнутою до
гори кінцевою частиною леза (Рис. 8,5). Він майже ідентичний ножам бронзової доби з 
території України, які ми розглядали.

Крім цього такі ножі, на наш погляд, могли використовуватись для надрізування 
макових головок при зборі опію-сирцю (вище ми вже говорили про лабораторні дослід
ження, під час яких було встановлено, що темна смоляна речовина з поховань ямно- 
катакомбного часу являє собою не що інше, як опій-сирець). Вигнута спинка такого 
знаряддя (ножа) могла застосовуватись для зручного зіскрібання застиглих краплин ма
кового соку з круглої сфери макової головки.

Далі слід згадати спеціальні кам'яні товкачі, які застосовувались для подрібнення рос
лини маку та вичавлювання з неї соку. В "Рігведї" вони називаються "давильним камін
ням":

Де камінь для тиску з широкою основою
Високо піднявся для вичавлювання
Ковтай же (там) о Індро.
Соки, вичавлені в ступці

(І. 28,1).
Де прив'язуть товкач.
Як віжки, щоб правити...

(І. 28, 4).
В ямних та катакомбних похованнях зустрічаються давильні камені-товкачі як ретель

но оброблені, так і доволі примітивні (Рис. 4,1,2,4-6,8)[Братченко. 1976. -С223]. Засто- 
суваная їх в ритуальній обрядовості, на нашу думку, пов'язане з вичавлюванням соми зі 
свіжої рослини маку або з розмоченої сухої макової соломки. В ролі ступки в цих випад
ках могли використовуватись дерев'яні чаші, про які йде мова в наступному гімні:

Ти повинен поганяти колісницю людини.
Додаючи дас'ю, який позбавлений обіту.
Спали його, як посудину - полум’ям

(І. 175, 3).
Спалення посудини, очевидно, говорить про те, що маються на у вазі жертовні дере:

47,



в’яні чаші, широко розповсюджені в похованнях бронзового віку України (Рис. )9,1- 
7[Ляшко. 1994. - Рис. 43].

Про дерев'яний посуд йдеться ще в одному з гімнів, присвячених Індрі:
До Індри стрімко летят споконвічні
Заграви дерев'яної (посудини)

(III. 40, 7).
В наступних гімнах згадуються інші ритуальні предмети:

Кого сім жертовних ложок, (кого) жерці вибирають
(І. 58, 7).

Він прямує до жертовних ложок, які звернуті праворуч...
(І. 110, 6).

Мужам повітряного простору, як (приносять в жертву)
жир ложкою

(І. 110, 6).
В даному випадку мається на увазі спеціальні дерев'яні ложки, які застосовувались в 

жертвоприношеннях для змішування та виливання на вогонь соми або жиру.
Із-за поганої збереженості матеріалу, з якого зроблені ці ложки, дуже складно просте

жити їх присутність в поховальних спорудах. В катакомбних похованнях дослідникам 
інколи вдається виявити такі ложки. Так, з двох відомим нам поховань дерев'яна ложка 
в одному випадку знаходилась в комплексі з дерев’яною чашею, в другому - з макоподі- 
бними горшиками та кістяною рурочкою (Рис. 9,10).

До культових предметів, про які йдеться в "Рігведі" і які зустрічаються в катакомбних 
похованнях можна додати дерев'яні ковші (Рис. 9,8,9)[Ляшко. 1994. - Рис.43 ].

Очищеного в дерев'яному (посуді) черпайте дерев’яним (ковшем)!
(II. 14, 9).

Завдяки яким (жрець) який розливав (Сому) ковшем
(І. 121, 6).

Отже, вищенаведені аналогії доводять, що в ритуальній практиці давніх суспільств, 
репрезентованих підкурганними похованнями Північного Надчорномор'я-Надазов'я ши
роко застосовувались соматичні культи, пов'язані з жертвопринесенням священного на
пою, виготовленого з Маку - Соми/Хаоми, Ці культи зародилися в середовищі ямно- 
катакомбних племен мідно-бронзового віку (IV - III тис. до н.е.) на території України і 
були розповсюджені під час міграції давніх арійських племен. Хоча окремі, подібні роз
глянутим, культові речі як свідоцтва арійської належності археологічних комплексів зус- 
трічаютьсяі в пам'ятках інших регіонів, найбільший набір їх найдавніших форм в ямно- 
катакомбних пам'ятках України говорить про зародження в цьому регіоні як арійських 
соматичних та інших культово-обрядових традицій, так і самої індоіранської спільності.
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Висновки
Враховуючи ту визначну роль, яку відігравали соматичні культи в ідеологічному роз

витку арійських суспільств, ми приступили до вирішення складної, важливої і нелегкої 
проблеми ідентифікації рослини Соми/Хаоми. Залучаючи до її розв’язування літературні, 
археологічні, етнографічні, іконографічні, лінгвістичні та інші важливі джерела ми на
магалися як можна ефективніше використувати всі позитивні моменти, які надавав нам 
комплексний підхід до вирішення складних і суперечливих наукових проблем. Саме залу
чення даних різних наукових дисциплін, їх порівняння та взаємоперевірка, як нам здається, 
і дозволила нам вивести соматичну арійську проблематику на зовсім новий перспектив
ний шлях та скорегувати на ньому подальші дослідницькі пошуки в цьому напрямку.

Відповідь на питання, що то була за рослина, яку як і інші великі досягнення цивіл
ізації (наприклад, вогонь), вважали принесеною орлом з "високих гір", дослідники різних 
наук шукали майже двісті років. А складність її полягає в тому, що ця відповідь була 
схована у фрагментарних, уривчастих описах давно уже мертвими мовами. Не просто 
було з’ясувати, яка саме рослина найбільше відповідала тій характеристиці, яку вдавало
ся виявити в літературних джерелах, оскільки і саму характеристику, наведену в них 
можна було по різному розуміти. Тож з маси суб’єктивних пропозицій та розвідок в 
цьому напрямку треба було виробити одну, яка б найбільше відповідала характеристиці 
даного предмету пошуку і чітко визначити, наскільки це дозволяли зробити давні тек
сти, найхарактерніші, безсумнівні ознаки ції рослини.

Отже, в проведеній вище науковій розвідці ми запропонували нову версію бачення 
проблеми пошуку та ототожнення священної рослини давніх арійців Соми/Хаоми. Нами 
н'аведена низка доказів того, що соматичні культи, пов’язані з жертвопринесенням свя
щенного напою Соми/Хаоми,в середовищі індоіранських племен зародились і набули 
широкого розповсюдження серед найдавніших в світі індоєвропейців мідно-бронзового 
віку на теренах України. Зібравши і проаналізувавши характеристики та ознаки цієї свя
щенної рослини, як і самого соматичного культу в цілому, що відомі з найдавніших 
писемних джерел індоєвропейців "Рігведи" та "Авести", ми на основі порівняльного ана
лізу даних з археології, етнографії, іконографії, лінгвістики та ботаніки дійшли виснов
ку, що цією рослиною є мак. В роботі наводяться приклади культового та шанобли
вого ставлення до цієї рослини у різних індоєвропейських народів.

Щоб зрозуміти, чому так важко було відшукати в народних традиціях звістки про 
застосування в реліїїйно-обрядовій сфері рослини Маку як соматичного напою, потрібно 
взяти до уваги історичний контекст розвитку соматичних культів. Відповідь на це питан
ня була схована за тими історичними процесами в середовищі індоєвропейських племен, 
які протіїсали під час розгалуження цієї мовної родини на її окремі гілки. Саме з виник
ненням мовних відзнак, з усе більшим віддаленням торгівельних шляхів, а також з по
чатком використання місцевих заміїїників соми і засвоєнням традицій підкорених наро
дів початкова ідентичність Соми/Хаоми поступово змішувалась з міфом. Перетворюю
чись все більше і більше на міфологічну рослину, вона перейшла в свого роду священну 
таємницю, яку передавали з вуст у вуста і яка не багатьом була відома, аж поки зовсім 
не була забута. Мабуть і саме вміння виготовлення цього священного напою поступово 
втрачалося, аж поки зовсім не зійшло нанівець з припиненням міграційних процесів 
індоєвропейців.

Разом з розвитком соматичних культів в середовищі давніх аріїв розвивалась та вдоско
налювалась і їх обрядово-ритуальна атрибутика, найдавніші форми якої простежуються в 
археологічних комплексах мідно-бронзового періоду України. Це перш за все жаровні та 
курильниці, що застосовувались для жертвопринесення священного напою Соми/Хаоми 
через полум'я, керамічні лійки-цідилки для фільтрування жертовного напою, кам’яні 
товкачі для подрібнення і вичавлювання рослини маку, дерев’яні миски, ложки, ковші 
для ритуальних дій; макоподібні "ріпчасті" горщики для зміщування соматичного напою; 
кістяні рурочки та молоточкоподібні шпильки як символічно-ритуальна атрибутика со
матичної рослини маку; ритуальні бронзові ножі із загнутою кінцевою частиною для 
нарізування священної рослини та виготовлення барсому; наявність самого барсому та 
шматочків опію-сирцю в похованнях і таке інше. З’явлення подібних культових речей в

49



храмовому комплексі Тоголок - 21 та інших місцях Азійського регіону і є яскравим 
доказом розповсюдження і затвердження нових ідеологічних уявлень релігійного напрям
ку, пов’язаних з арійськими традиціями, що зародились в первинному індоєвропейсько
му середовищі Украіни.

Всі вони зароджуються і набувають розповсюдження в ямно-катакомбний період мідно- 
бронзового віку України в IV - III тис. до н.е. і в процесі міграції в пізніші часи потрап
ляють в Бакгрійсько-Маргіанський, Луристанський, Індійський та інші регіони Азійсь
кого континенту.

Доказом цього і є набір характерних ознак і, перш за все, культових речей з археоло
гічних комплексів, що застосовувались в обрядово-ритуальній практиці давніх арійців 
Азійського регіону, первинні найдавніші форми яких походять з української прабатьків
щини індоєвропейців.
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Рис. 1. 1 - мак; 2 - бронзове люстерко з Ольвії; 3 - гранат; 4 - бронзовий бубончик у 
формі гранату з Луристану; 5 - ефедра; 6 - малюнок на "чаші з Хасанлу"; 7 - бронзова 
бляха та молоточкоподібна булавка. (За: 2 - Парович-Пешкіним; 4 - Ванден-Берге; 6 - 
Курочкіним; 7 - Шапошніковою та ін. і Кіяшко).
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Рис. 2. Зображення маку на культових речах. 1 - бронзова булавка; 2-7 - металеві 
булари-ваджри; 9, 11-15 - Давньосхідні печатки; 10 - кімерійська бляха; 16 - зображення 
на бронзовому флаконі з Бактрії; 8, 17 - зображення на скіфських речах; 18 - золота 
посудина марлицького типу з Гіляне. (За: 1-3 - Ванден-Берге; 4 - Рі§§ой ; 5, 15 - Массо- 
ном; 6 - Маскау ; 7, 18 - Курочкіним; 8 - Алексеевим та ін.; 9, 11, 12, 16 - Саріаніді; 10 - 
Тереножкіним; 13, 14 - Вгепідез).
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Рис. 3. Зображення рослини маку в міфологічних сценах. (4, 7 - за Тревером, 
Луконіним).
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Рис. 4. 1, 2, 4, 6, 8 - кам'яні товкачі ямної та катакомбної культур; 3 - вотівна булавка 
з Луристану; 7, 9, 10 - срібна амфора і таз з кургану Чортомлик.

(За: 3 - Ванден-Берге; 8 - Братченко; 7, 10 - Алексєєвим та ін; 9-Мінасян).
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Рис. 5. 1, 4, 6, 7 - ритуальні курильниці катакомбного часу; 8 - курильниці з енеолі- 
тичних поховань; 9, 10 - курильниці афанасівської та окуневської культур; 2, 3 - зобра
ження на горщику зрубної культури; 3 - ритуальні лійки-цідилки з катакомбних поховань.

(За: 1 - Кіяшко; 2-3 - Матвеєвим, Сафоновим; 4, 5 - Братченко; 6, 7 - Нечитайло; 9, 
10 - Вадецькою; 8 - Телегіним).
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Рис. 6. Зображення всевидючого ока бога Сур'ї: 1 - килимки з катакомбного похован
ня; 2 - вівтарик-курильниця зі Словаччини; 3 - барельєф з Гаракхпуру; 4 - бархіс-брасман 
в похованні катакомбної культури.

(За: 2 -Раиіік).
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Рис. 7. Ритуальні кістяні та бронзові штандарти-циліндри: 1, 2, 7 - катакомбна культура; 
З - храмовий комплекс Тоголок - 21 рубежу ІІ-І тис. до н. е.; 4, 8-11 - Луристан; 5 - опій- 
сирець з поховання катакомбної культури; 6 - зображення маку на ритуальній лопаточці 
культури Глина III - Шнекенберг із Брашова 1 8 - 1 6  ст. до н.е.

(За: 3 — Саріаніді; 6 - Федоровим, Польовим; 4, 8-11 - Ванден-Берге).
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Рис. 8. 1-5 - бронзові ритуальні ножі енеолітичного періоду, ямної, катакомбної, зруб
ної культур та періоду середньовіччя; 6-12 - ритуальні маковидні горщики катакомбного 
періоду.

(За: 1, 3, 6-8, 10-12 - Братченко; 4 - Отрощенко; 5 -Даркевичем ; 9 - Денисовою, Крав
цем).



Рис. 9. Ритуальний дерев'яний посуд катакомбної, багатопружкової кераміки та зрубної 
культур.

(За: 1-7, 9 - Ляшко; 8, 10 - Братченко).
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Рис. 10. Рослина маку - Соми/Хаоми.
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“...Немає в світі такого індоєвропейця, най- 
давнішні пращури якого не походили б з території 
України, бо саме тут починаються історичні шляхи 
всіх інддєвропейських народів

V-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- У  X
Ж 5 £ ' ^ 3 £ 1 ' 3 £ ^ 5 £ ' ± ' 3 £ і ' щ ' ^ 3 £ ' ^ 5 6 ^ 3 £ ^ 3 £ ' ґ 3 £ ^ и ' ^ 3 £ ^ /у у Т % уу Оу) /ТЧ уц А і % у о 0*0 оц /Тч С/О /гч цд і̂*ч у у /Тл Си /Гч Од /ТЧ уу /'і**. У


