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Книга  «Старожитності 
Гуцульщини. Джерела з етнічної 

історії населення Українських 
Карпат. Каталог пам’яток історії та 
культури» підготовлена на основі 
історико-археологічних досліджень 
2006 – 2011 років колективом 
Інституту історії, етнології і 
археології Карпат Прикарпатського 
національного університету 
імені В. Стефаника.  Каталог, в 
якості джерел, вперше вводить у 
науковий обіг сотні оригінальних 
стародавніх, середньовічних і 
новочасних пам’яток, розкриває 
етапи цивілізаційного поступу краю, 
особливості розвитку його етнічної 
історії, духовної і матеріальної 
культури.
До першого тому ввійшли пам’ятки 
сакральної спадщини давнього 
і середньовічного населення 
Галицької Гуцульщини. Зокрема, 
скельні святилища і ритуальні 
камені, що супроводжуються 
унікальними петрогліфічними 
комплексами. У книзі простежено 
також християнську монастирську 
традицію в період середньовіччя і 
нового часу.
До другого тому включено пам’ятки 
оборонного характеру –
давні городища, середньовічні 
замки та укріплені двори, які були 
центрами суспільно-політичного, 
економічного і культурного 
життя краю. Досліджено джерела 
та осередки традиційного 
солевидобутку. Простежено роль і 
значення давніх транскарпатських, 
трансєвропейських шляхів.
Для істориків, археологів, етнологів, 
музейних працівників, краєзнавців, 
викладачів і студентів, учителів та 
учнів, а також всіх шанувальників 
старожитностей Українських Карпат.

РеКоменДоВано 
До ДРУКУ 
Вченою РаДою 
ІнСтитУтУ ІСтоРІї 
І ПолІтолоГІї 
ПРиКаРПатСьКоГо 
нацІональноГо 
УнІВеРСитетУ 
ІменІ 
ВаСиля СтефаниКа

Автор ідеї, головний редактор 
і керівник авторського колективу 
Микола Кугутяк

РеДаКцІйна РаДа: 
Михайло Вишиванюк, 
Микола Кугутяк,
Петро Мелень, 
Іван Миронюк,
Богдан Остафійчук, 
Олександр Сич

РеДаКцІйна КолеГІя: 
Мирослав Волощук, 
Ігор Кочкін,
Микола Кугутяк,
Петро Мелень,
Петро Сіреджук,
Богдан Томенчук, 
Борис Хруслов

РеценЗенти: 
Степан Павлюк –
доктор історичних наук, професор, 
академік нан України (Інститут 
народознавства нан України)

Олександр Моця –
доктор історичних наук, професор, 
член-кореспондент нан України 
(Інститут археології нан України)

Сергій Пивоваров – 
доктор історичних наук, 
професор (чернівецький національний 
університет імені юрія федьковича)

УДК
ББК



5

розділ 1

розділ 2

СКЕЛЬНІ 
СВЯТИЛИЩА 
І РИТУАЛЬНІ КАМЕНІ                                        9

МОНАСТИРІ ГАЛИЦЬКОЇ 
ГУЦУЛЬЩИНИ В ПЕРІОД 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
І НОВОГО ЧАСУ                                             345

ЗМІСТ 

ВСТУПНЕ СЛОВО                                               6 

ІМЕННИй ПОКАжЧИК
ГЕОГРАфІЧНИй ПОКАжЧИК



6

Шановний Читачу!
Вихід у світ двотомного видан-

ня «Старожитності Гуцульщини. 
Джерела з етнічної історії населення 
Українських Карпат. Каталог 
пам’яток історії та культури» став 
можливим завдяки багаторічній 
і самовідданій праці невелич-
кого колективу Інституту історії, 
етнології і археології Карпат При-
карпатського національного 
університету імені Василя Стефани-
ка, який у погодженні з Інститутом 
археології НАН України впро-
довж 2006 – 2011 років прово-
див системні історико-археологічні 
дослідження на території Галицької 
Гуцульщини, найбільшої складової 
цього етнографічного регіону.

Поява нового видання стала ре-
зультатом, з одного боку, посилен-
ня інтересу до історії рідного краю, 
а з другого – усвідомлення того 
факту, що традиційна вітчизняна 
історія творилась у кінці ХІХ – по-
чатку ХХ ст. на доступній на той 
час джерельній базі. До того ж, у 
радянський період вона зазнала 
фальсифікації, перекручень і 
політизації. На двадцятому році 
незалежності України об’єктивність 
української історії в багатьох ви-
падках залишається ще сумнівною. 
Це стосується не тільки нової, але 
й середньовічної і стародавньої 
історії України.

Назріла нагальна потреба 
загальнонаціонального мас-
штабу нового переконливого 
концептуального переосмис-
лення вітчизняної у тому числі 
регіональної історії на основі 
нового масиву джерел. Саме для 
їх пошуку у 2006 р. розпочала 

ВСТУПНЕ СЛОВО

активну діяльність Карпатська 
археологічна експедиція, а в 2007 
р. при Інституті історії і політології 
створено Інститут історії, етнології 
і археології Карпат з метою 
реалізації ширшого науково-
методологічного проекту під 
назвою «Українська історична 
і етнокультурна спадщина в 
процесі становлення національної 
ідентичності й державності».

Завдяки підтримці ректорату 
Прикарпатського національного 
університету колектив Інституту 
зосередив свою увагу на ряді 
основних напрямків, зокре-
ма на дослідженні стародавніх і 
середньовічних культових пам’яток 
Прикарпаття, оборонних і вироб-
ничих комплексів краю, транс-
карпатських шляхів, історичної 
топонімії, традиційної культу-
ри етнографічних груп, історії 
національно-визвольного руху.

Своєрідна інвентаризація 
етноісторичної і культурної 
спадщини Карпатського регіону 
здійснена, в основному, за кошти 
самих учасників експедиції, 
у ході якої було здійснено 
286 дослідницьких поїздок на 
десятки тисяч кілометрів, дала 
змогу виявити більше 300 досі 
не відомих пам’яток різних 
історичних періодів і характеру. 
Лише на території Галицької 
Гуцульщини, яка в історико-
археологічному плані вважа-
лась досі малоперспективною, 
локалізовано біля 150 унікальних 
об’єктів. Серед них – десят-
ки середньовічних городищ, 
монастирів, замків і оборонних 
дворів, соляних виробничих 
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комплексів, сконцентрованих біля 
стародавніх шляхів і перевалів. З 
небуття повернено більше трьох 
десятків скельних святилищ з 
унікальними скульптурними, 
рельєфними і графічними зо-
браженнями. Поруч з відомими 
петрогліфічними комплексами 
Балкан, Кавказу, Карелії, Анд, Тибе-
ту відкрито велику групу «скель-
них храмів» Українських Карпат. 
У якості нового джерельного 
матеріалу вони вперше вводяться 
у науковий обіг.

Робота археологічної експедиції 
з виявлення, обстеження, опису, 
картографування, фотофіксації 
пам’яток супроводжувалась 
одночасно дослідженням архівних 
джерел Львова, Києва, Кракова, 
Варшави, що дало змогу допов-
нити археологічні матеріали, 
виявлених об’єктів, історичними 
або ж відкрити нові сторінки уже 
відомих пам’яток. Для з’ясування 
ряду важливих історичних 
обставин чи їх реконструкції було 
здійснено поїздки в архіви монас-
тирів Румунії (Путна, Драгомірна, 
Ворониця), Афону (Ватопед, Велика 
Лавра).

У ряді випадків у рамках каталогу 
не було змоги подати весь новий 
нагромаджений матеріал, а тому 
плануються окремі видання, як це 
має місце стосовно Скиту Манявсь-
кого.

У ході пошуку і вивчення 
пам’яток широко використову-
вались матеріали мікротопонімії, 
місцевого фольклору, етнографії 
(календарна обрядовість), 
декоративно-ужиткового ми-
стецтва Гуцульщини, її знаково-

символічна система, що в 
сукупності засвідчують глибинні 
спадкові ознаки традиційної куль-
тури. Дослідження проводились 
із застосуванням семіотичного, 
порівняльно-типологічного 
методів, натурних обстежень. Для 
компаративного аналізу залуча-
лись пам’ятки Галицької Гуцульщи-
ни і передгірських регіонів Покуття 
та Бойківщини.

Історико-археологічне 
дослідження Карпатського регіону 
знаходиться на початковому етапі 
розвитку. Однак уже стало оче-
видним неправомірність ряду 
історичних стереотипів про пізнє 
середньовічне заселення кар-
патського низькогір’я, ролі тих чи 
інших етносів у його заселенні. У 
результаті досліджень доведе-
но, що край споконвіків перебу-
вав у ареалі стародавніх культур і 
цивілізацій, а його праслов’янське і 
слов’янське населення було носієм 
родових ознак староукраїнської 
культури.

Сподіваємось, що піднята науко-
ва проблематика, залучення маси-
ву нового джерельного матеріалу 
викличе посилений інтерес у на-
селення краю і України загалом, 
особливо в університетської гро-
мади, серед студентської молоді, 
стане переконливим аргумен-
том для аналогічних комплексних 
досліджень інших регіонів країни, 
сприятиме розвитку історичної і 
національної пам’яті, формуванню 
патріотизму, додасть оптимізму, 
віри і впевненості у європейській 

цивілізаційній перспективі України.
 *           *           *
Необхідність введення у нау-

ковий обіг сотні нових історико-
археологічних джерел обумо-
вила форму і характер видан-
ня у вигляді наукового ката-
логу, підготовленого на основі 
вітчизняного та зарубіжного 
досвіду, з урахуванням найновіших 
методик підготовки подібних ви-
дань. Кожний розділ двотомни-
ка складається з текстової части-
ни, в якій розкрито основні резуль-
тати вивчення даної теми, а також 
матеріалу про кожну пам’ятку зо-
крема, поданого за прийнятною 
для таких видань структурою:

1. назва пам’ятки
2. розташУвання
3. тип пам’ятки
4. ДатУвання (епоХа)
5. час віДкриття (локалізації)
6. автор або ДосліДник
7. опис
8. історія
9. ДосліДження або обстеження  

    (хто, коли, результати, література)
10. міФи, леГенДи. перекази

Крім того, матеріал про пам’ятку 
містить карту, на якій позначено її 
просторово-географічне розташу-
вання, а також план-схему, фото, 
рисунки тощо. Назву та чи інша 
пам’ятка одержала від населеного 
пункту на території якого вона роз-
ташована.

Відтворення археологічних та 
історичних пам’яток Галицької Гу-
цульщини подане у хронологічно-
тематичній ретроспективі. Струк-
туру видання складають два томи 
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з відповідними тематичними 
розділами.

До першого тому, який має назву 
«Сакральна спадщина Гуцульщи-
ни», ввійшли два розділи:

1. староДавні скельні святилиЩа  
    і ритУальні   камені;

2. монастирі Галицької                       
   ГУцУльЩини в періоД      
   сереДньовіччя і новоГо часУ.

До другого тому під назвою «Горо-
дища, замки, місця солевидобут-
ку, давні транскарпатські шляхи» 
ввійшли чотири розділи:

1. ГороДиЩа прУто-
бистрицькоГо піДГір’я;
2. замки і оборонні Двори;
3. соляні Джерела і осереДки  

    солевиДобУткУ;
4. Давні транскарпатські шляХи  

    на ГУцУльЩині.

Тематичні підрозділи видання 
підготували: вступне слово до 
видання і перший том «Сакраль-
на спадщина Гуцульщини» – 
М. В. Кугутяк. У першому розділі 
«Стародавні скельні святилища і 
ритуальні камені» матеріал про 
Чорногірське святилище (Дзембро-
ня) підготовлено у співавторстві з  
Б. П. Томенчуком. У другому розділі 
«Монастирі Галицької Гуцуль-
щини в період середньовіччя і 
нового часу» матеріал про Скит 
Манявський, монастир в Коломиї, 
підготовлено у співавторстві 
з Б. П. Томенчуком і П. С. 
Сіреджуком, статті про монастирі 
в Грабові, Косові, Монастирчанах, 
Старуні, Рожневі, Товмачику, 

Нижньому Березові є результатом 
співпраці з П. С. Сіреджуком.

Другий том підготували: перший 
розділ «Городища Пруто-Бистриць-
кого підгір’я» –  Б. П. Томенчук 
(матеріал про Назавизівське, 
Грабовецьке, Надвірнянське, 
Печеніжинське, Старунське, 
Шепітське, Фитьківське городи-
ща – у співавторстві з М. В. Кугу-
тяком); другий розділ «Замки і 
оборонні двори» – Б. П. Томенчук, 
М. В. Кугутяк, П. С. Сіреджук, 
М. М. Волощук; третій розділ 
«Соляні джерела і осередки со-
левидобутку» – І. Т. Кочкін; розділ 
четвертий «Давні транскарпатські 
шляхи на Гуцульщині» – Б. П. То-
менчук, М. В. Кугутяк; географічний 
покажчик – М. Д. Вітенко,     
А. І. Міщук; іменний покажчик – 
І. Ф. Дмитрук, Г. Ю. Пославська.

Колектив авторів запрошує до 
захоплюючої мандрівки досі не 
звіданими гірськими стежками 
стародавнього, середньовічного 
і новочасного минулого нашого 
краю.
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INTRODUCTION

Dear Reader, 
“Hutsulian Antiquities. Sources 

of Ethnic History and Culture of 
Population of Ukrainian Carpathians. 
Catalogue” two-volume edition is 
published as a result of many years 
of devoted work of a small team of 
scholars of the Institute of History, 
Ethnology and Archeology of the 
Carpathians, Vasyl Stefanyk Pre-
Carpathian National University, who 
performed systematic historic and 
archeological researches, approved 
by the Institute of Archeology of the 
National Academy of Sciences, on the 
territory of Galician Hutsulshchyna, 
the largest part of this ethnographic 
region, during the period between 
2006 and 2011.

This publication is inspired by the 
increased interest in the history of 
the native land, on the one hand, and 
by realizing the fact that traditional 
national history in the late 19th – 
early 20th century is based on the 
sources available at that time, on 
the other hand. Besides, our history 
was distorted by fabrication and   
politicization during soviet times. 
The credibility of Ukrainian history in 
many respects remains doubtful even 
on the twentieth year of Ukrainian 
independence. It is true not only 
about modern, but also medieval and 
ancient history of Ukraine.

Therefore, the new convincing con-
ceptual reinterpretation of national 
and regional history based on the 
new range of sources becomes now 
nationwide urgent issue. The search 
of such sources was the main reason 
for activities started by Carpathian 
archeological expedition in 2006, 
while in 2007 the Institute of History, 

Ethnology and Archeology of the 
Carpathians was founded at the 
Institute of History and Politology in 
order to implement a wider scientific 
and methodological project named 
“Ukrainian Historic and Ethno-
Cultural Heritage in the Process of 
National Identity and Statehood 
Development”.

Due to support of the Pre-Carpath-
ian University administration, the 
scholars of the Institute focused on 
the range of main trends, namely on 
researches of ancient and medieval 
places of religious worship in Precar-
pathia, military and industrial struc-
tures in the country, transcarpathian 
roads,  historical  toponymy, 
traditional culture of ethnographic 
groups, history of national liberation 
movement.

This particular inventory of ethno-
historical and cultural heritage of 
the Carpathian region, performed 
mainly at the expense of expedition 
participants themselves, who have 
made 286 trips totaling to dozens of 
thousands kilometers to find out over 
300 heretofore unknown monuments 
of various kinds and historic periods. 
About 150 unique objects have 
been located only on the territory of 
Galician Hutsulshchyna, which has 
been up to now viewed as a terrain 
of low historical and archeological 
interest. Among those objects there 
are dozens of medieval settlement, 
monasteries, fortresses and forti-
fied homesteads, salt-mining and 
production units, concentrated by 
ancient roads and passes. Over thirty 
rock shrines with unique sculptures, 
relieves and graphic images have 
been rescued from obscurity. Alike 

the well-known petroglyphs in the 
Balkans, Caucasus, Karelia, Andes 
and Tibet, a large group of Ukrainian 
Carpathian “rock temples”  has been 
discovered. These objects have been 
for the first time introduced for scien-
tific use as new source material.

Archeological expedition’s activities 
for discovering, examining, descrip-
tion, mapping and photographing of 
the monuments were accompanied 
with the work in archives of Lviv, Kyiv, 
Cracow, Warsaw, which allowed to 
add historic materials to archeologi-
cal data on the newly found objects 
or view new aspects of the known 
monuments. Archives of monasteries 
in Romania (Putna, Dragomirna, Vo-
ronytsia) and Mount Athos (Vatopedi, 
Great Lavra) were visited to  clarify or 
reconstruct some important historical 
facts.

In some cases we could not present 
all newly collected materials in this 
catalogue, therefore we plan to pub-
lish them separately as we did with 
materials on  Maniava Scete.

Materials of microtoponymy, local 
folklore, ethnography (calendar cer-
emonies), applied and decorative arts 
of Hutsulshchyna, its sign and symbol 
system, which together confirm deep 
heritable characters of traditional 
culture, are widely used in the course 
of search and study of monuments. 
Semiotic, comparative-typological 
methods and field observations were 
used in the research. Monuments of 
Galician Hutsulshchyna and foothill 
regions of Pokuttya and Boykivsh-
chyna were taken for comparative 
analysis.

Historical and archeological explora-
tion of the Carpathian region is at its 
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розділ 1start-up stage. However, it is already 
clear that some historical stereotypes, 
such as late medieval populating of 
the Carpathian low-hill terrain, role 
of certain ethnoses in populating 
process, are wrong. The researches 
prove that from time immemorial 
the country has been part of area of 
ancient cultures and civilizations with 
its Proto-Slavic and Slavic population 
bearing generic characteristics of Old-
Ukrainian culture.

We hope that the raised scientific 
issue of introducing new source ma-
terials will generate strong interest of 
people in the country and nation-
wide, especially among university 
professors and students, encourage 
similar integrated researches of 
other regions of Ukraine, contribute 
to development of historical and 
national memory, patriotic educa-
tion, strengthen optimism, faith and 
confidence in European civilizational 
perspective of Ukraine.

*  *  *
The necessity of introducing hun-

dreds of new historical and archeo-
logical sources into scientific use has 
determined the form and features 
of the publication as a scientific 
catalogue, based on national and 
foreign experience and taking into 
consideration the latest methods of 
preparing such works. Each chapter 
of the two-volume edition has a text 
part including main research results 
of this topic, as well as particular 
materials on each monument; the 
materials are organized as usual for 
such type of books:

1. Name of the monument;
2. Location;

3. Type of the monument;
4. Date (period);
5. Discovery (localization) date;
6. Author or researcher;
7. Description;
8. History; 
9. Research or exploration (who, 

when, results, references);
10.  Myths, legends, stories.
Besides, the materials of the monu-

ment include a map with monu-
ment’s geographical location shown 
on it, as well as its outline plan, 
photo, drawing etc. Certain monu-
ments are named after settlements 
where they are located.

Reproduction of archeological and 
historical monuments of Galician Hut-
sulshchyna is presented in chronolog-
ical and thematic retrospective. The 
catalogue consists of two volumes 
divided into issue-related chapters.

The first volume entitled “Sacral 
Heritage of Hutsulshchyna” comprises 
two chapters:

1. Rock Shrines and Ritual Stones;
2. Medieval and Modern Monaster-

ies of Galician Hutsulshchyna.
The second volume entitled “Ancient 

Settlements, Fortresses, Salt Mines 
and Old Transcarpathian Roads” 
includes four chapters:

1. Ancient Settlements of Prut and 
Bystrytsia Piedmont;

2. Fortresses and Fortified Home-
steads;

3. Salt Sources and Salt-Mining 
Sites;

4. Old Transcarpathian Roads in 
Hutsulshchyna.

Thematic chapters of the publica-
tion were prepared by the following 
scholars: General Preface and Volume 
One “Sacral Heritage of Hutsulsh-

chyna” – M. V. Kuhutiak. Material 
about Chornohirske shrine (Dzem-
bronia) in Chapter One  “Rock Shrines 
and Ritual Stones“ – co-authored 
with B. P. Tomenchuk. In Chapter Two 
“Medieval and Modern Monasteries 
of Galician Hutsulshchyna” material 
about  Maniava Scete and monastery 
in Kolomyya is prepared in col-
laboration with B. P. Tomenchuk and 
P. S. Siredzhuk, while articles about 
monasteries in Hrabiv, Kosiv, Monas-
tyrchany, Starunia, Rozhniv, Tov-
machyk, Bereziv Nyzhny result from 
co-operation with P. S. Siredzhuk.

Chapter One of Volume Two “Ancient 
Settlements of Prut and Bystrytsia 
Piedmont” – B. P. Tomenchuk, where 
materials about Nazavyziv, Hrabiv, 
Nadvirna, Pechenizhyn, Starunia, 
Shepit, Fitkiv settlements are 
co-authored with M. V. Kuhutiak. 
Chapter Two “Fortresses and Forti-
fied Homesteads” – B. P. Tomenchuk, 
M. V. Kuhutiak, P. S. Siredzhuk, 
M. M. Voloshchuk; Chapter Three “Salt 
Sources and Salt-Mining Sites” – 
I. T. Kochkin; Chapter Four “ Old Trans-
carpathian Roads in Hutsulshchyna” 
– B. P. Tomenchuk, M. V. Kuhutiak; 
index of names and geographical 
index are made by M. D. Vitenko and 
I. F. Dmytruk.

The team of authors invites you to 
exciting trip on the newly discovered 
mountain paths of the ancient, medi-
eval and modern past of our country.
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однією з найважливіших 
ознак формування людини 
розумної, окрім вміння ство-

рювати знаряддя праці, було усві-
домлення нею священного, боже-
ственного. Саме пізнання сакраль-
ного вирізняло людину з тваринно-
го світу. Інакше кажучи, постання 
людини розумної було б неможли-
ве без появи людини релігійної – 
homo sapiens – homo religiosus. на 
думку Г. ляйбніца, поняття «Бога», 
«істини», «добра» дані людині іма-
нентно і не є стадією його історич-
ного розвитку.

Усвідомлення всієї глибинної 
повноти змісту світу цього було, 
перш за все, пов’язане з духовним 
пошуком людини, пізнанням нею 
священного. набутий таким чином 
протягом тисячоліть духовний до-
свід визначав культурно-цивіліза-
ційний поступ людства. німецький 
філософ ф. Шеллінг зазначав, що 
через релігійні вірування, в тому 
числі такі духовні прафеномени, як 
ритуал, міф, знак, символ, ім’я, а та-
кож слово, священний текст, відбу-
вався прорив людської свідомості 
з профанного світу в сакральний, 
до істин буття, божественного 
одкровення. таким чином, всякий 
прояв священного відображав 
духовний досвід, пошук універсу-
му, усвідомлення сакральної істини 
і змісту людського життя.

Духовний досвід, набутий у 
стародавні часи, ніколи не зникав 
без сліду. Він опредмечений у чис-
ленних археологічних пам’ятках, 
ритуальних каменях, святилищах, 
петрогліфах і священних текстах, 
трансформувався у міфи, леген-
ди, звичаї, традиції, календарні, в 
тому числі й християнські, обряди. 
Відомий релігієзнавець м. еліаде 

СТАРОДАВНІ 
СКЕЛЬНІ СВЯТИЛИЩА 
І РИТУАЛЬНІ КАМЕНІ

писав: «Іноді вагомість релігійної 
творчості виявляється його оцін-
кою через століття. Зовсім небага-
то відомо про елевсинські містерії 
і про ранні прояви орфізму; але 
те, що вони заворожували кращі 
голови Європи протягом двадця-
ти з лишком віків – це релігійний 
факт, у вищій мірі значущий, і 
його наслідки ще в повній мірі не 
усвідомлені… Саме така концепція 
містерій і орфізму мала вплив на 
середньовічний герметизм, італій-
ське Відродження, на «оккультні» 
традиції ХVІІІ ст. і на романтизм»1.

Попри весь універсалізм ста-
родавніх, середньовічних і сучас-
них релігійних вірувань всякі про-
яви священного виявляють релі-
гійну традицію, духовний досвід і 
культурно-ментальну оригіналь-
ність того чи іншого корінного на-
роду. його релігійна самобутність, 
звичаї, традиції, обряди, господар-
ський уклад склалися на основі 
природно-кліматичних умов.

З огляду на географічні межі до-
слідження, предметом наших нау-
кових зацікавлень виступає та час-
тина Українських, або Східних Кар-
пат, де розташована Гуцульщина, 
зокрема її галицька частина. Сюди 
входять Покутські Карпати, а та-
кож вододільний масив чорного-
ри, південно-східна частина Ґор-
ґан. адміністративно – це терито-
рія Верховинського, південна час-
тина Косівського, надвірнянського 
і східна частина Богородчанського 
районів. Гіпсометричний профіль 
місцевості по лінії Говерла – Косів 
становить від 300 до 2000 м. однак 
основна маса населення проживає 
в місцевості з висотними показни-
ками від 300 до 700 м.

Помірно-континентальний клі-
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мат характеризується достатньою 
вологістю, нежарким літом, теплою 
осінню і м’якою зимою. Покут-
ська рівнина в межиріччі Дністра 
і Пруту, як і Буковинське Пруто-
Серетське межиріччя та Закар-
паття, відноситься до найтеплішої 
зони Карпат. Гідротермічні умо-
ви тут сприятливі для рослинно-
го і тваринного світу, вирощування 
зернових, льону, овочів, плодово-
ягідних культур, тютюну тощо. За 
сприятливими природними умо-
вами для проживання людей, су-
марним рекреаційним показником 
край наближається до потенціалу 
Криму і випереджає Північний Кав-
каз, алтай і Прибайкалля2.

Північно-Східні Карпати нале-
жать до того великого культурно-
го ареалу, який людина освоїла ще 
в епоху палеоліту. тут на гірських 
схилах виявлено 30 мустьєрських і 
біля 40 оріньякських стоянок мис-
ливців. Відомий польський архео-
лог а. Жакі зазначав, що в Карпатах 
на фінальному етапі палеоліту пе-
рехід місцевих гірських хребтів не 
становив тодішнім людським гру-
пам ніяких особливих труднощів. У 
добу мезоліту географія людських 
стоянок значно зросла, їх фіксують 
навіть на гірському перевалі висо-
тою 1300 м3.

У доісторичній ретроспективі 
умови проживання населення в да-
ній екосистемі зазнавали суттєвих 
змін. Історики клімату відзначають, 
що в бореальному періоді голо-
цену (7 – 6 тис. рр. до н. е.), попри 
загальне потепління, зберігався 
прохолодний клімат, який в атлан-
тичному кліматичному оптимумі 
(6 – 3 тис. рр. до н. е.) змінився 
значним потеплінням. Зникли 
скандинавські льодовики, середня 

температура в Європі була на 3–4 
градуси вища від сучасної.

Сприятливі природно-кліматичні 
умови спричинили в період не-
оліту, енеоліту (VІ – ІІІ тис. рр. до 
н. е.) заселення карпатського 
низькогір’я, зростання чисельнос-
ті населення. особливо сприятли-
ві умови для зародження і розви-
тку землеробства, розведення ве-
ликої рогатої худоби склались на 
прилеглих до Східних і Південних 
Карпат територіях, уздовж Пруто-
Дністровського межиріччя. В цей 
час окремі родові общини, що за-
ймалися переважно скотарством, 
освоїли вищі гірські схили, близькі 
до полонинських районів Карпат. 
освоєння транскарпатських гір-
ських і річкових шляхів та перева-
лів сприяло активним міжетнічним 
контактам.

Стародавнє населення Схід-
них Карпат, Прикарпаття, Покут-
тя і Подністров’я перебувало в без-
посередньому контакті з цивіліза-
ціями півдня Європи, Подунав’я, 
Балкан, де, на думку вітчизня-
них і зарубіжних учених, сформу-
вались перші в Південно-Східній 
Європі неолітичні землеробсько-
скотарські племена, зокрема куль-
тура лінійно-стрічкової кераміки. 
Близько п’яти тисяч років до н. е. її 
носії через трансільванію, гірські 
перевали Карпат, а також уздовж 
річок Серету і Пруту проникли в 
Прикарпаття, зайняли великі про-
стори центральної Європи. насе-
лення культури лінійно-стрічкової 
кераміки – перше відоме на При-
карпатті, яке поруч з розведенням 
худоби займалось мотичним зем-
леробством. Релігійно-міфологічні 
уявлення були пов’язані з культом 
Великої Богині, плодючості, бика. 

орнамент мав вигляд заглиблених 
ліній і ямок4.

на V тис. до н. е. припадає по-
ширення в Європі перших мідних 
виробів, виготовлених у Балкано-
Карпатському регіоні, зокрема в 
трансільванії, де залягали великі 
родовища міді, заліза, свинцю, зо-
лота.

Дослідження н. Риндіної і е. чер-
них довели, що стародавнє насе-
лення Прикарпаття добувало мідь 
частково з місцевої руди, однак 
здебільшого одержувало його з 
трансільванії, населення якої вико-
ристовувало досвід гірничодобув-
ної справи Балкан і анатолії5.

З північної трансільванії мідні со-
кири експортували в центрально-
Східну Європу. Посередником у 
поширенні мідних виробів і тех-
нології металургії було стародав-
нє населення Прикарпаття, зокре-
ма Покутсько-Буковинських Кар-
пат, оскільки воно жило найближ-
че до трансільванії. найкоротші 
шляхи до трансільванських родо-
вищ (гори Родна, Берґеу історично-
го регіону Бистриці (Румунія) про-
лягали вздовж річок Пруту, чере-
мошу, Серету через Прислопський 
(Румунія), яблунецький, Путиль-
ський (біля сучасних сіл Шепіт і 
Верхній ялівець), Семенчуцький та 
інші перевали.

на основі культур буго-дністров-
ської, лінійно-стрічкової кераміки 
і Боян на початку ІV тис. до н. е. у 
Південно-східному і Північно-схід-
ному Прикарпатті сформувалась 
унікальна землеробсько-скотар-
ська культура трипілля-Кукутень 
(ІV – ІІІ тис. до н. е., за каліброваним 
датуванням VІ – ІІІ тис. до н. е.). 
освоївши Пруто-Серетське і Пруто-
Дністровське межиріччя, трипільці 
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заселили Прикарпаття. на тери-
торії Івано-франківської області 
виявлено більше 330 пам’яток 
трипільців6.

Сприятливі умови для розви-
тку землеробства, скотарства, на-
явність родовищ якісного креме-
ню, керамічної глини, солі на При-
карпатті привели до різкого збіль-
шення кількості населення, яке по-
ступово заселило Правобережну 
Україну.

Більш ніж двохтисячолітній пері-
од проживання трипільців на При-
карпатті спричинився до освоєн-
ня ними карпатського низькогір’я 
в межах 300–700 м висоти і розмі-
щення культових пам’яток на вер-
шинах гір. 

на рівнині, на думку ю. Шилова, 
біля річок закладались святилища-
обсерваторії, що мали вигляд кіль-
цевих ровів і валів, розімкнених 
у напрямку сходу й заходу міся-
ця і Сонця. лендельського типу 
святилища-обсерваторії, з круго-
вим плануванням, розташовува-
лись уже не біля річок, а на без-
лісих «лисих горах», зручних для 
календарно-астрономічних спосте-
режень7.

Протягом 2006 – 2011 років Кар-
патською археологічною експе-
дицією Інституту історії і політо-
логії Прикарпатського національ-
ного університету виявлено в 
Покутсько-Буковинських Карпатах, 
на чорногорі, в Ґорґанах більше 40 
скельних святилищ і ритуальних 
каменів з петрогліфічними комп-
лексами. Для них, як і для духовної 
культури трипільців загалом, при-
таманний культ Великої Богині. 
його супроводжують образи пта-
ха, бика, змія, риби, антропоморф-
на й зооморфна пластика, сакраль-

ні трони, чаші, стопи, символіка мі-
сяця, перехрещені круги, косора-
менні хрести тощо. В басейні Се-
реднього Дністра виявлена вели-
ка концентрація трипільської зоо-
морфної пластики8.

У період ранньої бронзи (кінець 
ІІІ тис. до н. е.) Східну Європу за-
селили скотарсько-землеробські 
племена, з яких згодом ви-
йшли германський, балтський, 
слов’янський та інші етноси. їх вва-
жають індоєвропейцями.

Батьківщині індоєвропейців були 
притаманні континентальний клі-
мат (тепле літо і прохолодна зима), 
гірські й рівнинні ландшафти, ліси. 
Ранні (неоліт) і пізні (енеоліт – 
бронза) індоєвропейці займалися 
скотарсько-землеробським госпо-
дарством з акцентом на розведен-
ня худоби. Домінуючою фігурою в 
індоєвропейському суспільстві був 
чоловік, військовий ватажок, влас-
ник домашньої худоби. Сакральна 
сфера характеризувалась двобоєм 
бога-героя (Індра) зі змієм (Врітра), 
що скував воду і викрав худобу9.

Культурі індоєвропейців була 
притаманна монументальна 
кам’яна антропоморфна скульпту-
ра (ідоли, обеліски), підкурганні 
поховання, скіпетри, булави, соки-
ри, шнур, вохра, солярні символи 
(хрест, коло, круг)10.

археологи, лінгвісти й антропо-
логи вважають, що останніми но-
сіями єдиної ще індоєвропейської 
спільноти була ямна культурно – 
історична спільність (ХХХ – ХХІІІ ст. 
до н. е.). найбільша концентрація 
пам’яток ямників спостерігається 
на просторі від Дунаю до Дону.

З цієї ймовірної прабатьківщини 
в першій половині ІІІ тис. до н. е. 
вирушила хвиля індоєвропейців 

(майбутні хети, лувійці й палайці, 
які заселили анатолію)11. В кінці ІІІ – 
на початку ІІ тис. до н. е. – наступна 
хвиля народів, майбутніх германо-
балто-слов’ян. через карпатські 
перевали рухались пракельто-іллі-
рійці12. на думку   

В. томашека, П. Кречмера і  е. ма-
йора, з Карпато-Пруто-

Дністровського реґіону в цей час 
на Балкани вирушають прафракій-
ці, які згодом проникли аж до егей-
ського моря і в малу азію й засели-
ли величезну територію13.

У першій половині ІІ тис. 
до н. е. Прикарпаття заселяють 
праслов’янські племена комарів-
ської культури. цікавим у зв’язку з 
цим є твердження лінгвіста Б. Гор-
нунга, історика Б. Рибакова, архео-
лога  С. Березанської та інших про 
праслов’яно-фракійський зв’язок 
ще в кінці ІІІ – на початку ІІ тис. до 
н. е., етнокультурним виявом яко-
го була комарівська група тши-
нецької культури. В кінці ІІ тис. до 
н. е. з-за Карпат сюди проникають 
фракійські племена, зокрема но-
сії культури ноа, які активно за-
ймались бронзоливарною спра-
вою і виробництвом солі. У ХІІ ст. 
до н. е. Карпатський регіон засели-
ли племена гето-фракійців, які за-
лишили після себе великі оборон-
ні городища-поселення. За своїми 
численними пам’ятками на початку 
ХХ ст. вони одержали назву укра-
їнського, а згодом – фракійського 
гальштату (ХІІ – VІ ст. до н. е.)14.

У період бронзи стародавні 
сакральні петрогліфічні комплекси 
Північно-Східних Карпат зазна-
ють значних змін. Поширюються 
антропоморфні рельєфні і графічні 
зображення богів-громовержців, 
воїнів, героїв, їхнього озброєння, а 
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також солярні знаки і символи.
епоха раннього заліза – час 

нових великих переселень народів 
Європи і азії. У Північно-Східних 
Карпатах з’являються кіммерійці, 
скіфи, сармати, кельти, германці.

Стародавні грецькі й римські 
історики повідомляють про те, що 
з ранньоскіфського часу у Серед-
ньому Подністров’ї, Покутсько-Бу-
ковинських Карпатах, трансільванії 
розташовувалося царство агафір-
сів (VІІ – ІІІ ст. до н. е.). такої ж точки 
зору дотримуються і сучасні вітчиз-
няні дослідники, які ототожнюють 
агафірсів з чорноліською археоло-
гічною культурою (ю. Колосовська) 
і фракійським етносом (С. Бере-
занська). німецький дослідник Г. 
Коте твердить, що агафірси разом 
зі скіфами-орачами становили 
окрему групу, яка згодом набула 
праслов’янських ознак.

Ряд дослідників (ю. Колосовська, 
л. Крушельницька) вважає агафір-
сів одним з гіперборейських пле-
мен, яке передавало на о. Делос 
дари для бога аполлона, загорну-
ті в пшеничну солому. арістотель 
пише про них як про народ, що 
знав свої закони у вигляді пісень15.

В останні століття до н. е. в 
Карпато-Дністровському регі-
оні проживали племена гето-
фракійців, сарматів, герман-
ців, бастарнів. За назвою остан-
ніх римські історики називали 
Покутсько-Буковинські Карпати 
Alpes Bastarnice16.

етнічне походження бастарнів 
до кінця не з’ясоване. Полібій Стар-
ший, Плутарх, тит лівій, Діодор на-
зивали бастарнів гето-фракійцями, 
сарматами, германцями, галата-
ми або галлами, тобто кельтами. 
на кельтському походженні бас-

тардів наголошує відомий україн-
ський історик кінця ХІХ ст. о. Пар-
тицький. Сучасні дослідники 
відносять бастарнів до поїнешти-
лукашівської археологічної куль-
тури, яка сформувалась на ґрун-
ті гето-фракійських племен (В. Ко-
зак, Г. федоров). м. Романовська 
допускає, що, крім гето-фракійців, 
у етногенезі бастарнів могли брати 
участь і слов’яни17.

З кельтами пов’язують розвиток 
металургії заліза, удосконалення 
виробництва кераміки, поширення 
грошей і письма у вигляді рунічних 
знаків, що зустрічаються на скель-
них святилищах Східних Карпат.

на початку нашої ери Східні 
Карпати заселяли беси і карпи. 
останніх м. Смішко ототожнював 
з культурою карпатських курганів 
(ІІІ – ІV ст. н. е.), які були асимільо-
вані слов’янами і стали предками 
літописних хорватів. найбільша 
концентрація пам’яток культури 
карпатських курганів спостеріга-
ється у верхів’ї Пруту. В. Вакуленко 
дотримується думки, що у форму-
ванні культури карпатських курга-
нів брали участь фрако-германо-
слов’янські племена.

Північно-Східнокарпатський 
регіон пов’язують із прабатьків-
щиною слов’ян. тут фіксують їх 
найдавніше розселення. найбіль-
шу кількість слов’янських археоло-
гічних старожитностей виявлено 
у верхів’ї Пруту, Середнього і 
Верхнього Подністров’я (В. Баран). 
це підтверджують найархаїчніші 
слов’янські гідроніми. У V – VІІ ст. 
слов’янські (празько-корчацькі) 
археологічні старожитності по-
ширились на північ (Подніпров’я), 
на захід та на південь (Польща, 
Словаччина, моравія, чехія, німеч-

чина, Румунія)18.
У V – VІІ ст. формують-

ся територіально-племінні 
об’єднання слов’ян. на думку низ-
ки вітчизняних і зарубіжних до-
слідників, у ІХ – Х ст. у верхів’ї Пру-
ту і Середнього Дністра існувало 
Галицьке хорватське князівство, 
яке згодом було приєднане до Ки-
ївської Русі19. Прямими нащадками 
хорватських племен були русини-
українці.

Карпатською археологічною екс-
педицією виявлено біля двох де-
сятків городищ-святилищ ІХ – ХІІ ст. 
вздовж річок Бистриця надвірнян-
ська, Бистриця Солотвинська, Прут, 
черемош, на гірських перевалах.

незважаючи на те що змінюва-
лись археологічні культури й лі-
тописні племена, автохтонне на-
селення краю, змішуючись із при-
йшлими народами, залишалось на 
заселених пращурами землях ще з 
епохи неоліту, про що свідчать тя-
глість традицій, господарського 
укладу, способу життя в даній еко-
системі, спадкові ознаки матері-
альної і духовної культури.

археологічні, історичні й етноло-
гічні дослідження свідчать про те, 
що Карпатський регіон був контак-
тною зоною багатьох давніх цивілі-
зацій Європи і азії, місцем перети-
ну міграційних і обмінно-торгових 
шляхів, що вели з півночі на пів-
день і зі сходу на захід.

У межиріччі Верхнього Пруту і 
Середнього Подністров’я пере-
хрещувались Галицький, Дністров-
ський, Покутський, молдавський 
і Волоський шляхи. Долиною Пру-
ту проходив сухопутний шлях, що 
з’єднував Прикарпаття з Північ-
ним Причорномор’ям і нижнім 
Подунав’ям. Звідси можна було пе-
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рейти через Карпати на Семиго-
родський шлях, що вів до трансіль-
ванії20.

на стику гір і степу (Карпати – 
Подністров’я – Попруття), які вва-
жаються найсприятливішими аре-
алами для етногенезу, вздовж 
транскарпатських шляхів, а також 
біля місць видобутку солі, креме-
ню, міді, заліза зосереджували-
ся стародавні поселення, городи-
ща, місця поховань, а на вершинах 
гір – скельні святилища і ритуаль-
ні камені.

на сьогоднішній день куль-
тові камені в Україні загалом і в 
Карпатах особливо залишають-
ся найменш вивченою групою 
історико-археологічних пам’яток, 
попри те що їхнє обстеження по-
чалось ще в ХІХ ст. До недавніх 
пір більшість істориків і археоло-
гів вважали гори безперспектив-
ною територією для досліджень. 
Уже згадуваний польський вче-
ний, всесвітньо відомий спеціа-
ліст у галузі гірської археології а. 
Жакі у зв’язку з цим писав, що досі 
археологи «вважали гори як зага-
лом «мертвий», загороджувальний 
район для поселенських рухів, як 
ялову область для археологічних 
досліджень. Задивлені у великі ци-
вілізації античного світу на низи-
нах і низинно-вершинних терито-
ріях таких водних басейнів як Євф-
рат і тигр, нижній ніл, Хуан-Хе, янц-
зи, Інд, Ганг і тому подібне не за-
вжди пам’ятаємо, що ніби на окра-
їні цих цивілізацій і то на якій об-
ширній окраїні розвивались без-
перервно людські культури, вклю-
чаючи не тільки межі гірських і ни-
зинних зон, але також і подальші, 
всередині гір розташовані місця… 
наведені тут приклади є доказо-

вою відповіддю на питання ймо-
вірної перешкоди і бар’єру, яки-
ми для поселенського руху і мігра-
ції повинні були бути гори, а та-
кож викликають потребу терміно-
вої реєстрації і публікації таких по-
селенських феноменів. Зрозуміло, 
що мова йде… про створення ши-
рокої бази в джерелах для більш 
точного визначення географічно-
го середовища як фону і площад-
ки для людської праці… таким чи-
ном археологічні дослідження в го-
рах не відрізняються, в основно-
му, від історико-археологічних до-
сліджень інших місць, тільки треба 
бути більш уважним відносно груп 
явищ, а також значно частіше тре-
ба користуватись близькими і заці-
кавленими дисциплінами. Для до-
слідника піднятих проблем не бай-
дуже є: нарешті розкриття деяких 
методів діяльності людини віднос-
но гір і причини його відношення 
до них. одним з явищ, що найбіль-
ше кидається у вічі, є доволі час-
те розміщення культових об’єктів 
на гірських вершинах, особливо 
більш монументальних (священ-
ні гори: фуджі, тянь-шань, Собутка, 
лиса Гора, Вумберг, Ржим і т. д.)»21.

Першість у дослідженні старо-
давніх культових каменів, петро-
гліфічних комплексів Карпат на-
лежить відомому діячеві «Руської 
трійці» І. Вагилевичу, який особис-
то виявив і описав знаки і симво-
ли на скельних пам’ятках у Розгір-
чі, Бубнищі, Уричі. І. Вагилевич пер-
шим усвідомив значення культо-
вих каменів як наукової пробле-
ми, а тому уважно збирав відомості 
про різні стародавні камені в краї і 
мав намір їх обстежити. В листі до 
П. Шафарика за 2 квітня 1837 р. він 
писав, що в нього «обудилася жаж-

да о дійсне вивідання ся та ізтовку-
вання сих передмітей… замітаючі 
широко на прежню давнину з огля-
ду віри і ряду… Зате ще нагоди-
ло мені ся довідати о многих інших 
пам’ятниках з передвіку: о каменях 
писаних – в лісах в околиці Бере-
жан, о камні Добощука в селі Бар-
вінкові та писанім камені в ясенові 
і об деяких печерах і дуплах. лиш 
не знаю, куди і що постигну обійти 
та обізріти»22.

Протягом ХІХ – на початку ХХ 
століть проблемі печерних комп-
лексів стародавніх культових ка-
менів, зокрема кам’яних антропо-
морфних фігур, що були виявле-
ні в рівнинній частині Галичини і 
викликали особливий інтерес до-
слідників, присвятили свої робо-
ти я. Головацький, а. Бельовський, 
П. Жеґота, а. Кіркор, Г. оссовський, 
а. Шнайдер, В. Деметрикевич. 
а. Грушецький та інші.

У 70 – 80-х рр. ХІХ ст. у 
Подністров’ї Г. оссовський обсте-
жив біля 80 скельно-печерних 
пам’яток23. а. Кіркор у своїй праці 
«Покуття з археологічного погля-
ду (1874 р.). Дослідження» подав 
опис скельного святилища в Хо-
тимирі, а також кам’яної об’ємно-
просторової скульптури чолові-
ка і жінки, виявленої ще у ХVІІІ ст. в 
с. Велика Кам’янка Коломийсько-
го повіту24. Праця а. Шнайдера «ен-
циклопедія до краєзнавства Гали-
чини» була видана у двох томах у 
львові в 1871 і 1874 роках. автор 
вперше зробив спробу система-
тизації виявлених об’єктів, подав 
окремі повідомлення про знахідки 
культових пам’яток у гірській час-
тині краю. однак завершити робо-
ту дослідникові не вдалось.

на початку ХХ ст. український до-
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слідник В. Карпович (Б. януш) на 
основі тогочасних наукових до-
сліджень видав каталог галицьких 
старожитностей, у якому описав 
ряд ритуальних каменів, що мали 
вигляд ідольної скульптури25.

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
спостерігається посилений на-
уковий інтерес до культових 
пам’яток загалом і до скельно-
петрогліфічних та печерних комп-
лексів зокрема. У 1993 р. опубліко-
вана праця І. Русанової і Б. тимощу-
ка «язичницькі святилища старо-
давніх слов’ян», в якій автори де-
тально описали результати своїх 
археологічних досліджень святи-
лищ ІХ – ХІІІ ст. на річці Збруч. Зна-
чний інтерес становлять культові 
старожитності, виявлені І. Русано-
вою і Б. тимощуком у Подністров’ї26. 
Досліджені вченими слов’янські 
городища-святилища за своєю ти-
повою структурою є ідентичними 
з культовими пам’ятками, виявле-
ними Карпатською археологічною 
експедицією у 2006 – 2011 рр. біля 
річки Бистриця надвірнянська та в 
інших місцях.

однією з перших наукових ста-
тей, присвячених скельному пе-
трогліфічному комплексу Урича, 
була публікація м. Бандрівсько-
го «Про «поганські камені» в Кар-
патах». Характерною особливістю 
пам’ятки є велика концентрація зо-
бражень солярної символіки у ви-
гляді кругів і дисків, згрупованих 
дослідником у 5-6 типів. на думку 
автора, пам’ятка датується періо-
дом гальштату і скіфського часу27.

В археологічно-релігійних нари-
сах того ж автора «Сварожі лики» 
описано маловідомі факти відкрит-
тя ряду дохристиянських сакраль-
них пам’яток, виявлених у Західній 

Україні28.
Різним аспектам теми культових 

пам’яток Карпат присвятили свої 
праці Б. томенчук, л. мацкевий, 
м. Рожко, м. Стефанович, Г. мар-
ченко29, В. Грабовецький30, С. Пу-
шик31.

Про посилення інтересу до цієї 
проблематики свідчить наукова 
конференція, яка відбулась у льво-
ві в лютому 1995 р. за сприяння 
міжнародного фонду «Відроджен-
ня» і була присвячена скелям і пе-
черам в історії та культурі старо-
давнього населення України.

По-своєму підійшов до вивчен-
ня проблеми відомий український 
письменник С. Пушик. За десят-
ки років пошуку він зібрав зна-
чний масив фольклорного матеріа-
лу – легенди, перекази, казки. Спи-
раючись на пам’ятки усної народ-
ної творчості, а також літописи, то-
понімію, дослідник висловив ряд 
гіпотез, стосовно різноманітних 
проблем стародавньої історії краю, 
української міфології, пантеону 
слов’янських богів. У цілій низці пу-
блікацій під загальною назвою «Бу-
сова книга» автор торкається про-
блеми культових пам’яток Карпат, 
дає їм оригінальну інтерпретацію.

В останні роки активізували-
ся дослідження скельно-печерних 
комплексів, культових каменів у 
різних регіонах України, зокрема 
в Подністров’ї. Впродовж 1998 – 
2003 років активно вивчався 
культовий мегалітичний скельно-
печерний комплекс неподалік від 
Дністровського водосховища, що 
біля села Комарова Кельменець-
кого району чернівецької області. 
н. Сиряміна в ряді статей зробила 
спробу ідентифікувати пам’ятку як 
поховально-ритуальний скельно-

печерний комплекс епохи неоліту 
з використанням мистецьких ана-
логій світового мегалітичного бу-
дівництва32.

Ґрунтовністю підходу в окрес-
ленні теми наскельної скульптури 
України відзначається стаття Р. За-
башти. на основі мистецтвознав-
чого аналізу відомих пам’яток ав-
тор запропонував історичну періо-
дизацію наскельного скульптурот-
ворення в Україні, подав типологію 
його техніки виконання33.

Історії релігійних вірувань насе-
лення Прикарпаття і Подністров’я 
присвятив свою працю В. артюх. 
Дослідник на археологічному та іс-
торичному матеріалах простежує 
природно-кліматичну зумовле-
ність форм господарського і соці-
ального укладу та релігійних віру-
вань, робить цікаві узагальнення з 
історії релігії краю34.

Загалом, у дослідженні риту-
альних пам’яток Карпат зроблено 
тільки перші кроки. цей істори-
ко-культурний і археологічний 
феномен ще не став предметом 
комплексного вивчення. Досі осно-
вну увагу дослідники зосереджува-
ли на виявленні та описі окремих 
печерних і наскельних петроглі-
фічних комплексів, локалізованих 
у ряді рівнинних, менше – гірських 
місцевостей. При цьому практично 
не зауваженою виявилася ціла 
низка типів пам’яток, зокрема 
великі скельні культові комплекси, 
розташовані на гірських верши-
нах. Поза увагою дослідників 
залишилась численна зооморфна, 
менше – антропоморфна наскель-
на скульптура, рельєфи і графіка, 
різноманітні знаково-символічні 
петрогліфічні комплекси, а також 
камені-слідовики, чашні камені, 
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сакральні трони та інші елементи 
ритуальних пам’яток, які зустріча-
ються у Карпатському регіоні. За 
таких обставин відсутня інформа-
ція про кількість скельних храмів, 
їхні географію, типологію, компо-
зиційно-планувальну структуру, 
характерні особливості, без чого 
неможливі будь-які узагальнення. 
В цілому проблема стародавніх 
священних каменів досі не виділи-
лась в окремий напрям наукового 
дослідження, у своєрідну архео-
петрологію (науку про стародавні 
камені), предметним полем якої 
міг би стати весь комплекс питань, 
пов’язаних зі скелями, печерами, 
сакральними каменями як джере-
лами з історії і культури давнього 
населення краю.

 на Заході мегалітичні культо-
ві пам’ятки є предметом активно-
го вивчення, вони систематизова-
ні й каталогізовані. В окремий на-
прям виділились дослідження ме-
галітичних споруд і наскельних пе-
трогліфічних зображень у гірських 
системах Європи, азії, америки, зо-
крема в Піринеях, Балканах, Кав-
казі, Уралі, тибеті й андах. Харак-
терними для них є велика концен-
трація і типологічна різноманіт-
ність культових комплексів, чому 
сприяє наявність природних утво-
рень – скелі, печери, камені. До 
того ж у горах зосереджувались 
важливі стратегічні ресурси – кре-
мінь, обсидіан, мідь, олово, залізо, 
срібло, золото, а також сіль. У цьо-
му плані найменш дослідженим є 
Карпатський регіон, який спокон-
віків був контактною зоною різ-
них етносів і культур, місцем пере-
тину малоазійських, балканських, 
центрально-європейських, при-
чорноморських та скандинавських 

цивілізаційних впливів. Балкано-
Карпатський ареал був одним з 
головних дохристиянських са-
кральних центрів європейсько-
середземноморського регіону.

У наш час складаються сприятли-
ві обставини для виявлення, опису 
і каталогізації культових пам’яток 
у Карпатах. Протягом 2006 – 2011 
років Карпатською археологічною 
експедицією локалізовано на тери-
торії гірської частини Прикарпат-
тя, Буковини, Закарпаття більше 
50-ти місць зосередження скельно-
печерних пам’яток. Вивчення 
їх становить одну з найскладні-
ших в історико-археологічній нау-
ці проблему, оскільки  досліджен-
ня скельних храмів потребує нової 
комплексної методики, яка поєдну-
вала б компаративно-типологічні 
підходи зі спеціальним інструмен-
тарієм різних наук, враховувала б 
особливості кожного об’єкта зо-
крема. етнокультурна, хроноло-
гічна, функціональна, технологіч-
на інтерпретація пам’ятки немож-
лива без ґрунтовних археологіч-
них, петрогліфічних, етнографіч-
них, епіграфічних, мистецтвознав-
чих, астрономічних, топонімічних, 
фольклорних досліджень тощо. 
При цьому важливе значення ма-
ють композиційно-планувальне, 
топографічне і просторове розмі-
щення культових каменів, їхні фор-
ма, розмір, колір, структура, а та-
кож особливість рельєфних і гра-
фічних зображень, технологія їх 
нанесення, наявність ритуально-
культової чи фольклорної тради-
ції, фіксація відносно археологіч-
них об’єктів. Урахування цих та ін-
ших факторів дасть змогу не тільки 
виявити, описати, картографувати 
пам’ятки, але й узагальнити нагро-

маджений матеріал, ввести у нау-
ковий обіг нові види джерел, що й 
становить основну мету даної ро-
боти.

У науковій літературі досі немає 
чітких визначень стосовно катего-
рій культових комплексів. Для ха-
рактеристики їх змістового поля, 
враховуючи специфіку Карпат, 
пропонуємо наступну терміноло-
гію, яка, природно, в процесі по-
дальшої роботи може бути уточне-
на, конкретизована.

одним з найбільш поширених є 
поняття «культові камені» – один 
або групу каменів (валунів), скель-
них останців, з якими пов’язана 
давня обрядово-культова традиція 
і які відзначаються наявністю ви-
різьблених на них різноманітних за 
змістом образів, знаків і символів.

на думку відомого дослідника 
культових каменів Східної Євро-
пи   ю. Уртанса, до культових слід 
відносити камені, які «використо-
вують в культових діях як символ 
або предмет культу у вигляді жер-
товника, вмістилища цілющої води, 
репера для астрономічних спо-
стережень». Російський дослідник 
а. Курбатов визнає за культові такі 
камені, на яких збереглися різно-
манітні зображення, зокрема хрес-
ти, стопи людей, лапи тварин, ча-
шоподібні заглибини тощо35.

таким чином, до культових нау-
ковці відносять камені, які є пред-
метом поклоніння і містять ста-
родавні написи, знаки, символи, 
стопи, чаші, рисунки, барельєфи, 
скульптури та ін. При цьому виді-
ляють в окрему групу історико-
культурних об’єктів камені, що слу-
жили межовими знаками, дорожні-
ми орієнтирами тощо.

однак таке визначення куль-
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тових каменів, ураховуючи їхні 
особливості в гірській місцевості, 
потребує уточнення. Переважна 
більшість культових пам’яток у 
Карпатах створена на скельній 
основі, до того ж вони розміщені 
на окремих гірських вершинах. 
При вивченні їх досліднику одразу 
впадає у вічі той факт, що в одно-
му священному місці може бути 
цілий комплекс культових скель-
них об’єктів у вигляді святилища, 
у іншому – один – три ритуальні 
камені (валуни), невеликі скельні 
останці.

За таких обставин священне міс-
це у вигляді гірського скельно-
го храму-святилища постає як ве-
ликий за розмірами, довготрива-
лий у часі релігійний і громадський 
родоплемінний центр з комп-
лексним набором структурно-
композиційних елементів, зокре-
ма вівтарної плити (найчастіше з 
великими чашоподібними загли-
бинами), жертовної ями, наявніс-
тю зооморфних, рідше – антро-
поморфних зображень у вигля-
ді наскельних рельєфів чи вели-
ких об’ємно-просторових скуль-
птур, а також солярних, лунар-
них, астральних, геометричних, лі-
нійних чи хрестоподібних ідео-
грам, знаків і символів. Характер-
ною для святилищ є також наяв-
ність каменів-слідовиків, сакраль-
них тронів, чашних каменів, піра-
мідальної або стіжкуватої форми 
брил, розташованих на скельних 
вершинах, так званих «шліфувадл» 
– продовгуватих заглибин, що за-
лишились від гострення кам’яних 
сокир чи ножів і т. п. Композицій-
ним елементом карпатських свя-
тилищ виступають також брамопо-
дібні скелі, що супроводжуються 

пазами і врубами для дерев’яних 
конструкцій. територія священно-
го місця іноді оточена огорожею 
у вигляді невисоких кам’яних стін. 
Святилище як комплексний риту-
альний об’єкт супроводжувало-
ся рядом природних особливостей 
(гора, річка, джерело, бугадоподіб-
ні скелі, печера тощо).

невеликі за розміром священ-
ні місця периферійного характе-
ру, очевидно, були зв’язані з ло-
кальними місцевими громадами, 
які проводили культові обрядодії 
біля ритуальних каменів. Для них 
були притаманні такі іконографіч-
ні об’єкти, як жертовний камінь з 
комплексом чашоподібних загли-
бин. на двох – трьох інших каме-
нях чи невеликих скельних остан-
цях могли бути нанесені різнома-
нітні графічні зображення у вигля-
ді знаків і символів, іноді – священ-
ний трон, стопа тощо. 

оскільки предметом розгля-
ду є скельні храми і ритуальні ка-
мені, розміщені на сакральних гір-
ських вершинах, важливо корот-
ко зупинитись на так званому куль-
ті гір, що побутував у стародав-
ні часи. До того ж маловивчени-
ми досі є такі практичні питання як 
критерії для вибору того чи іншого 
священного місця, у даному випад-
ку гірської вершини, структурно-
композиційні стандарти побудо-
ви скельних святилищ, набір іконо-
графічних об’єктів поклоніння і т. п. 

Загалом розміщення святилищ 
і жертовників на гірських верши-
нах не було випадковим. У культо-
вій традиції стародавніх народів, 
які жили в горах або біля них, по-
бутувало уявлення про вершини 
як про щось священне, близьке до 
неба і богів. Дослідники відзнача-

ють, що культ гір виник ще в епоху 
мезоліту – неоліту і був пов’язаний 
зі значними змінами природно-
кліматичних умов, господарського 
укладу (поява землеробських об-
щин), зрушень у суспільній свідо-
мості.

Усвідомлення сакрального зна-
чення гір було явищем загально-
людським. Священними вважались 
гора Кроноса на Криті, олімп, осса, 
Пеліон, Парнас, Кіферон, Іда в Гре-
ції, аркона біля Балтійського моря, 
Зельміс у Родопах, тайшань у Китаї, 
фудзіяма в японії, мандара в Індії, 
Кайлас у тибеті, Хукар’ї в Ірані, Си-
най в Ізраїлі, арарат у туреччині, 
Багда-ола в монголії, Кіліманджаро 
в африці та інші36.

У ряді культур гора виступа-
ла втіленням Бога. В культово-
міфологічній традиції деяких наро-
дів поширеним є образ священної 
гори, якої не існує в природі. В са-
кральній космогонії індуїзму й буд-
дизму такою є світова гора меру 
(Сумеру), в китайських даосів – не-
фритова гора, в ісламській тради-
ції – гора Каф, скандинавській мі-
фології – Вальгала, в середньовіч-
ній Європі – монсоваж37.

оскільки вершини гір вважалися 
священним місцем, де живуть боги, 
то на них їм будували храми, святи-
лища, жертовники. найвідомішим 
з них є храм юпітера на Капітолій-
ському пагорбі в Римі, храми апол-
лона й Діоніса біля підніжжя гори 
Парнас, храм Соломона на Єруса-
лимській горі. Релігійний центр да-
ків містився на священній горі Ко-
гаіонон у Карпатах на висоті 1200 
м над рівнем моря. тут згодом ви-
росла і їхня столиця Сермізегетуза 
(Страбон). Сьогодні це мунчелулуй 
в Румунії38.



ро
зд

іл
1

21

СК
ЕЛ

ЬН
І	С

ВЯ
ТИ

ЛИ
Щ
А	

І	Р
И
ТУ
АЛ

ЬН
І	К

АМ
ЕН

І

У Східному Сибіру набув значно-
го поширення культ священних ро-
дових гір. Дослідники відзначають 
у хакасів складні уявлення про ро-
дову гору і печеру як джерело по-
ходження роду  і вмістилище душ 
померлих, центр релігійного і гро-
мадського життя. В якутів зафік-
совано чимало переказів про свя-
щенні гори як житла родових то-
темів. У бурятів гори були не тіль-
ки місцем перебування богів, ду-
хів, але й релігійними та етнічни-
ми центрами. навколо родових гір 
відбувалась етнічна консолідація 
уйгурів. Уявлення про відхід душ 
померлих родичів у родову гору з 
часом привів до того, що гора асо-
ціювалася з могилою, потойбічним 
світом. охорона родових тотемів 
на святилищах, могил предків час-
то ставала причиною воєн у старо-
давні часи39.

Культ священних гір був пошире-
ний і в слов’ян. на горах заклада-
ли святилища Перуна, Велеса. оро-
німи з подібними назвами досі ві-
домі в слов’янському світі. язич-
ницькі святилища споруджувалися 
на висотах і в Київській Русі, зокре-
ма в «Повісті временних літ» йдеть-
ся про те, що князь Ігор пішов на 
пагорб, де стояв Перун, для прине-
сення клятви про мир з греками40.

Скельні святилища й кам’яні 
жертовники були поширені й на 
Карпатських вершинах. У зв’язку з 
цим привертають увагу ритуаль-
ні висоти під назвами «Баба», «лиса 
гора», «Ігрище», «Голиця», «чертеж» 
та інші. З горами тісно пов’язаний 
культ печер, поширений на Гу-
цульщині у вигляді численних пе-
чер Довбуша. традиція сакралізації 
гірських ландшафтів була настіль-
ки міцною, що навіть з прийнят-

тям християнства перші монасти-
рі, церкви будували на висотах, як 
правило, на місці стародавніх свя-
тилищ. У наш час на місці ряду гір-
ських святилищ побудовані капли-
ці. До початку ХХ ст. у Карпатах збе-
рігся звичай у ніч на Івана палити 
ритуальні купальські ватри на вер-
шинах. 

У міфах гора виступає як образ 
землі, модель всесвіту, світово-
го дерева, в якому відображені всі 
основні елементи і параметри кос-
мічної світобудови. Священна гора 
знаходиться в центрі світу, де про-
ходить його вісь (axis mundi). через 
вершину гори світова вісь вказує 
на розташування Полярної зірки, а 
вниз направлена до входу у нижній 
потойбічний світ41.

Про вшанування висот багато ра-
зів згадується у книгах Старого За-
повіту. В юдеїв гори були пов’язані 
з місцевими божествами – астар-
тою і Ваалом, де «народ приносив 
жертви та кадив на пагорбах» (Дру-
га книга царів, 14:4). У книзі «Вихід» 
описано унікальну подію – богояв-
лення на горі Синай, де Бог вручив 
мойсею заповіді на кам’яних скри-
жалях (Друга книга мойсея. Вихід, 
17–25).

Священне значення гір знайшло 
відображення і в новому Заповіті. 
Ісус Христос на одній з гір Галилеї 
виголосив свою знамениту «нагір-
ну проповідь» (матвій, 5–7), у якій 
викладені моральні засади хрис-
тиянства. на високій горі в присут-
ності трьох апостолів відбулось та-
кож Преображення Господнє (мат-
вій, 17).

Зазначене вище свідчить про 
те, що культ гір був притаманний 
більшості народів світу. як науко-
ва проблема, вона є складна і не 

до кінця вивчена, оскільки містить 
не тільки різні уявлення про об’єкт 
культу, але і його види, форми та 
прояви. В контексті зазначеного 
слід розрізняти священні гори як 
окремий об’єкт культу, а також са-
кральні вершини, що виступають 
місцем культу, ритуальних жертво-
принесень. У другому випадку на 
гірському святилищі об’єктом куль-
ту є божество у вигляді наскельних 
ідолів, рельєфних чи графічних зо-
бражень. До такого типу належать 
гірські святилища в Карпатах.

на території Галицької Гуцульщи-
ни протягом 2006 – 2011 років Кар-
патською археологічною експеди-
цією в складі професора м. Кугу-
тяка (керівник), доцентів Б. томен-
чука, Б. Хруслова, м. Вітенка, про-
фесора П. Сіреджука, старшого ви-
кладача Р. Кобильника, аспіран-
тів і студентів локалізовано, об-
стежено, картографовано і описа-
но 15 скельних святилищ, крім того 
у 18 випадках виявлено місця зо-
середження ритуальних (жертов-
них) каменів. Переважна більшість 
з них знаходяться на гірських вер-
шинах висотою 400 – 900 м у меж-
ах 1 – 4 км від сучасних населених 
пунктів. окремі з них, в основному 
святилища, розташовані вище од-
нієї тисячі метрів (Дземброня, Кос-
мач ІV, микуличин І, ІІІ, Верхній ясе-
нів, Шепіт, Зелене).

Культові пам’ятки закладались 
на східних схилах гір. як уже зазна-
чалось, їхніми обов’язковими еле-
ментами виступали такі природ-
ні об’єкти, як скелі, камені, пече-
ри, джерела, річки. Священні міс-
ця відзначаються красивими пей-
зажами.

Значна концентрація гірських 
культових пам’яток в даному регіо-
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ні виводить на проблему сакраль-
ної географії, може бути важливим 
фактором етнокультурної і хроно-
логічної атрибутації. її вирішення 
стане можливим за умови деталь-
ного вивчення гірських і прилеглих 
територій чернівецької, Закарпат-
ської і львівської областей, а також 
аналогічних територій Румунії. За 
попередніми даними тенденція до 
поширення ареалу скельних куль-
тових пам’яток спостерігається в 
напрямку Буковинських Карпат, а 
також Подністров’я.

За формою, конструктивними 
особливостями скельні святили-
ща можна згрупувати за чотирма 
основними типами:

І – круглі й овальні 
(Снідавка І, ІІ; Космач ІІІ, ІV; Вели-

кий Рожен ІІ; микуличин І, ІІІ; маня-
ва (Петушки);

ІІ – продовгуваті 
(Верхній ясенів, Город, Дора);
ІІІ – підковоподібні 
(Дземброня, а також Багна  

Вижницького району чернівецької 
області);

ІV – брамоподібні 
(Бабин, Великий Рожен І, Роз-

токи І).
Пам’яткам перших трьох типів 

притаманна просторова орієнта-
ція, пов’язана з північним і півден-
ним сходом, тобто літнім і зимовим 
сонцестоянням. Святилища чет-
вертої групи (брамоподібні) зорі-
єнтовані у напрямку схід – захід, 
інакше кажучи – на весняне і осін-
нє рівнодення. одночасно фіксу-
вались появи місяця. У ряді випад-
ків на просторові орієнтації святи-
лища вказують репери, тобто каме-
ні або скелі, що виступають із зем-
лі на висоту 1,5 – 2,5 м і розташова-
ні на відстані 15 – 100 м.

одним з найважливіших змісто-
вих і структурних елементів свя-
щенних місць Східних Карпат є 
жертовні (вівтарні) камені, скелі з 
різноманітними конструктивними 
особливостями, але обов’язковим 
набором чашоподібних заглибин 
різних розмірів і форм. За рідкіс-
ним винятком жертовниками в го-
рах виступали скельні останці ви-
сотою від 0,5 до 2,5 м, найчасті-
ше округлої форми діаметром від 
1 до 6 м (Великий Рожен І). на чор-
ногірському святилищі жертов-
на плита має підквадратну форму 
розміром 5х5 м, у Завоєлах (Кос-
мач ІІІ) – підпрямокутну, розміром 
4х5 м. на Писаному Камені скель-
на платформа з жертовними чаша-
ми сягає 25 м висоти, 11 м довжи-
ни і 4 – 5 м ширини. У терношорах 
(Снідавка І) жертовні камені розмі-
щені на трьох рівнях, два з яких зо-
рієнтовані в напрямку північного 
і південного сходу (літнє і зимове 
сонцестояння), третій – на сорока-
метровій вершині скельного комп-
лексу. на горі терношора і в Дорі 
виявлено триступінчасті жертов-
ники. Підквадратні триступінчас-
ті жертовники свого часу були ви-
явлені т. Пассек, о. цвек та інши-
ми археологами на трипільських 
поселеннях. на відміну від інших, 
на горі лисина Космацька (Кос-
мач ІV) велика жертовна плита роз-
міром 3х3 м встановлена на інші 
камені. В Завоєлах зовнішні сторо-
ни жертовної плити викуті у формі 
зооморфів. Іноді гірські жертовни-
ки складаються з двох або й трьох 
плит (Дземброня, Космач ІV, Шепіт). 
як правило, жертовники на свя-
тилищах відзначаються монумен-
тальністю, значними розмірами.

Іконографічною складовою, яка 

перетворювала звичайну скелю чи 
камінь у жертовник (вівтар), об’єкт 
поклоніння, були чашоподібні за-
глибини – найархаїчніші священ-
ні архетипні знаки, що символізу-
вали зв’язок з божеством через ри-
туальні дари і жертвоприношен-
ня. Ідея сакральної чаші була при-
таманна духовній культурі людства 
всіх часів і народів. Священні риту-
альні чаші були значною мірою по-
ширені у трипільців. У християнстві 
чаша – один з основних релігійних 
символів, пов’язаних з причастям.

чашоподібні знаки на жертов-
них каменях відрізняються від ба-
гатьох інших різноманітних чашо-
подібних заглибин своїми розмі-
рами, розташуванням, кількістю і 
функціональним призначенням. 
В ході досліджень виявлено їхній 
структурно-композиційний культо-
вий стандарт, типологічний архе-
тип, суть якого полягає у наявнос-
ті трьох чаш, вирізаних на жертов-
них каменях. У класичному варі-
анті цей феномен виявлено на ли-
сині Космацькій (Космач ІV), горах 
Ґреґіт (Шепіт), Ґорґан і Ґорґан Вели-
кий (микуличин І, ІІІ), на чорногір-
ському святилищі (Дземброня) та в 
більшості інших випадків. особли-
вість трьох округлих чаш полягає в 
тому, що вони розташовані на жер-
товних каменях за принципом 2+1. 
тобто на основній великій жертов-
ній плиті знаходяться дві «чаші» 
поруч на одній горизонтальній лі-
нії, приблизно однакових розмірів, 
найчастіше заповнені водою. третя 
чаша, як правило менша, до того ж 
конусоподібна, розташована на до-
датковій, відділеній від основної на 
один або кілька метрів, плиті. Іноді, 
як це є на Писаному Камені (Верх-
ній ясенів), у маняві (Петушки) та 
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на інших святилищах, третя чаша є 
збоку. як уже зазначалось, у терно-
шорах (Снідавка І) три плоскодон-
ні чашоподібні заглибини, однако-
вих розмірів, розташовані та трьох 
рівнях. найвища з них окреслена 
колом.

Ідея трьох чаш, очевидно, 
пов’язана з пошануванням божеств 
неба, землі й підземного світу. Про 
зв’язок перших двох чаш з небом 
і землею достатньо виразно ска-
зано в одному з гімнів Рігведи «До 
неба і Землі»42. третя чаша, яка час-
то зорієнтована на захід, ймовірно, 
пов’язана з культом мертвих.

У цілому ряді випадків на жер-
товних каменях виявлено один ча-
шоподібний знак (лоєва, микули-
чин ІІ, Прокурава, Устеріки, Хоро-
цево), або два (Космач ІІІ, Розтоки І, 
Пасічна).

Жертовники на гірських святили-
щах знаходяться у їхній централь-
ній частині. їх поверхня, як прави-
ло, прошліфована з чашоподібни-
ми знаками, є горизонтальною, іно-
ді з нахилом на схід чи захід. У дея-
ких священних місцях немає окре-
мо виділених жертовних плит. на 
Гарбузівському (Великий Рожен ІІ), 
татарівському (Бабин) святилищах 
жертовні чаші викуто у верхній 
частині наскельних зооморфних 
скульптур, до яких можна добрати-
ся сходинками.

Для чашоподібних заглибин, що 
знаходяться на святилищах, при-
таманні великі розміри. В діаметрі 
вони сягають від 0,2 до 1,5 м, гли-
биною 0,1 – 0,4 м. Подекуди вони 
менші й плоскіші. найбільші з них 
знаходяться на Писаному Камені 
(Верхній ясенів), чорногорі (Дземб-
роня), Сигліні (Космач ІІ).

У ряді випадків чашоподібні зна-

ки мають підпрямокутну форму 
(Пасічна, Космач І, Прокурава), до 
того ж є невеликими. Подекуди 
такі знаки розміщені поруч з окру-
глими чашоподібними заглибина-
ми (Верхній ясенів, Космач І). час-
то вони обпалені вогнем, що може 
свідчити про жертвопринесення 
небесним божествам.

Жертовні плити з чашоподібни-
ми заглибинами, як правило, зорі-
єнтовані на схід або захід. В остан-
ньому випадку, імовірно, йдеться 
про пошанування культу предків. 

чашоподібні знаки, вирізані на 
жертовниках, характеризуються 
наявністю зливних рівчаків чи опу-
щених бокових стінок (Верхній ясе-
нів, Космач ІІ, ІІІ, Бабин, Розтоки І, 
Шепіт) або їх відсутністю. Зливні 
рівчаки з’єднують тільки дві чаші, 
до того ж вони викуті так, що жер-
товна рідина, перетікаючи з одні-
єї чаші у другу, виливається на зем-
лю. очевидно, що в таких випадках 
принесення ритуальних дарів було 
пов’язане з культом відродження 
природи, родючості і плодючос-
ті, проханням дощу. Подібний ма-
гічний обряд «поїння землі» зафік-
совано у трипільців, де в ході риту-
альних обрядодій використовува-
ли біноклеподібну керамічну посу-
дину, що складається з двох коніч-
них чаш, котрі, очевидно, символі-
зували небо і землю, завдяки яким 
і може пролитись дощ. на скельних 
святилищах відбувались аналогічні 
магічно-ритуальні обряди, тільки 
з допомогою чашоподібних загли-
бин і зливних рівчаків.

особливості магічного обряду 
«поїння землі», як і принесення ри-
туальних дарів божествам неба, 
пошанування культу предків, до-
бре фіксуються на Писаному Каме-

ні (Верхній ясенів), горах лисина 
Космацька (Космач ІV), Ґреґоті (Ше-
піт), Ґорґані (микуличин І), Сигліні 
(Космач ІІ).

З жертовниками тісно пов’язані 
так звані «шліфувадла», або, за ви-
значенням польського дослідни-
ка З. Крзака, «заглиблення від го-
стрення» кам’яних сокир чи ножів 
(wyżlobienia od ostrzenia), камені-
оселки. Сотні аналогів каменів-
оселків виявлено у франції, Вели-
кобританії, Єгипті та інших краї-
нах. на території Галицької Гуцуль-
щини вони локалізуються на скель-
них храмах і ритуальних каменях. 
Добре прошліфовані продовгува-
ті заглибини довжиною 0,2 – 0,5 м, 
глибиною 0,02 – 0,05 м згрупова-
ні іноді кількома десятками, рід-
ше сотнями, знаходяться на самих 
жертовних плитах або на відстані 
0,2 – 1,5 м. очевидно, що вони були 
пов’язані з ритуальними жертво-
приношеннями. Більшість цих про-
довгуватих заглиблень датуються 
епохою неоліту, енеоліту, іноді по-
чатку бронзи43.

У ряді місць на жертовних пли-
тах вирізьблено лінійні знаки з ям-
ками, магічні круги, хрестоподіб-
ні ідеограми та інші знаки і симво-
ли (Бабин, Великий Рожен І, ІІ, Кос-
мач ІV, Дземброня, Верхній ясенів 
тощо).

на ритуальних каменях чи ске-
лях, що знаходились неподалік від 
населених пунктів, виявлено два 
основні типи чашоподібних знаків:

1. чашоподібні лунки зі зливни-
ми рівчаками на горизонтальній 
поверхні скель чи окремих каменів 
діаметром 0,2 м і більше, глибиною 
0,05 – 0,15 м (Бабин, Буковець, Сні-
давка І, Розтоки ІІ).

2. чашоподібні заглибини діаме-
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тром 0,15 м і більше без зливних 
рівчаків на горизонтальній поверх-
ні (Хороцево, Устеріки, люча, Дора, 
Снідавка ІІ, микуличин ІІ).

Біля таких священних каменів, 
розташованих на невеликих висо-
тах, проводились ритуальні жерт-
воприношення місцевих громад.

Усі інші чашоподібні знаки, ви-
явлені на скелях чи каменях свя-
щенних місць Галицької Гуцуль-
щини, поділяють на чотири осно-
вні групи:

1. Круглі лунки діаметром 0,1 м і 
більше на похилій поверхні. Деякі з 
них обведені колом з глибиною ре-
льєфу 0,003 – 0,005 м.

2. Глибокі круглі прошліфова-
ні виїмки діаметром 0,8 – 0,12 м на 
вертикальній поверхні великих 
скель чи окремих каменів.

3. малі чашоподібні заглибини 
діаметром 0,02 – 0,06 м (в рідкісних 
випадках до 0,1 м), вирізьблені на 
похилій поверхні. часто вони роз-
ташовані на прилеглих до жертов-
ної плити великих каменях чи ске-
лях, іноді згруповані десятками на 
порівняно невеликій ділянці.

4. Великі знаки у вигляді загли-
блених кругів чи дисків діаметром 
0,2 – 1,1 м, глибиною 0,1 – 0,7 м. 
окремі з них обведені колом або ж 
в центрі мають невелику ямку. як 
правило, вони розташовані на вер-
тикальній поверхні.

на території Покутських, Ґорґан-
ських Карпат групування чашних 
знаків та індекс їх повторюваності 
приблизно рівномірний, за винят-
ком пам’яток другої і четвертої по-
зицій, які зустрічаються зрідка.

Знаки перших трьох груп можуть 
знаходитися на одних і тих же свя-
тилищах, у той час як знаки чет-
вертої групи досі виявлено тіль-

ки на чорногірському святили-
щі (Дземброня) і на Писаному Ка-
мені (Верхній ясенів), а другої – на 
трьох пам’ятках (Бабин, Великий 
Рожен ІІ, Зелене). чашні знаки най-
частіше групуються на східній чи 
південній сторонах культових ка-
менів чи скель, найдовше освітле-
них Сонцем.

Існує кілька версій стосовно їх-
нього функціонального призначен-
ня. Серед них вирізняються астро-
номічна, зцілювальна, пов’язана з 
магічними ритуалами солярного 
чи лунарного культів, пошанування 
предків. Всесвітньо відома дослід-
ниця м. Гімбутас відносить чашо-
подібні знаки до регенеративних 
культів Великої Богині.

Сьогодні ще рано робити будь-
які узагальнення щодо чашних зна-
ків на культових каменях Галиць-
кої Гуцульщини. однак п’ятирічний 
досвід вивчення теми дає підстави 
співвіднести знаки другої групи з 
культом Великої Богині, зокрема з 
магічними ритуалами запліднення 
землі. Підтвердженням даної вер-
сії може бути петрогліфічний комп-
лекс, вирізьблений на камені біля 
Угорських скель (Зелене).

Знаки третьої групи деякі вітчиз-
няні й зарубіжні дослідники схиль-
ні пов’язувати з астральними куль-
тами, оскільки маленькі лунки спів-
відносяться з сузір’ями (Прокура-
ва, Бабин, Космач ІІ, Великий Рожен 
ІІ). Великі заглиблені круги чи дис-
ки, викуті на каменях, у релігійній 
традиції багатьох стародавніх на-
родів асоціюються з солярними чи 
лунарними культами. Загалом чаш-
ні знаки на вертикальній чи похи-
лій поверхні сприймаються дослід-
никами як зображення, пов’язані з 
археоастрономічними аспектами 

релігійних вірувань.
В Україні загалом і в Карпатах 

зокрема проблема чашоподіб-
них знаків досі не була предме-
том комплексного наукового ви-
вчення. нагромадження фактично-
го матеріалу, його систематизація і 
порівняльно-типологічний аналіз 
створюють відповідні передумо-
ви для розв’язання цієї проблеми в 
майбутньому.

Характерною особливістю кар-
патських святилищ є наявність 
скельних скульптур, рельєф-
них зображень і графічних рисун-
ків. Вони виявлені на 12 святили-
щах і 4 ритуальних каменях. Вели-
кі рукотворні об’ємно-просторові 
скульптури локалізовано на 8 свя-
тилищах (Великий Рожен І, ІІ, Верх-
ній ясенів, Дземброня, Город, Сні-
давка І, Космач ІІІ, Розтоки І). тільки 
одна з них має вигляд антропомор-
фа (Снідавка І), решта – зооморфні. 
на ряді святилищ є два, три і біль-
ше скульптурних зображень (Вели-
кий Рожен І, ІІ, Космач ІІІ, Дзембро-
ня, Снідавка І). Висота їх сягає від 2 
до 10 м. 

Серед зооморфних наскельних 
скульптурних зображень перева-
жають птахи (6), ящери (4). У ряді 
випадків хтонічна ідея передана у 
вигляді змії, жаби, риби, мамонта.

Скульптури зроблено в грубо-
узагальненій формі, вони мають 
статичний вигляд і зорієнтовані на 
схід або захід, деякі з них є ліво- 
або правопрофільні.

Більшість з них розташовані біля 
жертовників, або ж самі виступа-
ють ними у своїй верхній частині. 
лише на Писаному Камені (Верх-
ній ясенів) вони становлять своє-
рідний другий ритуальний комп-
лекс містеріального характеру, 
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пов’язаний із зустріччю нового 
року чи літнього сонцестояння.

Скульптури викуті зі скельних 
останців сірого ямненського піс-
ковика, який порівняно легко під-
дається обробці металевими чи 
крем’яними знаряддями. Зауваже-
но, що при їх створенні застосову-
вались методи сколювання, підтісу-
вання, шліфування.

Практично на всіх святилищах 
виявлено різноманітні наскельні 
рельєфи у вигляді антропоморф-
них чи зооморфних зображень. 
Вони зафіксовані в 10 випадках 
(Бабин, Великий Рожен І, ІІ, Верх-
ній ясенів, Город, микуличин ІІІ, 
Снідавка І, Дора, манява (Петуш-
ки), Космач ІІ), з них три антропо-
морфні зображення (Великий Ро-
жен ІІ, люча, Город). на Гарбузів-
ському святилищі два антропо-
морфні рельєфи пов’язані з ідеєю 
божества-героя, священного шлю-
бу, засновника роду чи  племені. 
люча-рушірський ідол демонструє 
хтонічну суть, що дає підстави ото-
тожнювати його зі слов’янським 
Велесом.

Зооморфні рельєфні зображен-
ня у вигляді птахів, биків, ведмедів, 
змій, ящірок, риб передають ідею 
неба і хтонічного світу, його верти-
кальної структури, космогонії. Сти-
льові та ідейно-композиційні осо-
бливості, різна ступінь мистецької 
і технологічної довершеності свід-
чать про різночасове і етнокуль-
турне походження пам’яток.

найчисленнішими зразками на-
скельного мистецтва виступають 
графічні зображення, представлені 
зоо- і антропоморфними, хресто-
подібними ідеограмами, різнома-
нітними знаками і символами.

Унікальне знаково-символічне 

конструювання картини світу засо-
бами наскельної графіки відтворе-
но на стелі неба на Писаному Ка-
мені (Верхній ясенів), де між двома 
зірками зображено серповидний 
горизонтальний місяць, з якого ви-
ростає космічне дерево.

особливий інтерес станов-
лять наскельні графічні рисун-
ки, виявлені останнім часом на 
уже відкритих раніше пам’ятках 
(Космач ІІІ, Великий Рожен І, ІІ). 
Характерно, що всі вони розміщені 
у верхній частині скель. Усі три 
графічні зображення містять так 
зване «коло звірів». на святилищі 
в Завоєлах (Космач ІІІ) на найвищій 
частині скелі зображено Сонце, 
місяць, букранії, знаки Х, т, ямки, а 
посередині, на виокремленій по-
верхні, вирізьблено профіль бика з 
великими рогами, що закінчуються 
ямками, нижче згорнута кільцем 
змія і ведмідь з піднятою правою 
лапою. на камені номер один, 
що на Гарбузівському святилищі 
(Великий Рожен ІІ), зображено 
птаха, рибу, змію, мурашку, а на 
лесівському святилищі (Великий 
Рожен І) у «колі звірів» – бик, птах, 
козел.

Петрогліфічне відтворення зоо-
морфних образів, зображених у ко-
ловоротному порядку, дослідники 
пов’язують з архаїчними ритуаль-
ними календарями, що у вигляді 
звірів-божеств передають ідею зо-
діакального кола сузір’їв.

таким чином графічні зображен-
ня звірів, як і їх скульптурні чи ре-
льєфні різновиди, виводять на три-
рівневе змістове поле, коли одні 
й ті ж персонажі можуть сприйма-
тись як місцеві тотемні божества, 
тварини-символи, що передають 
ідею вертикальної світобудови, а 

також уособлення солярних, лу-
нарних  астральних об’єктів, зодіа-
кальних сузір’їв, пов’язаних з уяв-
леннями про будову Сонячної сис-
теми, всесвіту, космогонічними чи 
есхатологічними міфами. Більшість 
вітчизняних і зарубіжних дослідни-
ків сходяться на космічному етапі 
мислення стародавнього населен-
ня уже в епоху неоліту – енеоліту.

Зоолатричні культи, пов’язані 
з поклонінням тваринам, птахам, 
плазунам, мали багатотисячолітню 
традицію. Відомий російський ар-
хеолог а. формозов у зв’язку з цим 
писав, що «так чи інакше головним 
об’єктом творчості палеолітично-
го, мезолітичного і неолітичного 
часу були звірі, а не люди»44. ймо-
вірно, від палеоліту існували певні 
культово-мистецькі канони, за яки-
ми зооморфні образи божеств пе-
редавалися стійкими традиційно-
мистецькими засобами. однією з 
таких особливостей було профіль-
не зображення богів-тварин в епо-
ху палеоліту, мезоліту, неоліту, ене-
оліту. на цю особливість зверта-
ють увагу т. мовша, Б. михайлов. 
а. формозов та інші45.

Причини переважної біль-
шості скульптурних, рельєфних і 
графічних зображень саме тварин 
на скельних храмах Карпат слід 
шукати, очевидно, ще в тотемічних 
культах, які згодом трансформу-
вались у культ предків у образі 
тварин. За релігійними вірування-
ми багатьох народів померлі могли 
перетворюватись на тварин і в 
такому образі жити після смерті як 
надприродні істоти. З розвитком 
анімістичних уявлень душа най-
частіше уявлялась у вигляді птаха. 
образ душі-птаха був поширений 
у Стародавньому Вавилоні, Єгипті, 
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Греції. Гігантське скульптурне 
зображення сокола на лесівсько-
му святилищі (Великий Рожен І), 
зорієнтованого на захід, очевидно, 
було пов’язане з перенесенням 
душ померлих. одночасно сокіл 
міг бути прабатьком людей, роду, 
племені, тотемом-покровителем, 
небесним божеством, символом 
Сонця чи місяця. мегалітичний 
культ мертвих, зазначав м. еліаде, 
ґрунтувався не тільки на вірі в те, 
що душа продовжує жити після 
смерті, але й на впевненості в 
могутності предків, родового 
тотема і сподіванні на їхній захист. 
Втілення богів-тотемів, душ предків 
у кам’яну монументальну скульпту-
ру виступало наочним свідченням 
їх незнищенності, вічності. Скельні 
зображення були вмістилищами 
душ предків, які після смерті набу-
вали нове тіло і виступали сим-
волами відродження та сили46. на 
скульптурних зображеннях соколів 
виявлено на грудях круглі загли-
бини, які, очевидно, були зв’язані 
з уявленнями про втілення душі 
після смерті людини у кам’яне тіло 
птаха (Великий Рожен І, Прокурава, 
Город).

Культ предків був важливою 
складовою ширшого комплек-
су синкретичного релігійного сві-
тогляду, зокрема уявлень про сві-
тобудову, космогонію, механіз-
ми функціонування циклічних 
природно-космічних ритмів.

наскельні зображення лесів-
ського (Великий Рожен І), Гарбузів-
ського (Великий Рожен ІІ), Завоєль-
ського (Космач ІІІ) святилищ, а та-
кож Писаного Каменя (Верхній ясе-
нів) та інших священних місць Кар-
пат демонструють ідею бінарних 
божеств неба і землі у вигляді пта-

хів і земноводних (зміїв, ящерів, 
жаб, ящірок), а також риб, які, оче-
видно, є відображенням принци-
пу функціонування світу, косміч-
них і природних календарних ци-
клів, розв’язання фундаментальних 
суперечностей, гармонізації дій-
сності47.

Зображення зооморфних обра-
зів на Писаному Камені, на каме-
ні Довбуша, в Завоєлах передають 
уявлення про вертикальну трирів-
неву будову світу – небо, земля і 
підземний світ. У цьому контексті 
різноманітні петрогліфічні комп-
лекси скельних святилищ виступа-
ють важливим засобом зображу-
вальної міфології, унікальним пер-
винним джерелом для вивчення 
релігійних уявлень стародавнього 
місцевого населення.

найбільш численною групою пе-
трогліфів скельних святилищ є зна-
ки і символи. їх виявлено десятка-
ми на кожному святилищі й біль-
шості ритуальних каменів. У рам-
ках вступної статті до каталогу у 
нас немає наміру детально аналі-
зувати ці знаки – це тема окремого 
дослідження. Зазначимо тільки де-
які аспекти проблеми.

У ході обстежень було виявлено 
біля 50 знаків. Вони поділяються на 
солярні, лунарні, астральні, ліній-
ні, геометричні, хрестоподібні, ан-
тропоморфні та інші. Серед них ви-
діляються абстрактні знаки – сим-
воли, що нагадують букви Х, С, т, W, 
Λ, V, які за індексом повторюванос-
ті займають перше місце. При від-
повідному співставленні зі знаками 
з каталогу Ш. Уінна виявилося, що 
вони належать до базових 30 зна-
ків стародавньої Південно-Східної 
Європи епохи неоліту – енеолі-
ту. м. Гімбутас у своїй праці «циві-

лізація Великої Богині» відзначає 
сакрально-магічний характер по-
дібних знаків і відносить їх до VІ – V 
тис. до н. е. При цьому вона за-
значає, що подібні знаки станов-
лять різновид «священного пись-
ма», призначеного для спілкування 
між людьми і божествами. Дослід-
ниця вважає, що стародавнє євро-
пейське письмо припинило своє 
існування між 4300 – 4000 рр. до 
н. е. у зв’язку з наступом індоєвро-
пейців48.

окрему групу становлять антро-
поморфні графічні знаки в поста-
ві адорації, яких часто пов’язують з 
культом Великої Богині. До сьогод-
ні їх виявлено біля двох десятків.

З утвердженням на даній те-
риторії індоєвропейської релі-
гійної системи на скельних свя-
тилищах з’являються символічні 
зображення чоловічих божеств-
громовержців, Сонця з променя-
ми, скіпетрів, булав, коней, озброє-
них воїнів, списів, сокир, стріл, змі-
єборчі мотиви тощо.

В ході досліджень гірських 
скельних святилищ на території Гу-
цульщини виявлено півтора десят-
ка скульптурних, рельєфних і гра-
фічних знаків людської стопи арте-
фактного походження (Бабин, Би-
стрець, Буковець, Великий Рожен І, 
Город, Дземброня, Космач ІV, ло-
єва, люча, манява, микуличин І, 
Прокурава, Розтоки І, Снідавка І, 
Хороцево). У переважній більшос-
ті вони знаходяться на найвищій 
частині скельних останців. їх вели-
чина сягає від 0,25 до 2,2 м. най-
більше зображення стопи локалі-
зовано на чорногірському святи-
лищі (Дземброня), довжиною за-
глибленого внутрішнього просто-
ру 2,2 м, шириною 0,6 – 0,8 м, гли-
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биною 0,5 – 0,6 м. З усіх досі відо-
мих у світі подібних знаків даний є 
найбільшим.

Зображення стоп на скельних 
святилищах відрізняються не тіль-
ки розмірами, але й формою, ко-
льором, напрямком. Більшість з 
них є лівими і втопленими, направ-
леними на схід або захід. У двох ви-
падках вони пофарбовані вохрою 
(Снідавка І, Буковець). на терно-
шорському святилищі права сто-
па, довжиною 1,7 м, шириною 0,6 м 
є випуклою і виступає з масиву на 
0,4 – 0,5 м. У ряді випадків стопи 
лише графічно оконтурені рівчака-
ми і розміщені поруч з чашоподіб-
ними заглибинами (Город, лоєва). У 
Прокураві й лючі виявлено по три 
знаки стопи.

У місцевій легендарній традиції 
знаки стопи пов’язують з Богоро-
дицею, о. Довбушем, велетнями. У 
ряді випадків стопи святих, витис-
нені на камені, є фактором сучас-
ного релігійного життя (Почаївська 
лавра, каплиця в с. Заланів Рога-
тинського району).

Вивчення каменів-слідовиків у 
Європі розпочато у ХІХ ст. англій-
ський історик культури леслей ви-
словив думку про доісторичне по-
ходження стоп, вважаючи їх пер-
шою скульптурою людей епохи па-
леоліту.

В Україні першим підняв пробле-
му походження каменів-слідовиків 
а. новосельський у праці «люд 
український». на початку ХХ ст. се-
ред європейських дослідників 
утвердилась думка про стопи як 
культові знаки епохи бронзи.

В СРСР до інтерпретації каменів-
слідовиків звертались о. фор-
мозов, В. Даниленко, о. титова, 
м. Ричков, З. абрамова та інші. 

В. Даниленко надавав їм релігійно-
космогонічного значення і відно-
сив їхню появу до епохи енеоліту. 
м. Ричков датував їх епохою міді.

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
проблема походження знака сто-
пи знайшла відображення у пра-
цях ю. Шилова, Б. михайлова, 
м. чмихова. ю. Шилов знаки сто-
пи з Кам’яної могили пов’язує з ве-
дичною міфологією про бога Ві-
шну, що трьома кроками щорічно 
створює-поновлює світобудову. Він 
датує їх V – ІІІ тис. до н. е. Б. михай-
лов пов’язує їх з ведичними боже-
ствами Індрою і Вішною і відносить 
до епохи міді – бронзи.

таким чином, сучасна наукова 
точка зору пов’язує знак стопи з 
ведичним божеством Вішною і да-
тує її епохою міді – бронзи. При 
цьому слід пам’ятати, що в епоху 
бронзи камені-слідовики могли на-
лежати індоєвропейцям, а в період 
міді стопа могла бути втіленням Ве-
ликої Богині.

Про зв’язок знака стопи з епо-
хою міді, зокрема трипільською 
культурою, свідчать результати ар-
хеологічних досліджень в урочищі 
Скала, що біля с. Сокіл Галицького 
району, де виявлено трипільське 
поселення з викутою в скелі лівою 
стопою довжиною 1,1 м, шириною 
0,53 – 0,65 м, глибиною 0,5 м, на-
правлену на північний схід.

Камені-слідовики в Карпатах досі 
ще не були предметом спеціально-
го наукового вивчення.

особливою категорією ритуаль-
ної скульптури скельних святи-
лищ є стільці-трони. на території 
Галицької Гуцульщини їх виявле-
но сім (Зелене, Прокурава, Город, 
Бистрець, Устеріки, Шепіт, Пасіч-
на). В усіх семи випадках вони зна-

ходяться на підвищенні й направ-
лені на схід або захід. Біля с. Зелене 
в урочищі Угорські скелі виявлено 
гігантський трон, названий місце-
вим населенням «Панське крісло». 
його висота 5 м, ширина 15 м. на 
бокових стінках вирізано Х-подібні 
хрести. Під правим підлокітником 
зроблено продовгуваті вруби, а та-
кож викуто грот, під лівим – печеру. 
на хребті Каменистий (Город) Кріс-
ло Довбуша висотою 1,8 м, шири-
ною 3 м супроводжується нанесе-
ними на ньому сакральними зна-
ками V, І, Λ, о. на скельному святи-
лищі біля гори афон (Греція) трон 
зорієнтовано на північний схід. За 
30 м у цьому напрямку викуто ве-
ликий круг, призначений для риту-
альних обрядодій, пов’язаних з літ-
нім і зимовим сонцестояннями. 

традиція сакральних крісел-
тронів виникла і набула поширен-
ня у середовищі ранніх трипіль-
ців на етапі Прекукутень, трипілля 
а і була пов’язана з культом Вели-
кої Богині49.

оригінальним явищем окремих 
скельних святилищ Гуцульщини є 
стіжкуватої чи пірамідальної фор-
ми камені, встановлені на високих 
кам’яних платформах чи скелях 
(микуличин І, г. Кінашка Вижниць-
кого району чернівецької області). 
Біля с. микуличин на горі Ґорґан 
Великий виявлено нагромадження 
каменів у вигляді платформи, скла-
деної з валунів висотою біля 4 м, 
на якій знаходиться пірамідальної 
форми брила, заввишки більше 
3 м. археологічній науці вони 
відомі як бетилі (betyl), священні 
камені, очевидно, пов’язані з ідеєю 
сакрального первісного пагорба, 
космічної землі-гори50.

особливістю скельних святилищ 
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Карпат є їх календарно-астроно-
мічний характер, який обумовив 
їх зв’язок з відповідними про-
сторовими орієнтаціями, точками 
фіксації небесних світил. ті чи 
інші просторові орієнтації храмів 
визначались їх планувально-кон-
структивними особливостями, 
направленістю головних сакраль-
них об’єктів пам’ятки. оскільки 
в точках фіксації сходу і заходу 
Сонця чи місяця поєднувався про-
стір і час, це давало змогу порів-
няно легко вираховувати важливі 
астрономічні явища циклічного 
характеру, в тому числі настання 
чотирьох круціальних точок руху 
Сонця – двох сонцестоянь і двох 
рівнодень. При цьому спостеріга-
ється зв’язок форми святилища, 
його просторової направленості з 
астрономічно-культовою спе-
ціалізацією. так, брамоподібні 
святилища на Сокільському хребті 
й біля с. Розтоки (Бабин, Великий 
Рожен І, ІІ, Розтоки І), зорієнтовані 
по лінії схід– захід, були пов’язані з 
весняним і осіннім рівноденнями 
і відповідними ритуальними об-
рядодіями. Для підковоподібних 
за формою храмів (Дземброня, с. 
Багна Вижницького району черні-
вецької області), направлених на 
північний схід, визначальним було 
літнє сонцестояння, в той час як 
круглі чи овальні в основі пам’ятки 
мали змогу фіксувати два сонцес-
тояння і рівнодення.

точками фіксації сходу чи заходу 
Сонця виступали важливі сакраль-
ні об’єкти храмів. Зокрема, в терно-
шорському святилищі в напрямку 
сходу Сонця в день зимового сон-
цестояння (південний схід) направ-
лено восьмиметрову в діаметрі так 
звану «голову-сонце» і двометро-

вий візирний камінь, а напрям по-
яви Сонця в день літнього сонцес-
тояння (північний схід) фіксував-
ся десятиметровою монументаль-
ною статуєю вагітної жінки. В цей 
же день тут Сонце заходило в на-
прямку жертовної ями і двадцяти-
метрового тунелю. Подібну ана-
логію фіксації сходу і заходу Сон-
ця виявлено на лисині Космацькій. 
У день літнього сонцестояння Сон-
це тут сходить у напрямку шести-
метрового тунелю, а заходить в бік 
жертовної ями.

Про зв’язок стародавніх святи-
лищ з рухом небесних світил напи-
сано багато наукових праць. Важ-
ливим практичним узагальненням 
цілого ряду робіт таких відомих до-
слідників, як Дж. Вуд, а. том, Дж. Ґо-
кінс, ю. мак-Кай та інших був ви-
сновок про те, що мегалітичні свя-
тилища обсерваторного типу в За-
хідній Європі були створені місце-
вими землеробсько-скотарськими 
общинами в період з 3500 до 
1500 р. до н. е., а, отже, творців ста-
родавніх календарних храмів слід 
шукати не пізніше 1500 року до н. 
е., оскільки з цього часу спостеріга-
ється занепад мегалітичної астро-
номії, спричинений зміною кліма-
ту. останні сонячні і місячні обсер-
ваторії на європейському конти-
ненті дослідники фіксують ХVІ ст. 
до н. е.51.

Відомий англійський дослідник 
н. локєр, вивчаючи стародавні хра-
ми, поділив їх на дві групи. одні 
мали вісь схід – захід і були зорієн-
товані на точки сходу Сонця в дні 
рівнодень, інші орієнтувалися на 
північний чи південний схід, тобто 
точки сонцестоянь. орієнтація бу-
дівель першої групи залишалась 
незмінною, а тому вони одержа-

ли назву «вічних храмів». У друго-
му випадку необхідно було коригу-
вати напрям алей і коридорів, щоб 
промені Сонця попадали в храм у 
дні сонцестоянь, що було зв’язано 
з циклічною зміною нахилу земної 
осі відносно площини орбіти Землі 
(екліптики). якби її нахил не зміню-
вався, то точки фіксації сонцесто-
янь також були б незмінними.

таким чином, просторові орієн-
тації карпатських святилищ неви-
падкові, під час їх закладання вра-
ховувались точки фіксації руху не-
бесних світил. Вони відповіда-
ли поширеним у стародавні часи 
культовим стандартам.

Характеристика скельних хра-
мів була би не повною без згад-
ки про деякі їхні конструктивні 
елементи. Зокрема, в ряді випад-
ків святилища оточені кам’яними 
стінами-валами (Бабин, Великий 
Рожен І, ІІ, Космач ІІ). на лесівсько-
му святилищі північно-східна, схід-
на й південно-східна сторони хра-
му оточені кам’яними валами, що 
тягнуться на сотні метрів. як пра-
вило, камені великих розмірів 
(0,4 – 1,5 м) складені насухо. Висо-
та кам’яних валів сягає 0,5 – 1,1 м. 
Система валів перекриває поздо-
вжній простір біля Гарбузівсько-
го святилища в напрямку північ-
ний захід – південний схід. Вали 
часто проходять схилами гір з про-
галинами для проходу. З двох бо-
ків храму стояли наріжні дерев’яні 
вежі. У північно-східній частині ого-
родженої території розташований 
вирівняний майдан 40х40 м. Поді-
бні майдани виявлено біля татарів-
ського і лесівського святилищ.

очевидно, що кам’яні вали біля 
гірських храмів мали призначення 
сакральної огорожі, що відділяла 
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світ людей від світу богів.
У вітчизняній науковій літературі 

відсутня інформація про кам’яні 
вали в Карпатах. однак вони вияв-
лені на гірських святилищах інших 
країн. Зокрема, в Польщі на горі 
Собутці (Сльонж) біля Вроцлава 
кам’яні вали побудували лужичани 
(кінець бронзи)52. Про стародав-
ні храми на священних гірських 
вершинах, обнесених кам’яними 
валами, повідомляє «Encyklopedie 
slovanskỳch bogủ a mytu»53.

однією з найскладніших про-
блем у вивченні сакральних скель-
них комплексів є хронологічна і ет-
нокультурна інтерпретація. Гірські 
скельні храми є пам’ятками під від-
критим небом. як правило, вони 
знаходяться на скельних масивах, 
де культурний шар переважно від-
сутній. наскельні скульптурні, ре-
льєфні і графічні зображення на-
носились представниками різних 
епох, культур і релігійних вірувань.

За таких обставин хронологіч-
на і етнокультурна атрибутація 
можлива при врахуванні комп-
лексу визначальних знаково-
символічно-образних систем і 
структурно-композиційних еле-
ментів, які вказують на характер 
пам’ятки, її базові ідеї і змістове 
поле. Розгляд окреслених у всту-
пі основних проблем свідчить про 
те, що в ході досліджень на терито-
рії Галицької Гуцульщини виявлено 
стародавні скельно-петрогліфічні 
комплекси релігійного характеру, 
які за цілим рядом ознак слід від-
нести до епохи енеоліту, а деякі з 
них, очевидно, й неоліту.

Компаративно-семіотичний ана-
ліз знаково-образних і конструк-
тивних елементів скельних хра-
мів, зокрема жертовників, чашо-

подібних знаків (феномен 2+1), 
скульптурних, рельєфних і графіч-
них зооморфних і антропоморф-
них образів, тронів, стоп, каменів-
оселків, базових знаків і символів, 
пов’язаних з культом Великої Боги-
ні, засвідчує їх генетичну спорідне-
ність з трипільсько-кукутенським 
сакральним кодом, опредмеченим 
численними археологічними зна-
хідками.

як уже зазначалось, на Прикар-
патті виявлено більше 300 три-
пільських поселень, самі ж носії 
цієї культури проживали тут біля 
двох тисяч років. Протягом цього 
часу на гірських вершинах були за-
кладені родові чи племінні скель-
ні святилища, випрацьовані їхні 
структурні і знаково-образні стан-
дарти, пов’язані з культом Вели-
кої Богині. Побудову святилищ у 
Стародавній Європі м. Гімбутас 
пов’язує виключно з носіями архе-
ологічних культур епохи неоліту – 
енеоліту. У зв’язку з цим вона пи-
сала: «За виключенням егейського 
і Середземноморського регіону, з 
набігами представників курганної 
культури у Європі обірвалась до-
вга староєвропейська традиція по-
будови святилищ… ні в північно-
понтійських землях, ні в волзських 
степах, ні в тих частинах Європи, 
які під час або після епохи мігра-
ції опинились під впливом курган-
ної культури, не відомо ні одного 
святилища, яке можна було би без-
посередньо пов’язати з курганною 
культурою. їх відсутність, як і від-
сутність більш простих вівтарних 
забудов, цілком узгоджується зі 
способом життя скотарів»54.

автор звертає також увагу на 
те, що з появою індоєвропей-
ських племен поступово утвер-

джуються нові божества і симво-
ли, в першу чергу, пов’язані з куль-
том Бога-громовержця. Символом 
його могутності була зброя: со-
кира, булава, лук, стріла, а також 
вершник, кінь і т. п. Подібна симво-
ліка викута в цілому ряді гірських 
скельних святилищ і представлена 
в основному наскельними рельєф-
ними і графічними зображення-
ми (Верхній ясенів, Великий Рожен 
ІІ, Дземброня, Розтоки І, Космач І, 
Бабин, люча). Характер знаково-
символічних зображень дає змогу 
виділити два – три основні історич-
ні етапи, зафіксовані у відповідних 
петрогліфічних комплексах Карпат. 
Зокрема на Писаному Камені мож-
на чітко виділити три етапи. По-
руч із скульптурними зображення-
ми на стелах неба і землі образів 
культу Великої Богині, на стелі зна-
ків графічно відтворено озброєну 
людину, двох коней, а також хрес-
ти, пов’язані з проникненням сюди 
християнства.

таким чином, побудовані в пері-
од енеоліту гірські скельні храми 
з відповідним набором скульптур-
них, рельєфних і графічних зобра-
жень, пов’язаних з Великою Боги-
нею, в епоху бронзи – заліза зазна-
ли певних змін у зв’язку з утвер-
дженням індоєвропейського куль-
ту громовержця, представленого 
специфічними за змістом знаково-
образними петрогліфічними комп-
лексами. В період середньовіч-
чя вони були доповнені християн-
ською символікою.

на завершення слід також зазна-
чити, що з гірськими скельними 
храмами пов’язані численні леген-
ди і перекази, вірування і ритуали, 
які є результатом нашарувань різ-
них релігій. Серед них виділяються 
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дві основні традиції – язичницька 
(індоєвропейська) і християнська.

Для місцевої фольклорної спад-
щини характерним є трактуван-
ня скельних святилищ як місць по-
ховань велетнів, королів, зосеред-
ження величезних багатств, що 
охороняються зміями. Польський 
дослідник З. Крзак вбачає в поді-
бних фольклорних сюжетах пере-
житки неолітичних мегалітичних 
вірувань55.

Переважну більшість скельних 
храмів народно-поетична твор-
чість пов’язала з такою історичною 
особою, як о. Довбуш. До середи-
ни ХХ ст. на священних місцях від-
значали Зелені свята, Івана Купала. 
До окремих скельних храмів дони-
ні відбувається Хресна хода і бого-
служіння біля них.

таким чином, у результаті 
вивчення території Галицької 
Гуцульщини впродовж 2006 – 
2011 рр. виявлено велику групу 
скельних культових петроглі-
фічних пам’яток епохи енеоліту, 
які характеризуються наявністю 
численних скульптурних, рельєф-
них і графічних знаково-образних 
зображень. Поруч з відомими 
петрогліфічними комплексами 
Балкан, Середземномор’я, Кавказу, 
Карелії та інших відкрито їх велику 
групу в Українських Карпатах. 
Вони становлять особливий тип 
археологічних пам’яток. Культові 
пам’ятки локалізуються в ареалі 
археологічних культур епохи 
неоліту, енеоліту, бронзи, заліза; 
групуються на перетині стародав-
ніх шляхів, біля гірських перевалів 
і родовищ солі, на стику гір і степу. 
В результаті досліджень стало оче-
видним, що місцеве енеолітичне 
населення мало розвинуту струк-

туру культових місць, пов’язану не 
тільки з житлами і поселеннями, 
але й з вершинами гір.

Дослідження даної теми знахо-
диться на початковому етапі роз-
витку. Більшість окреслених тут ас-
пектів можуть і повинні бути пред-
метом подальшого вивчення. не-
обхідно розширювати географію 
пошуку священних місць. метою 
даної роботи був опис пам’яток, 
їх картографування, складання 
планів-схем, фотофіксація, а також 
порівняльно-типологічний аналіз 
та інтерпретація. Все це дає змогу 
вперше ввести дані пам’ятки у на-
уковий обіг в якості повноцінного 
історичного джерела. За умови де-
тальнішого вивчення тих чи інших 
аспектів теми, окремі тверджен-
ня, припущення можуть бути уточ-
нені чи доповнені новими факта-
ми. Безперечним є те, що виявлені 
пам’ятки є новим унікальним дже-
релом до вивчення історії краю і 
України загалом, які поглиблюють 
наші знання про світогляд старо-
давнього населення Карпатсько-
го регіону.
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назва пам’ятки 
татарівські камені

розташУвання 
посередині сокільського гірського 
хребта за 4,5 км на південний схід від 
села бабин. пам’ятка знаходиться на 
висоті 847 м в однойменному урочищі
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скельне святилище
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Село	Бабин	
Косівського	району

опис 
Татарівське святилище розташоване 

у звуженій частині гірського хребта за-
вширшки 60 м. За кілометр від нього в 
південно-східному напрямку височать 
поруч дві гігантські скелі, що мають 
назву Ведмежі ворота, або Танасків ка-
мінь (Татарівський великий), у вигля-
ді стрімких скель заввишки біля 30-ти 
метрів, розміщених по лінії схід  – за-
хід. 

На скельних майданчиках Ведме-
жих воріт виявлено петрогліфічний 
комплекс у вигляді великого хреста в 
колі. Під ним прошліфований круг з 
ямкою в центрі. На східних виступах 
скель зображено знаки, що нагадують 
букви С, М, Е. На одному з майданчи-
ків викуто трьохметрове лівопрофіль-
не зображення антропоморфа, що ди-
виться на схід (рисунки 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7).

На північний захід знаходиться Юда-
ківський (Латунський) камінь, далі Ка-
шицький камінь (Голова Довбуша).  
З півночі й півдня Татарівські камені 
оточені стрімкими урвищами. Як і інші 
святилища Сокільського хребта, Тата-

рівське має типологічну структуру у 
вигляді двох скель заввишки біля 7 м. 
Ширина проходу між ними становить 
2,6 м, довжина – 9 м. Пам’ятка чітко 
зорієнтована по лінії схід – захід. Із за-
хідного боку збереглися залишки фун-
даменту з грубо обтесаного каміння в 
два ряди заввишки 0,6 м (рисунок 8).
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рисунок 1 
загальний вигляд 
сокільського 
хребта

1
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рисунок 3 
ведмежі ворота

3
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рисунок 2
сокільський хребет. скельні комплекси 
(за б. томенчуком):

1. лесівські (маришеві) камені;
2. Гарбузівські камені;
3. ведмежі ворота;
4. татарівські камені;
5. Юдаківський (латунський) камінь;
6. кашицький камінь (Голова Довбуша);
7. семенків камінь (церковці);
8. сокільський камінь (яворівський, 
свинячий гук).

рисунок 4 
зображення хреста 
в крузі

7

5

4

рисунки 5, 6, 7
знаки, що 
нагадують букви
M, C, T, E

6
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рисунок 9
наскельне 
зображення Cонця, 
гори, стопи біля 
верхнього вруба. 
вигляд з півдня

рисунок 8 
брамоподібні 
скелі з кам’яним 
фундаментом на 
передньому плані. 
вигляд із заходу

8

9
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11

рисунок 12 
прорис врубів, 
пазів і петрогліфів

рисунок 10 
нижній паз. 
вигляд з півдня

рисунок 13
наскельний 
обідок. 
вигляд з півдня

рисунок 16
верхній і 

середній вруби з 
петрогліфами. 

вигляд з півдня 

10
рисунок 11
вруби. 
вигляд з півдня

13

15 16

рисунок 15
нижній паз з 
обідком. вигляд з 
півдня

14

рисунок 14
наскельне 
зображення 
хреста 
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ким звичаєм на Русі молились, зверта-
ючись на схід. У християнському псал-
мі вказується: «Віддавай хвалу Госпо-
ду, що сходить над небом на сході»1. 
Велике об’ємно-просторове зображен-
ня Сонця, що сходить, виявлено на Пи-
саному Камені. Відповідно нижній пів-
круг, півовал символізував Сонце, що 
заходить. Такий символ зображено на 
розетці, що знаходиться нижче. Її про-
мені подано у вигляді нижніх півдуг.

Традиція зображення священної 
космічної гори і сходу Сонця не загуби-
лася в часі вона дійшла до наших днів 
у вигляді знаків і символів, вирізьбле-
них на гуцульських і покутських скри-
нях. На боковій стінці дерев’яної скри-
ні, що знаходиться у краєзнавчому 
музеї села Печеніжин Коломийського 
району, вирізьблено зображення кос-
мічної гори у вигляді рівнобедреного 
трикутника. Із-за горизонту і гори 
сходить велике Сонце, подане у ви-
гляді верхньої частини концентричних 
кілець. Поруч зображено засіяне поле 
і зерно. Три нижніх ряди засвідчують 
нескінченну циклічну повторюваність 

рисунок 17 
керамічний посуд 
трипілля

На внутрішніх сторонах північної 
і південної скель виявлено понад 20 
пазів і врубів для балок, за допомо-
гою яких було побудовано дерев’яне 
приміщення шириною 2,5 м, довжи-
ною – 5,5 м і висотою біля 6 м. Верти-
кальні пази, вруби, підтісування в схід-
ній і західній частинах святилища свід-
чать про те, що тут були прибудови. 
На внутрішній стороні північної ске-
лі – три вертикальні вруби, розрахова-
ні на заклинювання (рисунки 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15). Навколо врубів вирізь-
блено заглиблені продовгуваті знаки 
у вигляді гори. Біля середнього вруба 
нанесено подвійний знак гори, до того 
ж прикрашений округлою розеткою з 
променями.

Особливий інтерес становлять сим-
воли біля одного з найвищих врубів. 
На вертикальній площині скелі глибо-
ким рельєфом зображено гору і вра-
нішнє Сонце, що сходить з-за неї (висо-
та – 0,56 м, ширина – 0,58 м). На думку 
В. Даниленка, образ космічної землі-
гори у вигляді трикутника склався ще в 
неоліті. До цієї ж епохи А. Голан відно-
сить і зображення верхнього півкруга, 
півовалу, який символізував схід Сон-
ця. В релігійних уявленнях стародавніх 
народів схід Сонця відігравав важливу 
роль. На трипільській кераміці зобра-
жено схід Сонця у вигляді верхнього 
півкола (рисунок 17). У Рігведі багато 
гімнів присвячено ранковій зорі Ушас 
(Венера) і Сонцю, що сходить. Прак-
тично всі відомі святилища зорієнто-
вано на точку сходу Сонця в день вес-
няного рівнодення, або зимового чи 
літнього сонцестоянь. У багатьох на-
родів існував обряд зустрічі сходу сон-
ця. У стародавніх єгиптян, греків, євре-
їв, жителів Кавказу храми розташову-
вали дверима на схід. Аль-Масуді опи-
сує слов’янський храм на горі, зорієн-
тований на схід Сонця. За язичниць-

руху Сонця і відродження світу, уосо-
блюючи непорушність космічного за-
кону (рисунок 18).

Культове значення зображення пів-
круга над горою на Татарівському свя-
тилищі посилюється вирізьбленою за-
глибленим рельєфом лівою стопою, 
спрямованою вгору (висота – 0,4 м, 
ширина – 0,37 м).

Зображення людських стоп пов’яза-
не з процесом антропоморфізації ста-
родавніх богів. Людиноподібне бо-
жество супроводжувалось тілесними 
атрибутами – обличчям, стопою, ру-
кою, які виступали символами, авата-
рою (втіленням) Бога.

В Україні зображення людських 
стоп виявлено на антропоморфних 
стелах ямної культури (енеоліт, ран-
ня бронза) в Північному і Західному 
Причорномор’ї, на Кам’яній Могилі.

Відомі вітчизняні дослідники               
В. Даниленко, О. Титова, М. Ричков, 
Ю. Шилов та інші зображення стоп на 
пам’ятках Приазов’я, Північного і За-
хідного Причорномор’я відносять до 

18

рисунок 18
зображення 
космічної гори і 
сонця, що сходить, 
на боковій стінці 
дерев’яної скрині 
(с. печеніжин 
коломийського р-ну)
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кінця ІV – середини ІІІ тис. до н. е. Зна-
ки стоп інтерпретують як космогоніч-
ні, пов’язані з циклічним відроджен-
ням природи, світу, з ведичними не-
бесними божествами Індрою, Вішну. 
Дослідник Кам’яної Могили Б. Михай-
лов, аналізуючи семантику зображен-
ня людської стопи, доходить висно-
вку, що «одинична людська стопа, як 
було сказано, явно пов’язана зі слідом 
героя Індри-Вішну, Геракла. Якщо це 
припущення правильне, то тоді стають 
зрозумілими рядки з Рігведи:

 На цей вищий слід Вішну
 Завжди дивляться ті, 
 Хто приносить жертву,
 Як на око, розкрите в небі

По-друге, образ ведичного героя Ін-
дри пов’язаний із Сонцем, боротьбою 
проти дракона Врітру: його молодшим 
партнером виступає Вішну»2. Зобра-
ження стопи на голові вішапа кам’яно-
могильної плити Б. Михайлов датує 
ямно-катакомбним періодом (кінець 
ІІІ – початок ІІ тис. до н. е.). 

Стопа виступає також атрибутом не-
олітичної Великої Богині. Особливо це 
стосується лівих стоп.

Камені-слідовики в Карпатах досі 
ще не були предметом спеціального 
вивчення. За 2006 – 2011 роки вияв-
лено більше 20 наскельних зображень 
людських стоп. Часто їх пов’язують з 
християнськими святими, О. Довбу-

1. Голан А. Миф и 
символ. – Иерусалим – 
Москва, 1994. – С. 36.

2. Михайлов Б. 
Петрогліфи Кам’яної 
Могили. Семантика, 
хронологія, 
інтерпретація. – К., 
2005. – С. 130.

рисунок 20
 місце для вогнища 
у південно-західній 
стороні святилища

рисунок 19 
зображення ящірки

19

20
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шем. Найбільша концентрація каме-
нів-слідовиків спостерігається в По-
кутсько-Буковинських Карпатах. Вони 
відзначаються різноманітністю розмі-
рів, форм, кольорів, напрямків, місць 
розміщень тощо.

Стопа на Татарівському святилищі, 
спрямована вгору, біля знака сходу 
Сонця, найбільш вірогідно, символізує 
небесне божество, пов’язане з цикліч-
ним відродженням світу, природи, 
весняно-літнім культом. Опосеред-
ковано на це вказує і брамоподібна 
структура святилища, зорієнтованого 
на точку сходу Сонця в день весняного 
рівнодення, коли за народною тради-
цією відкриваються Небесні ворота.

Західна частина південної скелі свя-

рисунок 21 
жертовний камінь. 
вигляд зверху

рисунок 22
скельний грот зі 
слідами вогнища 
і зливними 
рівчаками

21
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тилища розкололась навпіл, а її вели-
чезні брили лежать на відстані 10  – 
15-ти метрів. На одному з уламків ске-
лі виявлено вісімдесятисантиметрове 
зображення ящірки з характерно під-
нятою головою і чітко виділеним ве-
ликим оком (рисунок 19). Ящірки в мі-
фологічній свідомості асоціювалися зі 
змієм, ящером. «Поява подібних обра-
зів, – писав В. Даниленко, – не пови-
нна дивувати, оскільки дракони дав-
ньоземлеробських племен однознач-
но включають елементи таких репти-
лій, як ящірка або черепаха»3. Для ста-
родавніх греків і римлян ящірка, як і 
змія, виступала втіленням Місяця, жи-
вучості, плодючості, відродження. Мі-
фічний образ ящірки був притаман-
ний скіфам і сарматам. Греки останнім 
дали назву савромати. Грецьке сло-
во саврос (Sauros)  означає «ящірка», 
а омма (Omma)-око. На думку О.  Гва-
ньїні, назва савромати «мала означа-
ти: жорстокий народ з очима ящірки»4. 

Шурфування (1х1 м) між скеля-
ми дало змогу виявити у південно-
західній стороні святилища місце для 
вогнища, обкладене великими каме-
нями (рисунок 20). На глибині 0,4 м ви-
явлено долівку з обтесаного каміння 
завбільшки в середньому 0,15х0,15 м, 
засипану шаром піску. Тут же лежали 
два невеликі фрагменти середньовіч-
ної кераміки.

На відстані трьох метрів від північ-
ної скелі стоїть велика брила заввиш-
ки 2,2 м (рисунок 21). Вона підтесана 
у вигляді узагальнюючого зображен-
ня зооморфа з виділеною вертикаль-
но продовгуватою головою. На похи-
лій площині скелі видовбано три схо-
динки. Вони ведуть до горизонтальної 
вершини скелі-голови, яка могла ви-
користовуватись як жертовний камінь. 
Зі східного боку скельний грот обпале-
ний вогнем. До нього продовбано три 

3.Даниленко В. 
Космогония 
первобытного 
общества // Начала 
цивилизации. – 
Екатеринбург – Москва, 
1999. – С. 20.

4.Гваньїні О. 
Хроніка європейської 
Сарматії. – К., 2009. – 
С. 48.

рисунок 23
кам’яна стіна. 
вигляд із заходу

23
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рисунок 24
кам’яна стіна. 
вигляд з півдня
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зливні рівчаки. На камінь нанесено 
магічні знаки (рисунок 22).

У західному напрямку від святили-
ща, вздовж урвища, збереглися за-
лишки стіни з необтесаного каміння. 
З перервами вона тягнеться до групи 
скель на відстані 160 м. З північно-
східного боку від святилища, вздовж 
урвища, виявлено ще одну стіну з 
прогалинами заввишки 0,7 – 1 м, за-
вширшки біля метра, складену насухо. 
З боків вона обкладена великим ка-
мінням, а середина забутована дріб-
ним (рисунки 23, 24).

Зі східного боку від святилища роз-
ташований майдан 70х60 м, який з пів-
денного боку від урвища прикривав-
ся двома наріжними дерев’яними ве-

жами площею 3х2,5 м, ймовірно, для 
охорони. На схилі гори напільна, схід-
на сторона майдану прикривалась ро-
вом і невеликим валом, що розплили-
ся від часу. 

Отже, Татарівське святилище займа-
ло площу 220х60 м. Воно мало склад-
ну багатофункціональну розгалужену 
структуру. Для його побудови викорис-
товувались скельні, кам’яні, земляні і 
дерев’яні конструкції. Усе це свідчить 
про те, що Татарівське й інші святили-
ща Сокільського хребта мали ознаки 
храмового комплексу (рисунки 25, 26).

Конструктивно близьким (брамо-
подібним) до вищеописаних святи-
лищ Сокільського хребта є так званий 
Томаківський камінь, що знаходиться 

за чотири кілометри на північний захід 
від присілка Свідівця села Розтоки Ко-
сівського району.

Група сокільських святилищ і Тома-
ківський камінь становлять певний ти-
пологічний феномен, що потребує де-
тальнішого розгляду. За конструктив-
ними особливостями виявлені досі в 
Карпатах культові пам’ятки станов-
лять чотири основні групи: продов-
говаті, підковоподібні, в просторово-
му відношенні зорієнтовані на пів-
нічний схід, тобто літнє сонцестояння 
(пам’ятки під відкритим небом); круглі 
або еліпсоподібні (овальні), спрямова-
ні, як правило, на південний схід або 
зимове сонцестояння (під відкритим 
небом). Сокільські святилища й част-

рисунок 25 
майдан. 
вигляд зі сходу

25
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рисунок 26 
план татарівського святилища 
(за б. томенчуком):

1. скельний коридор з 
дерев’яною прибудовою;
2. кам’яні стіни;
3. вежа;
4. вал.

ково Томаківський жертовний камінь 
становлять четверту групу – брамопо-
дібних за формою, критих (дерев’яні 
конструкції) культових пам’яток, ха-
рактерною особливістю яких є східно-
західний напрям, що фіксує весняне й 
осіннє рівнодення.

Про зв’язок стародавніх культів з 
точками руху Сонця написано багато 
наукових праць. Відомий англійський 
дослідник Н. Локєр, вивчаючи старо-
давні храми, ще в 1894 р. поділив їх 
на дві групи. Одні з них, зокрема храм 
Соломона в Єрусалимі, святилище 
Зевса в ліванському Беальбеці, храм 
Абу-Сімбел фараона Рамзеса в Півден-
ному Єгипті, святилище в ірландсько-
му Лакрю та інші, мали вісь схід – за-

хід і були зорієнтовані на точки сходу 
Сонця в дні рівнодень, інші, зокрема 
храми єгипетських фараонів у Карна-
ці, а також Стоунгендж, орієнтувались 
на північний або південний схід, тобто 
точки сонцестоянь. Здивування вче-
ного викликав той факт, що орієнтація 
будівель першої групи залишилась не-
змінною, а тому він назвав їх «вічними 
храмами». У другому випадку слід було 
коригувати напрям алей і коридорів, 
щоб проміння Сонця попадало в храм 
у дні сонцестоянь. Остання обставина 
була пов’язана з циклічною зміною на-
хилу земної осі відносно площини ор-
біти Землі (екліптики). Якби їх нахил не 
змінювався, то точки сонцестоянь та-
кож були б незмінними. Великим від-

5. Ситчин З. 
Космический 
код. Хроники 
человечества. – М., 
2005. – С. 14 – 15.

6.Тарас Я. 
Українська сакральна 
дерев’яна архітектура. 
Ілюстрований словник-
довідник. – Львів, 
2006. – С. 279, 414.
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криттям Н. Локєра стало використання 
зміни нахилу земної осі для датування 
стародавніх храмів, зокрема етапів бу-
дівництва Луксорського храму в Кар-
наці, а також Стоунгенджу5.

Таким чином, просторові орієнтації 
карпатських святилищ невипадкові, 
під час їх закладання враховували 
точки руху небесних світил. Вони від-
повідали загальноприйнятим у ста-
родавні часи культовим стандартам. 
Сонячна теологія, в основі якої був рух 
Сонця по небу, лягла в основу світових 
міфологічних систем. Чіткі просторові 
орієнтації збереглись і в християнській 
сакральній архітектурі. Храми на Русі 
будувались вівтарем на схід. Їх закла-
дали, як правило, в березні, в дні вес-
няного рівнодення, коли географічний 
схід збігався з астрономічним сходом 
Сонця6.

«Вічні» святилища сокільських вер-
шин виділяються більшою структу-
рованістю, розмаїттям конструктив-
них і знаково-образних особливостей, 
що вказує на їх храмовий характер. 
Храми-святилища як місця поклоніння 
Богові мали поліфункціональну орга-
нізацію, його структура відтворювала 
універсальну модель космосу. Мірча 
Еліаде у зв’язку з цим писав: «У кінце-
вому підсумку для людини архаїчно-
го суспільства самий факт життя в світі 
має релігійний зміст. Адже вона живе 
в світі, створеному надприродними 
істотами і де її село або дім є обра-
зом космосу... Тепер стає зрозумілим, 
якою мірою вияв, тобто відкриття са-
крального простору, володіє екзистен-
ціальним змістом для релігійної люди-
ни; оскільки ніщо не може бути розпо-
чато, ніщо не може бути зроблено без 
попередньої орієнтації, – а всяка орі-
єнтація передбачає наявність фіксова-
ної точки. Саме з цієї причини релігійна 
людина завжди намагається облашту-

БАБИН
 

вати місце свого буття в «центрі світу». 
Щоб жити в цьому світі, його потрібно 
заснувати – а ніякий світ не може на-
родитися в хаосі однорідності й віднос-
ності звичайного, профанного просто-
ру… ритуальна орієнтація і створен-
ня сакрального простору має космого-
нічний смисл; оскільки ритуал, завдя-
ки якому людина створює сакральний 

простір, матиме силу тією мірою, якою 
вона відтворює дію богів, тобто космо-
гонію… Подібні концепції можна вия-
вити скрізь в неолітичному світі і ран-
ньому бронзовому віці. В Індії місто, 
як і храм, є подобою всесвіту. Ритуали 
їх заснування символізують повторен-
ня космогонії… А кожен початок по-
вторює перший початок, коли всесвіт 
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7. Элиаде. М. 
Оккультизм, колдовство 
и мода в культуре. – К., 
2002. – С. 41, 43, 44, 50.

8. Апинян Т. Мифология: 
теория и событие. – 
Санкт-Петербург: Изд-во 
Санкт-Петербургского 
университета, 2005. – 
С. 69, 71.

9.Античная мифология. 
Энциклопедия. – М., 
2004. – С. 286.

рисунок 27
 Два кургани 
біля села залип’я 
рогатинського 
району, зорієнтовані 
на схід сонця в 
день весняного 
рівнодення 

27
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уперше побачив світло дня»7.
Міфологічна свідомість розділяла 

космос на два світи: сакральний – свя-
щенний і профанний – реальний. Їх іс-
нування нероздільне, однак визна-
чальним є сакральний світ. Усе що є в 
профанному – результат дії сакраль-
ного. Основна подія сакрального сві-
ту – створення профанного життя, лю-
дини. Лише завдяки ритуалові, жерт-
вопринесенням, богослужінням люди-
на могла проникнути з профанного сві-
ту в сакральний8.

Священна територія від профанної 
відділялась огорожею. У Стародавній 
Греції святилище, жертовники відділя-
лись від неосвяченого простору огоро-
жею у вигляді низенької стіни9. Сокіль-
ські святилища оточені кам’яними сті-
нами, що мають більші чи менші про-
галини в напрямку сходу Сонця. Тради-
ція встановлення огорожі навколо хра-
мів дійшла до наших днів.

Одним з найважливіших конструк-
тивних елементів сокільських храмів 
були скелі-брами, що символізували 
небесні ворота, через які сходить і за-
ходить Сонце. Ворота – це перехід з ре-

ального, профанного світу в сакраль-
ний, трансцедентний і навпаки. Бра-
ма символізувала вихід на містичному 
рівні за межі часу і простору, уособлю-
вала зміни і трансформації. В народ-
них віруваннях ворота – вхід на небе-
са і в підземний світ – є символом вхо-
ду в рай і преісподню. Через ворота з 
вирію проходять душі дітей і відходять 
душі померлих.

У рівнинній частині краю замість 
двох скель у стародавні часи насипали 
кургани. Така культова пам’ятка збере-
глася до нашого часу в урочищі Моги-
ли біля села Залип’я Рогатинського ра-
йону Івано-Франківської області, де 
два кургани, діаметром 15 – 20 м, ви-
сотою 5 – 6 м з конусоподібними за-
глибленнями в центрі, на відстані 6 м 
один від одного, зорієнтовані на точ-
ку сходу Сонця в день весняного рівно-
дення (21 березня). Подібні пам’ятки 
виявлено в селах Старуня Богородчан-
ського району в урочищі Городище, Га-
нів (урочище Вершида), Воскресин-
ці (урочище Городище), Іванівці (уро-
чище Городище) Коломийського райо-
ну, Нижнів (урочище Монастирик) Тлу-

мацького району (рисунки 27, 28).
Простір між скелями на сокільських 

святилищах використовувався для 
дерев’яних критих будівель. Їхня фор-
ма визначалась конфігурацією просто-
ру між скелями. Зокрема на Татарів-
ському святилищі будівля між скеля-
ми мала продовгувату форму (2,5х5,5 
м), висота – біля 6 м. Подібну конфігу-
рацію мала дерев’яна будівля на Лесів-
ському святилищі. Унікальність сокіль-
ських критих храмів посилюється тією 
обставиною, що проблема язичниць-
кої сакральної архітектури мало ви-
вчена не тільки в Україні, але й у Схід-
ній Європі. Панує думка про наявність 
критих язичницьких храмів у західних 
слов’ян і їх відсутність на території, за-
селеній східними слов’янами.

Невеликі розміри храму визнача-
лись його функціональним призначен-
ням. Він не був пристосований для ві-
руючих, як це бачимо в сучасних хра-
мах, а був призначений лише для пе-
ребування в ньому божества, ідола, 
його зображення. Тут зберігалися свя-
щенний посуд, речі, необхідні для бо-
гослужінь. Заходити в храм могли 
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10. Иллюстрированная 
история религий. – Т. 
1. – М., 1992. – С. 157.

11. Античная 
мифология. 
Энциклопедия. – М., 
2004. – С. 298.

12. Там само. – С. 284.

13. Календарные обычаи 
и обряды в странах 
зарубежной Европы. 
Весенние праздники. – 
М., 1977. – С. 254.

тільки жерці, волхви. На свята вірую-
чі збиралися на майдані (требищі за 
слов’янською термінологією) перед 
святилищем, до них з храму виносили 
божество.

За описом стародавніх єгипетських 
храмів, невелике приміщення, де пе-
ребувало божество, було темним і 
ледь освітлювалось через маленькі ві-
кна під стелею10. Основним елемен-
том стародавніх грецьких храмів була 
невелика продовгувата кімната (цел-
ла), яка вважалась житлом божества. 
До неї могли прибудовувати інші при-
міщення. Внутрішнє розташування 
храму виглядало так: «Статую стави-
ли прямо навпроти входу на підвище-
ному п’єдесталі. Як правило, храми за-
кладали так, щоб статуя була поверну-
та лицем до сходу. Перед статуєю сто-
яв жертовник для курінь і безкровних 
жертв, а також столи для приношень. 
Целла одержувала світло через від-
криті двері, але цього було недостат-
ньо для повного освітлення, так що 
статуя перебувала в таємничій напів-
темряві, що сприяло посиленню релі-

гійного почуття в богомільців»11.
Місцем жертвопринесень на святи-

лищі були вівтарі (жертовники). Пер-
вісні вівтарі (від латинського сло-
ва altus – високий) могли бути з гли-
ни, каменю. Їх закладали на пагорбі, 
горі, скелі. На вершині Лікійської гори 
в Аркадії, де було знамените святили-
ще Зевса, за вівтар слугувало природ-
не підвищення землі (Павсаній)12. На 
Лесівському святилищі жертовником 
був великий круглий камінь, на Та-
тарівському – скеля заввишки 2,2 м, 
що має узагальнений вигляд зоомор-
фа з виділеною головою і продовгува-
тим тілом. Витесані в скелі три сходин-
ки давали змогу піднятись до вирів-
няної вершини голови зооморфа, де 
відбувалось жертвопринесення. Риту-
ал мали змогу бачити люди на треби-
щі біля храму.

Східно-західний напрям сокільських 
святилищ, як відомо, був зорієнтова-
ний на дні весняного й осіннього рівно-
день. Сам факт весняного рівнодення 
(21 – 22 березня), з якого тривалість 
дня починала переважати над ніччю, 

рисунок 28 
схід сонця між 
курганами під 
час весняного 
рівнодення 
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14. Фрэзер Д. Золотая 
ветвь. – М., 1998. – 
С. 365, 377.

15. Перехрест О. 
Історична хронологія. – 
Черкаси, 2004. – С. 83.

16. Голан А. Миф и 
символ. – Иерусалим – 
Москва, 1994. – 
С. 110.
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не міг не привернути уваги стародав-
ніх людей. Астрономічна точка весни 
асоціювалась з перемогою світла над 
пітьмою, відродженням природи, пе-
ремогою сонячного божества над хто-
нічним, що уособлювало зиму,  косміч-
ну ентропію. Основний мотив ведичної 
міфології був пов’язаний з перемогою 
бога Індри над змієм Врітрою, звіль-
ненням води.

У багатьох стародавніх народів день 
весняного рівнодення святкувався як 
воскресіння Бога або ж вважався Но-
вим роком. Зокрема іранський Ноуруз 
(Новий рік) був приурочений до весня-
ного рівнодення. В Македонії Новий 
рік припадав на 22 березня13.

У Стародавньому Римі, як і на Близь-

кому Сході, 25 березня, який вважав-
ся днем весняного рівнодення, святку-
вали воскресіння бога родючості Атті-
са. У Греції відзначали воскресіння бога 
Адоніса, а також святкували день Гери. 
На думку відомого французького істо-
рика церкви Луї Дюшена, за стародав-
німи народними віруваннями 25 бе-
резня вважався днем створення сві-
ту і людини14. Невипадково у слов’ян, 
на Русі відлік місяців у році починався 
з 25 березня15. Одночасно 24 – 25 бе-
резня вважали «ведмежим» або «змії-
ним» святом, тому що, як твердить на-
родна традиція, в цей день ведмідь 
виходить з барлоги, а змії виповзають 
із землі. За народними віруваннями 
25 березня пробуджується земля, від-

криваються Небесні ворота. У зв’язку 
зі святкуванням у дні весняного рівно-
дення воскресіння Бога, В. Міллер пи-
сав: «Великі свята супроводжувались 
в язичницькі часи в усіх європейських 
і азійських народів настанням нових 
періодів протягом року. Такими ве-
ликими астрономічними відділами є 
два рівнодення і два сонцестояння, від 
яких вели поділ року за його природ-
ними частинами»16.

На думку А. Голана, святкування 
воскресіння божества 22 або 25 берез-
ня утвердилося в ІV тис. до н. е. Воно 

17. Ригведа. Мандалы 
І-ІV. – М., 1989. – С. 136, 
137, 138.

рисунок 29 
Юдаківський камінь

29
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збігалося тоді як з рівноденням, так і з 
домінуючим на той час сузір’ям Тельця 
(4400 – 1720 рр. до н. е.) згідно з рухом 
Сонця в зодіакальному колі. Приблиз-
но через кожні 2160 років точка вес-
ни, або місце Сонця в день весняного 
рівнодення, переходить на наступне 
сузір’я, яке перед тим було останнім, 
дванадцятим.

Отже, в стародавні часи на сокіль-
ських святилищах-храмах в день вес-
няного рівнодення, ймовірно, вшано-
вувалось небесне божество, яке відпо-
відало за дотримання космічного ци-
клу, відродження природи, родючість, 
плодючість. Одночасно могли відзна-
чати смерть зими, пітьми, асоційова-
ну з ящером. У ведичній міфології змі-
єборчі мотиви асоціювались із соляр-
ним божеством Індрою (биком), що 
вбив хтонічного змія Врітру (зиму).

Слід відзначити й іншу ведичну тра-
дицію, що має чітку паралель із симво-
лами сокільських святилищ. Виявле-
ні на Лесівських і Татарівських скелях 
священні символи Сонця, що сходить 
з-за гори, семіотично відображають 
гімн божеству вранішньої зорі Ушас, 
що прокладає шлях Сонцю.

1. Ось прийшло світло світла, краще  
за всіх.
 Яскравий провісник родився, 
(далеко) поширився.
Як (сама) вона покликана до життя 
зі спонуки Савітара, 
Так ніч поступилась місцем Ушас.

9. О Ушас, за те, що ти дала 
запалити вогонь, 
Що засяяла оком Сонця, 
Що пробудила людей, які хочуть 
принести жертви,
За це серед богів ти створила 
собі прекрасний набуток.

16. Піднімайтесь! Живий життєвий

рисунок 30
Юдаківський 
камінь. прорис 
зображення 
людської голови

31

рисунок 31 
рельєфне 
зображення голови 
антропоморфа. 
вигляд з південного 
заходу
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 дух зійшов на нас.
Геть пішов морок, наближається
 світло.
Вона звільнила шлях, щоб рухалось 
сонце.
Ми прийшли (туди), де 
продовжують термін життя17.

Слід зазначити, що Татарівське свя-
тилище найповніше ввібрало в себе 
конструктивні особливості інших Со-
кільських і Томаківського культових 
пам’яток, у зв’язку з чим воно є пев-
ним типологічним феноменом. Його 
складна структура у вигляді брамопо-
дібних скель, жертовного каменя, стін, 
веж, майдану-требища, валу і рову, 
створених з використанням скельних, 
кам’яних, дерев’яних і земляних кон-
струкцій, свідчить про те, що Татарів-
ське святилище набуло ознак храму 
і разом з іншими пам’ятками стано-
вило священний храмовий комплекс. 
Значення Сокільсько-Томаківської гру-
пи святилищ-храмів посилюється тією 
обставиною, що знаково-образний і 
просторово-астрономічний складники 
пам’яток засвідчують їх етнокультурну 
і хронологічну тяглість починаючи з   ІІІ 
тис. до н. е., зв’язок з провідними мо-
тивами ведичної міфології.

За півкілометра від Татарівського 
святилища розташований Латунський, 
або Юдаківський камінь, що являє со-
бою прямовисну скелю заввишки біля    
11 м (рисунок 29). Вона не відзнача-
ється великою кількістю артефактів. 
Однак на північно-західній стороні 
скелі виділяється двометрове рельєф-
не зображення, що нагадує у профіль 
людську голову (рисунки 30, 31). З пів-
нічного боку скеля обпалена вогнем. 

БАБИН
 

рисунок 32
скелі кашицького 
каменя

32

33



ро
зд

іл
1

51

СК
ЕЛ

ЬН
І	С

ВЯ
ТИ

ЛИ
Щ
А	

І	Р
И
ТУ
АЛ

ЬН
І	К

АМ
ЕН

І

рисунок 33
«Голова Довбуша» 
на кашицькій скелі

рисунок 34 
наскельні лінійні 
зображення
з ямками

34
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18. Партицький О. 
Старинна історія 
Галичини. – Т. 1. – 
Львів, 1894. – С. 94 – 
95.

рисунок 35 
жертовний камінь

рисунок 36
семенків камінь. 
наскельне 
зображення, 
що нагадує сокиру

35
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На різних її сторонах виявлено кілька 
хрестоподібних ідеограм.

На відстані 1,5 км від Юдаківсько-
го височать скелі Кашицького каменя 
(рисунок 32). Продовгувата біля 50 м 
гряда височенних скель над урвищем 
завершується так званою Головою До-
вбуша (виступом, що вінчає Кашиць-
кі скелі) (рисунок 33). Біля підніжжя 
на камені виявлено понад 30 малих 
чашоподібних лунок діаметром 0,03 – 
0,05 м, а також продовгуваті лінійні зо-
браження з ямкою посередині (рису-
нок 34). На похилій вершині скель ви-
різьблено три великі чашоподібні за-
глибини діаметром 0,25 – 0,35 м. 

Неподалік від «Голови Довбуша» 
велика горизонтальна чотирикутна 
плита зі сходинками, ймовірно, вико-
ристовувалась як жертовний камінь 
(рисунок 35).

Великі скельні виступи Сокільського 
в північно-західному напрямку зами-
кають два їх угруповання, розташова-
ні за 100 м один від одного. Вони ма-
ють назву Семенків камінь (Церковці), 
а також Сокільський камінь, або Яво-
рівський, що в народі найчастіше на-
зивається Свинячим гуком у зв’язку з 
його екзотичним виглядом. 

Внизу на одній з вертикальних скель 
Семенківського каменя оконтурено 
двометрове зображення, що нагадує 
сокиру, пофарбовану в червоний ко-
лір (рисунок 36). До неї примикають 
загнуті горизонтальні рівчаки у вигля-
ді букви Е.

З іншого боку, на високій похилій 
площині скелі, вражають своїми розмі-
рами оконтурені глибокими рівчаками 
круги і прямокутник (рисунок 37). Біля 
дороги, що проходить неподалік під-
ніжжя скель, на камені виявлено ори-
гінальні зображення хрестів у вигляді 
стріл (рисунок 38). На стінці ґрота, що 
навпроти, зображено 35-сантиметро-

рисунки 37, 38, 39
наскельні 
зображення 

37

38

39
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вий хрест з трикутноподібним завер-
шенням рамен (рисунок 39).

На вершині Сокільського каменя 
(Свинячий гук) розміщена жертовна 
«чаша» зі зливом діаметром 0,25  м 
(рисунок 40). Неподалік на похилій 
скельній стінці видовбано величезний 
круг і сім чашоподібних лунок діаме-
тром 0,1 – 0,15 м.

З боку села Яворова Сокільський 
хребет починається з гори Віпчинки, 
до якої підступають хати однойменно-
го присілка. Топонім Віпчина дуже по-
ширений на території між Дністром і 
Дунаєм. Десятки різновидів цього то-
поніма є на Покутті, Буковині, в Ма-
рамуреші, в Трансільванії. На думку 
О.  Партицького, цей топонім сягає ще 
гето-фракійського періоду й означає 
громадську територію. У румунській 
мові слово obcina вживається в зна-
ченні община18. 

Навесні 2007 р. учасники експеди-
ції біля гори Віпчинки і на ній вияви-
ли кілька чашних каменів. На одному 

з них велика чашоподібна заглибина 
зі зливом має біля 0,3 м у діаметрі. На 
скельному виступі гори, неподалік від 
присілка, витесана ще одна чашопо-
дібна заглибина зі зливом діаметром 
0,25 м.

За 300 м розташовані ще два чашні 
камені на відстані кількох метрів один 
від одного. На меншому з них у центрі 
видовбано чашоподібну заглибину без 
зливу діаметром 0,3 м, завглибшки 
0,18 м (рисунок 41).

На похилій стороні другого каменя 
заввишки біля чотирьох метрів вите-
сано величезну заглибину (понад 0,5 м 
у діаметрі), оконтурену рівчаком. На 
його вершині викуто чашоподібну лун-
ку зі зливом (діаметр 0,25 м), а на од-
ній з вертикальних стінок – кругле за-
глиблення (рисунки 42, 43, 44). Біля 
мегаліта стоїть невеликий камінь (ви-
сота – 0,45 м, довжина – понад 0,7  м), 
верхня частина якого нагадує голову 

рисунок 40
 вершина 
сокільського 
каменя 
(свинячий гук)

рисунки 41, 42 
чашоподібні 
заглибини 40

4241
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рисунок 43 
чашоподібна 
лунка зі зливом

43



56

БАБИН
 

сови. Нижче викуто 28 невеликих кру-
глих ямок діаметром 0,03 – 0,05 м (ри-
сунок 45).

Таким чином, у північно-західній 
частині Сокільського хребта, наближе-
ній до сіл Яворова, Соколівки і Бабина, 
на скелях переважають артефактного 
походження різноманітні чашоподібні 
заглибини, лінійно-геометричні сим-
воли та хрестоподібні ідеограми.

За результатами досліджень вияв-
лені на Сокільському хребті чашопо-
дібні заглибини групуються за п’ятьма 
основними типами:

1. Чашоподібні заглибини зі зливом 
на горизонтальній поверхні каменів 
і скель, порівняно неглибокі (0,05  – 
0,15 м), діаметром 0,2 м і більше.

2. Глибокі чашоподібні виїмки (0,15 
м і більше) без зливу на горизонталь-
ній поверхні.

3. Круглі лунки діаметром 0,1  м і 
більше на горизонтальній або похи-
лій поверхні, обведені неглибоким 
обідком (колом), завглибшки 0,003 – 
0,005 м.

4. Глибокі круглі виїмки на верти-
кальній поверхні скель діаметром 
0,1 м і більше.

5. Малі чашоподібні заглибини 
(0,02 – 0,07 м), видовбані на похилій 
поверхні. Найчастіше вони згрупова-
ні десятками на порівняно невеликій 
ділянці, іноді змодельовані в геоме-
тричні знаки.

На території Покутських Карпат гру-
пування чашних знаків та індекс їх по-
вторюваності приблизно рівномір-
ні, за винятком пам’яток п’ятої пози-
ції, які зустрічаються рідше, а четвер-
того типу зосереджені тільки на окре-
мих пам’ятках. Чашоподібні заглиби-

рисунок 44
кругле заглиблення 
на вертикальній 
поверхні каменя

рисунок 45
камінь з малими 
круглими ямками

44

45
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ни найчастіше групуються на півден-
ній стороні культових каменів, найдо-
вше освітлених Сонцем. На думку ба-
гатьох дослідників, чашне каміння ви-
користовували в епоху міді – бронзи 
(ІІІ – ІІ тис. до н. е.) представники різ-
них археологічних культур19.

Сьогодні існує кілька версій стосовно 
їхнього функціонального призначення. 
Серед них вирізняються астрономіч-
на, зцілювальна, жертовна, пов’язана 
з магічними ритуалами солярно-
лунарного культу.

Деякі зарубіжні дослідники вислов-
люють гіпотезу про те, що кожен тип 
чашоподібних знаків був присвячений 
відповідному божеству, зокрема кру-
глі заглибини без зливу є ознакою ка-
меня Мокоші, маленькі лунки зобра-
жають зірки сузір’їв на камені Рода, 
а чаші зі зливом належать до каменя 
Мари.

В Україні загалом і в Карпатах зо-
крема проблема чашоподібних знаків 
досі не була предметом комплексного 
наукового вивчення. Нагромадження 
фактичного матеріалу, його системати-
зація і порівняльно-типологічний ана-
ліз створюють відповідні передумови 
для розв’язання цієї проблеми в май-
бутньому.

У підсумку необхідно зазначити, що 
в результаті дослідження Сокільсько-
го гірського хребта протягом 2006  – 
2011 рр. виявлено цілий ряд скельних 
культових пам’яток петрогліфічного 
характеру. 

Сокільська група пам’яток і типо-
логічно наближений до них Томаків-
ський камінь відзначаються складною 
структурою. Попри певні варіації, вони 
моделюють типологічну подібність з 
урахуванням шести обов’язкових кон-
структивних особливостей.

1. Їхнім основним елементом висту-
пає брамоподібне святилище у вигля-

ді двох скель, просторово зорієнтова-
них у напрямку схід – захід (весняне 
й осіннє рівнодення). Поруч з підково-
подібними (Багненське, Чорногірське), 
округлими (Терношорське, Завоєль-
ське), продовгуватими (Писаний Ка-
мінь, Дора, Город) типами святилищ, 
пов’язаних відповідно з літнім і зи-
мовим сонцестояннями, Сокілька гру-
па, включаючи й Томаківську пам’ятку, 
засвідчує міфологічно-космічний етап 
мислення стародавнього місцевого 
населення.

2. Виявлені пази і вруби на внутріш-
ніх поверхнях скель свідчать про наяв-
ність критих дерев’яних конструкцій.

3.  Місце жертвопринесення у вигля-
ді вівтарного каменя.

4. Біля брамоподібних скель і жер-
товного каменя розташоване громад-
ське місце для учасників культових дій.

5. На скелях висічено петрогліфи у 
вигляді ідольної скульптури, зоо- й ан-
тропоморфних рельєфних зображень, 
чашоподібних заглибин, солярних і лу-
нарних, лінійних і геометричних сим-
волів і знаків.

6. Довгі кам’яні стіни з прогалинами 
як культова огорожа, іноді в поєднан-
ні з ровом, валом, наріжними вежами.

У контексті сказаного стає очевид-
ним, що структура культових пам’яток 
Сокільської групи сформувалася про-
тягом тривалого періоду історично-
го розвитку. Аналіз засвідчує, що на 
скельних святилищах згруповані різ-
ночасові і різностильові петрогліфи.

19. Брей У., Трамп Д. 
Археологический 
словарь. – М., 1990. – 
С. 280.
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Село	Бистрець	
Верховинського	району	

назва пам’ятки 
крісло Довбуша

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на вершині 
гори кедруватий, що за 8 км на 
південний захід від села бистрець. 
за три кілометри на південь – гора 
бребенескул (2035,8 м). на північний 
захід від кедруватого – гора 
погорілка, далі полонина Гаджина, 
гори ребра (2001,1 м), 
шпиці (1863,1 м)

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття  (локалізації)
16 серпня 2007 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, р. кобильник

опис
Два скельні останці пісковиків чор-

ногірської свити на горі Кедруватий 
знаходяться на еліпсоподібному під-
вищенні (рисунок 1). Висота захід-
ної скелі – 4 м, ширина – 4,5 м. Схід-
на скеля заввишки 3 м, завширшки 3,5 
м. Між скелями прохід 1,5 м в напрям-
ку північний захід – південний схід. На 
внутрішніх сторонах скель виявлено 
вруби (рисунки 2, 3, 4).

Крісло Довбуша знаходиться на 
краю більшої скелі (рисунок 5). Воно 
направлене на північний схід, у на-
прямку сходу Сонця в день літнього 
сонцестояння. Саме крісло-трон має у 
верхній частині 1,1 м ширини і 0,95 м 
довжини. Нижня частина має чашопо-
дібну форму розміром 0,5x0,6 м.

На горизонтальній вершині скелі на-
впроти крісла Довбуша продряпано 
W-подібний знак (0,25х0,35 м), як і на 
Гарбузівському святилищі. Ліворуч від 
знака – чашоподібна лунка діаметром 
0,25 м, глибиною 0,1 м. Праворуч від 
знака затерте зображення стопи. Нижче 
від вершини скелі виявлено ще одне 
чашоподібне заглиблення діаметром 
0,2 м, глибиною 0,05 м (рисунки 6, 7).

Унікальність пам’ятки посилюється 
природними особливостями. На горі 
Кедруватий росте карпатський кедр, 
священне в гуцульській сакральній 
традиції дерево.

Народнопоетичне культове значен-
ня пам’ятки неодноразово підкреслю-
вав С. Пушик.
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1

рисунок 1
скельні останці 
на горі кедруватий

1
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БИСТРЕЦЬ
 

рисунки 2, 3
прохід між скелями

рисунок 4
вруби на внутрішніх 
стінках скель

2

4
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рисунок 5
крісло Довбуша

5
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рисунки 6, 7 
чашоподібне 
заглиблення,
w-подібний
знак 
і зображення 
стопи

6

7
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БІЛІ ОСЛАВИ
 
Село	Білі	Ослави	
Надвірнянського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
за 4 км на південний захід від села 
білі ослави в урочищі борсук

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації) 
23 липня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк

опис
Камінь Довбуша складається з 6 

скельних останців, що знаходять-
ся на висоті більше 600 м над рівнем 
моря. Їх висота сягає до 4 м. Більшість 
з них мають сліди підтісувань, 
прошліфовувань (рисунок 1). Верхня 
частина центрального каменя має ви-
гляд зооморфа (рисунок 2).

На північно-східній стороні скельно-
го комплексу, на одному з каменів, ви-
тесано округле заглиблення діаметром 
більше 0,2 м (рисунок 3). На вирівняній 
похилій поверхні круга нанесено чоти-
ри косораменні хрести. Один з них, що 
знаходиться в лівій частині, окреслено 
колом. У нижній частині круга більше 
10 невеликих лунок. У верхній, де гли-
бина рельєфу круга сягає 0,05 м, вику-
то продовгуватий хрест.

Більшість петрогліфів виявле-
но на південно-східній і верхній 
частині скельного комплексу. 
Найоригінальніший з них, у вигляді 
голови зооморфа, виділено з маси-
ву каменя глибокими і широкими 
продовгуватими видовбами (рису-
нок 4). На поверхні каменя нанесено 
горизонтальні лінії, згруповані по дві, 
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рисунок 2 
верхня частина 
центрального 
каменя у вигляді 
зооморфа

1

2

рисунок 1
камінь Довбуша. 
загальний вигляд 
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округле 
заглиблення на 
північно-східній 
стороні скельного 
комплексу з 
сакральними 
знаками 

рисунок 4
Голова зооморфа

рисунок 5 
викутий хрест з 
трикутниками на 
кінцях рамен 

рисунок 6
камінь з прорізами

три і чотири. Поруч Х-подібний хрест 
з вертикальною віссю, нижче знак, 
подібний до букви А з подвійними 
лініями. У правій, виокремленій 
частині зображення продряпано ко-
сораменний хрест з кругом всередині. 
Нижче рівчака нанесено зображен-
ня, ймовірно, ще одного зооморфа. На 
окремих ділянках скелі було нанесе-
но вохру. Характер і манера виконан-
ня вказує на архаїчне походження зо-
бражень.

У північно-західній частині ком-
плексу на каменях викуто десят-
ки різноманітних хрестів, кілька 
чашоподібних заглиблень. 
Найбільший хрест з трикутниками 
на кінцях рамен на похилій поверхні 
найвищої скелі має розмір 0,15х0,3 м 
(рисунок 5).
За кілька метрів від Каменя Довбуша 
на північ виявлено продовгувату бри-
лу висотою 1,3 м, шириною 1 м. На його 
поверхні зроблено 6 малих і великих 
горизонтальних прорізів, найменший 
довжиною 0,05 м, найбільший – 0,4 м 
(рисунок 6).

Петрогліфічні комплекси пам’ятки 
постраждали від написів сучасників.

Матеріал про культові камені в            
с. Білі Ослави вводиться у науковий 
обіг вперше.

5

6
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БУКОВЕЦЬ
 
Село	Буковець	
Верховинського	району	

назва пам’ятки 
камінь 

розташУвання 
за 1 км на захід від села буковець 
біля польової дороги, що веде до села

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації) 
17 вересня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук

опис
Неподалік шосейної дороги, що веде 

з перевалу Буковець (810,3 м) до Верх-
нього Ясенева, навпроти села Буко-
вець, знаходиться камінь у вигляді 
зооморфа заввишки 2,5 м, завдовж-
ки біля 4 м (рисунок 1). Між трьома 
кам’яними виступами метрової висо-
ти викуто чашоподібне заглиблення 
діаметром 0,25 м, глибиною 0,06 м з 
продовгуватим зливом. Праворуч на 
вертикальній стінці виступу продря-
пано двадцятип’ятисантиметрове схе-
матичне антропоморфне зображен-
ня, в правій руці якого тризубець. Пра-
воруч від нього трьохрядне решітко-
ве зображення (рисунок 2). Зверху на 
камені виявлено глибокі продовгува-
ті рівчаки. Деякі українські археоло-
ги називають їх «шліфувадлами». На 
верхній частині каменя їх виявлено 
більше десяти. Довжина цих рівчаків 
до 0,3 м, глибина 0,02–0,07 м, шири-
на – 0,02–0,06 м (рисунок 3).

За 200 м уверх, праворуч від польо-
вої дороги, що веде до села Буковець, 
стоїть скеля заввишки 2,5 м, завдовж-
ки 3 м, завширшки 2 м. На її південній 
стороні вирізьблено різноманітні зо-
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рисунок 1
скельний останець 
з петрогліфами. 
загальний вигляд

1
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БУКОВЕЦЬ

 

рисунок 2 
трьохрядне 
решіткове 
зображення 

рисунок 3
продовгуваті 
заглибини
від гострення 
кам’яних сокир 
чи ножів

рисунок 4
 букранія і 
рівнораменні 
хрести

3

2

4

5

рисунок 5 
зображення правої 
стопи, направленої 
вверх і покритої 
вохрою
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рисунок 6
 наскельне 
зображення церкви

рисунок 7 
зображення риби

рисунок 8
продовгуваті 
рівчаки на верхній 
частині каменя

браження. У верхній лівій частині не-
глибокими лініями нанесено зобра-
ження, що нагадує голову бика. Поверх 
прорізаних ліній і кутових зображень 
видовбано три рівнораменні хрести 
розміром 0,2х0,2 м (рисунок 4).

На східній вертикальній стінці ка-
меня виявлено зображення правої 
стопи, направленої вверх. Її розміри 
0,28х0,09  м, вона замальована вох-
рою. Праворуч від стопи видряпано 
зображення церкви (0,3х0,14 м) (ри-
сунки 5, 6).

На наступному камені, на верти-
кальній його стороні вирізьблено зо-
браження риби (0,18х0,32 м). Зверху 
її контури окреслено трьома плавними 
лініями. Глибина рельєфу 0,005-0,02 м 
(рисунок 7).

Неподалік від стежки виявлено ще 
один камінь висотою 2,5 м, довжиною 
більше 3 м. У нижній його частині є пе-
чера. Вхід до неї зберігся у вигляді дво-
метрової горизонтальної щілини. Пе-
чера 2,5х1,5 м сильно обпалена вог-
нем. У верхній частині каменя видо-
вбано W-подібний знак і 8 продовгува-
тих рівчаків завдовжки до 0,25 м, за-
вглибшки до 0,06 м (рисунок 8). 

Матеріал про культові камені вво-
диться у науковий обіг вперше.

6

7

8
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Село	Великий	Рожен	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
лесівські камені 

розташУвання 
пам’ятка знаходиться за 2 км на 
північ від присілка прислоп села 
великий рожен косівського району. 
приблизно така ж відстань відділяє 
лесівські камені від села 
малий рожен

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
1 серпня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

опис
На південному сході Сокільського 

гірського хребта є Лесівські, або Ма-
ришеві, камені, розташовані на висо-
ті 885 м (рисунок 1). У цьому напрям-
ку вони замикають скельний ланцюг 
Сокільського хребта, що далі виходить 
до Черемошу. 

За народними переказами, під ка-
мінням є глибокі «пивниці». Леген-
да також відзначає, що на скелях була 
сторожова залога опришків, які трем-
бітою подавали сигнал про небезпеку. 
На відстані приблизно 2 км від Лесів-
ських каменів у південно-східному на-
прямку (урочище Довгий Верх) розта-
шована печера Довбуша, в якій опри-
шки, начебто, зберігали свої скарби 
(рисунки 2, 3). Ще одна печера Довбу-
ша виявлена на горі Кичері. Назва ка-
менів також походить від імені Олекси 
Довбуша, Леся1.

Найвищою з трьох скель є Чортів 
палець, або Бесівський камінь, який 
піднімається по крутосхилі на висоту 
близько 30-ти м. Як видно, теперішню 
назву скеля одержала в християнський 
період (рисунок 4).

рисунок 1
лесівські камені. 
ситуаційний план 

сектори скельного комплексу:
сектор а. 
1. бесівський камінь 
(чортів палець);
сектор б. 
2. жертовний камінь;
3-4. скельний брамоподібний 
комплекс з прибудовою;
сектор в. 
5. камінь із зооморфами

рисунки 2, 3 
печера Довбуша 

1. Пелипейко І. Пам’ятки 
природи Косівщини. – 
Косів, 1997. – С. 24.
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рисунок 4 
бесівська скеля

Вершина північно-східної сторони 
скелі, заввишки до 8 м і завширшки 
біля 4 м, нагадує викуте схематичне 
зображення голови птаха (рисунок 5). 
Його погляд спрямований у південно-
східному напрямку, де височіють дві 
інші скелі, які становлять основну час-
тину святилища, а також жертовний 
камінь. 

На західному боці скелі приверта-
ють увагу численні горизонтальні рів-
чаки. На скелі висічено ряд геометрич-
них символів та хрестоподібних ідео-
грам завбільшки 0,11х0,22 м (рисун-
ки 6, 7, 8). На одному з них зображено 
коло в квадраті, сторони якого завер-
шуються трикутниками, спрямовани-
ми в різні сторони. В іншому місці висі-

4

5

рисунок 5
вершина бесівської 
скелі у вигляді 
голови птаха 

чено Х-подібний хрест у квадраті, а під 
ним – коло, поєднане з еліпсом. Поді-
бні знаки виявлені також на двометро-
вої висоти камені, що стоїть праворуч.

На одному з виступів південної сто-
рони скелі технікою контурного ре-
льєфу висічена випукла права люд-
ська стопа (рисунок 10). Вона розміще-
на на вертикальній з нахилом поверх-
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рисунок 6 
бесівська скеля. 
Геометричний знак. 
вигляд із заходу

рисунок 8
Геометричні
фігури

6

8

10

рисунок 10
стопа на південній 
стороні скелі

рисунок 7
прорис петрогліфа 

рисунок 9 
прорис петрогліфів
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рисунок 11 
жертовний камінь. 
вигляд зі сходу

рисунок 12 
чашоподібна 
заглибина. 
вигляд зверху

рисунок 14 
об’ємно-просторове 
зображення сокола 

рисунок 15
прорис скельного 
об’ємно-
просторового 
зображення птаха

рисунок 13
Голова сокола

11

12

13

2,4 м

8,5 м
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ні й спрямована вгору, в напрямку го-
лови птаха.

У південному напрямку від найви-
щої скелі виявлено камінь великих 
розмірів округлої форми, який, імовір-
но, був жертовним (рисунок 11). Його 
діаметр становить понад 6 м. Зі східної 
сторони камінь сягає висоти  2,5 м. 
На камені виділяються великі округлі 
виступи, спрямовані в різні боки. На 
горизонтальній поверхні вівтарного 
каменя викута 0,3 м «чаша» завглиб-
шки 0,05 м (рисунок 12). Друга такої 
ж форми чашна виїмка зі зливом ви-
січена на протилежній стороні каменя. 
Поруч 9 лунок діаметром 0,05-0,1 м. 
За 20 м на південний схід від жертов-
ного каменя височать дві продовгува-
ті, паралельні одна до одної скелі, між 

якими є прохід завширшки 2–2,5 м. На 
лівому виступі скелі висічено об’ємно-
просторове зображення птаха, ймовір-
но, сокола заввишки 8,5 м і завширшки 
2,4 м (рисунки 13, 14, 15). Стародавні 
скульптори, використовуючи техніку 
сколів, підтісувань і прошліфовувань, 
зобразили його з округлою головою, 
відкритим лівим оком, відкритим 
дзьобом, вертикально поставленим 
тулубом, а також ногами. Спереду 
видовбано горизонтальний круглий 
отвір. Над ним є Х-подібний знак. 
   Скульптурне зображення птаха ста-
тичне, зорієнтоване на захід. Кольори 
наскельного сокола в цілому відпові-
дають забарвленню реального птаха, 
для якого характерний темно-сизий 
верх, сірий дзьоб, буро-вохристий ту-

луб і ноги.
Соколи здавна гніздяться в Карпа-

тах, особливо такі їхні види, як сап-
сан (Falko peregrinus) або кречет (Falko 
rusticolus). Їхньою характерною осо-
бливістю є те, що вони полюють висо-
ко над землею, застосовуючи стрімкий 
політ-піке. Коли птах сидить, то він три-
має тулуб вертикально. Розмах його 
крил сягає 0,95-1,35 м. Дивлячись на 
сонце, соколи, як і орли, не кліпають2.

Повторне наскельне зображен-
ня сокола спонукає детальніше зупи-
нитись на образі цього птаха в куль-

рисунок 17 
схема просторових 
орієнтацій 
брамоподібних 
скельних святилищ 
сокільського хребта 

рисунок 16 
брамоподібні 
скелі лесівського 
святилища

16

ПІВнІч

ЗаХІД

СХІД

ПІВДень

2. Фесенко Г. В., 
Бокотей А. А. Птахи 
фауни України (польовий 
визначник). – К., 2002. – 
С. 116.
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тових системах різних народів. Зага-
лом перші наскельні зображення пта-
хів дослідники фіксують ще у верх-
ньому палеоліті. У неоліті птахів час-
то зображали із солярними чи лунар-
ними символами. В такому контек-
сті вони персоніфікували ідею неба, 
духу, Сонця, Місяця, як це є на Писа-
ному Камені. Відомий вітчизняний до-
слідник В. Даниленко акцентував ува-
гу на релігійно-космогонічному ха-
рактері стародавнього образу птаха, 
пов’язаного з ідеєю космічного яйця, 
небесного нареченого (неба, Місяця, 
Сонця) Землі.

Наскельні зображення птаха на 
Кам’яній Могилі датуються ще докера-
мічним неолітом. Образ птаха був по-
ширений у неолітичній культурі Чатал-
Гуюка, кераміці Хаджирала, а також 
енеолітичній кераміці Тель-Халафа та 
ін. У стилізованому вигляді цей образ 
зустрічається в буго-дністровській і 
трипільській археологічних культу-
рах3. Птахи могли уособлювати неолі-
тичну Велику Богиню.

Вони виступали важливим елемен-
том міфологічно-релігійної традиції 
переважної більшості народів світу. 
Як відомо, найдавніших богів зобра-
жали у вигляді птахів, плазунів та ін-
ших тварин. Відомий російський архе-
олог А.  Формозов у зв’язку з цим пи-
сав: «Так чи інакше головним об’єктом 
творчості палеолітичного, мезолітич-
ного і неолітичного часу були звірі. Зві-
рі, а не люди»4. У шумерській і єгипет-
ській міфологіях поширеними були 
уявлення про священних птахів демі-
ургів, творців світу – Землі, неба, Сон-
ця, Місяця, людей і тварин.

У ряді міфологічних традицій птахи 
виступали першопредками, тотемами 
родів чи племен. У друїдів тотемним 
птахом був горобець, у стародавніх 
юдеїв – голуб, який згодом у христи-
янстві став символом Святого Духа5. 
У Старому Заповіті йдеться про те, що 

птахи і плазуни були першими живими 
істотами на землі, створеними Госпо-
дом на четвертий день творіння (Буття, 
1:19 – 22).

У стародавніх міфах поширеним був 
образ світового дерева (Дерева Жит-
тя), на вершині якого містився птах, що 
в епоху бронзи міг уособлювати громо-
вержця: Зевса, Юпітера, Індру, Перуна, 
Осіріса, Гора. В індоєвропейській тра-
диції поширеним був поєдинок птаха 
зі змією. Така бінарна опозиція симво-
лізувала контроверсійну онтологію бут-
тя – небеса і хтонічний світ, дух і мате-
рію, світло й пітьму, життя і смерть.

Стосовно сокола як міфологічного 
персонажа, то його значення у міфо-
логії було ключовим. У Стародавньо-
му Єгипті нараховувались сотні богів-
тварин (зоолатрія), однак наймогутні-
шим божеством був сокіл. Сучасна на-
ука пояснює цей факт тією обставиною, 
що сокіл був тотемним птахом одного з 
південних номів. Ушанування сокола-
предка поступово переросло в його 
обожнення, а після об’єднання півден-
ної і північної частин країни в єдине 
царство сокіл став великим богом вра-
нішнього Сонця, повелителем Єгип-
ту. Сокіл уособлював небеса, фараона, 
його зображали на саркофагах, на його 
честь були збудовані величні храми. За 
вбивство сокола карали смертю. Цілий 
ряд головних єгипетських богів зобра-
жали з тілом або головою сокола, зо-
крема бог Сонця – Ра був з головою со-
кола й сонячним диском. У вигляді со-
кола або його голови зображали небес-
ного бога Гора. У Мемфісі богом плодю-
чості й покровителем мертвих був бог 
Сокар, якого зображали у вигляді соко-
ла, що сидить на пагорбі біля некропо-
ля. Його ототожнювали з богом Птахом 
(Птах-Сокар), Осірісом і вважали його 
душею (ба) і мумією. В епоху Серед-
нього царства набув поширення син-
кретичний бог потойбічного світу Птах 
– Сокар – Осіріс. У птоломеївський пе-

3. Даниленко В. 
М. Космогония 
первобытного 
общества // Начала 
цивилизации. – 
Екатеринбург – Москва, 
1999.  – С. 83.

4. Формозов А. А. 
Памятники 
первобытного 
искусства. – М., 1966. – 
С. 16.

5. Мифы народов 
мира. – Т. 2. – М., 
1988. – С. 347. 

6. Полная энциклопедия 
символов. – М. – Санкт-
Петербург, 2006. – 
С. 195 – 196, 432; Мифы 
народов мира. – Т. 2. – 
М., 1988. – С. 459.

7. Знаки и символы. 
Иллюстрированная 

ріод свято Сокара пов’язували з пово-
ротом Сонця до весни6.

У міфології стародавніх скандинавів 
сокіл – символ бога неба Одіна. В Перу 
сокіл – сонячний символ, брат бога 
Інки, а також прабатько людей. У ста-
роіндійській міфології верховний бог 
Індра часто перевтілювався в сокола7.

Шанованим був сокіл і в українській 
міфологічній традиції. Він виступав 
першоптахом і першобогом, творцем 
світу. Міфологічний сокіл народився 
зі сльози космічного ока, бога неба. В 
єгипетській міфології люди виникли зі 
сліз бога Сонця Ра. Він створив землю, 
живу воду, ирій-рай, першодерево, на 
гіллі якого він сидить вічно. З яєць, які 
він зніс, народилися Білобог і Чорно-
бог – уособлення добра і зла, світла й 
темряви, життя і смерті8.

Сокіл як уособлення світла, Сонця 
часто згадується в українських коляд-
ках, піснях. Іноді він виступає як сим-

энциклопедия. – М., 
2007. –  С. 180, 237; 
Нечуй-Левицький І. 
Світогляд українського 
народу. Ескіз української 
міфології. – К., 2003.–
 С. 15.

8. Плачинда С. Словник 
давньоукраїнської 
міфології. – Івано-
Франківськ, 2007. – 
С. 6 – 7.

9. Українська 
міфологія. – К., 2002. – 
С. 492.

10. Напольських В. В. 
Миф о возникновении 
земли в прауральской 
космогонии: 
реконструкция, 
параллели, эволюция // 
Советская этнография. – 
1990. – № 1. – 
С. 65 – 74.
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вол Місяця, що є відображенням най-
архаїчнішого міфологічного пласта. У 
«Піснях Галицької та Угорської Русі», 
виданих Я. Головацьким, зображено 
«сив соколонька» на світовому дере-
ві  – яворі. В одній з колядок ідеться 
про сокола, який пірнув у води Дунаю 
і винирнув аж за три літа, винісши три 
пожитки: «яру пшеницю, запашний ла-
дан та святий воскочок»9. Космогоніч-
ний міф про птаха-деміурга, що пір-
нає в первісні води за землею чи зер-
ном, набув значного поширення в Єв-
ропі, Азії та Америці. Цій темі присвя-
чена наукова література10.

Аналізом українських колядок ґрун-
товно займався відомий український 
письменник Іван Нечуй-Левицький. У 
своїй книжці «Світогляд українського 
народу. Ескіз української міфології» він 
дійшов висновку про те, що в україн-
ських колядках ідеться про стародав-
ній міф у християнській формі, де на-
родження світлоносного божества від-
бувається від міфічної жінки з соколом 
у руках. «Сивий соколонько» часто ви-
ступав у ролі брата божества або само-
го Бога: «Господь – то той самий сивий 
сокіл, бо він створив землю...»11. Про 
створення світу птахом ідеться і в га-
лицьких колядках12.

До образу сокола, посланця богів, 
неодноразово звертався Юрій Федько-
вич. У своєму творі «Король Гуцул» ав-
тор, спираючись на стародавні леген-
ди, з унікальним прогностичним від-
чуттям описує святилище Білобога і 
Чорнобога на сокільських вершинах13.

Десь давно-давно стояла 
На Сокільському святиня…
А в святині всередині, 
У просторій златі салі, 
Два божки, два мармурові

На посадищах стояли:
Перший білий, як той лебідь
В сино-золотому морі,

Другий чорний, як той ворон,
Як той чорний в Чорногорі.

За легендою, переказаною Ю. Федь-
ковичем у поетичній формі, битва Бі-
лобога з Чорнобогом на сокільських 
вершинах завершилась перемогою 
Білобога, над яким кепкував король 
Гуцул. За це Білобог закляв волода-
ря і разом з його військом, челяддю, 
а також святинею помістив усередину 
гори. Їх звільнення настане тоді, коли 
Білобог на свято Купала випустить се-
микратно по сімсот соколів, які семи-
кратно облетять гору.

Академік Б. Рибаков провів ґрун-
товне дослідження стосовно головно-
го Бога східних слов’ян Рода, що асоці-
ювався зі світлом, а зображався у ви-
гляді сокола або лінгама (фалоса). Род 
виступав творцем Всесвіту, людей, бо-
гом неба, вогню, верхніх і нижніх вод, 
плодючості. Середньовічні літопис-
ці порівнювали його значення з вави-
лонським Ваалом, єгипетським Осірі-
сом, грецькою Артемідою. Рода вша-
новували на другий день Різдва – 26 
грудня. Цей день називали собором і 
приносили в храм хліб. З іменем бога 
Рода в українській мові пов’язано ба-
гато слів: родина, родити, народ, при-
рода та інші.

Слід зазначити, що фольклорно-
міфологічна традиція, пов’язана з об-
разом сокола, виявилась настільки 
живучою, що дійшла до нашого часу і 
побутує в сучасній лексиці.

Зважаючи на всі особливості викуто-
го зі скелі сокола, можна дійти висно-
вку про те, що він одночасно виступає 
в ролі небесного божества, деміурга, а 
також родового тотема, прабатька лю-
дей, роду, племені. Його західна орієн-
тація вказує на те, що він міг бути по-
кровителем душ померлих, виступати 
символом Місяця, циклічного ритму, 
родючості, плодючості, життя.

Як відомо, мегалітичний культ мерт-

вих ґрунтувався не тільки на вірі в те, 
що душа продовжує жити після смер-
ті, але й на впевненості в могутності 
предків, родового тотема і надії на їх-
ній захист і допомогу. Для зв’язку з ро-
довим тотемом і душами предків вла-
штовували церемоніальні скельні свя-
тилища, священні місця спілкування з 
богами неба і підземного світу, духа-
ми мертвих. Утілення богів-тотемів, 
душ предків у кам’яну монументаль-
ну скульптуру виступало наочним 
свідченням їх незнищенності, вічнос-
ті. Кам’яні зображення були вмісти-
лищами душ предків, які після смер-
ті набували нове тіло і виступали сим-
волами відродження, сили, плодючос-
ті. Церемоніально-магічний характер 
святилища передбачав відповідні бо-
гослужіння, жертвопринесення, риту-
альні трапези. Значна частина типо-
логічно різноманітних мегалітичних 
пам’яток Європи й Азії супроводжу-
ється магічними знаками і символа-
ми (сонця з промінням, змія, що асоці-
ювався з предками і виступав симво-
лом життя, людськими стопами, соки-
рою тощо). Культ предків був складни-
ком ширшого релігійного комплексу14.

Привертає увагу й та обставина, що 
сокіл на Лесівських каменях зображе-
ний у профіль, з відкритим лівим оком, 
що може вказувати на приналежність 
птаха до жіночої статі, Великої Богині. 
Профільне зображення богів-тварин 
було поширеним явищем у стародав-
ні часи. Вже згадуваний А.  Формо-
зов зазначав, що палеолітичні, мезо-
літичні й неолітичні зображення тва-
рин «майже завжди профільні»15. На 
цю особливість звертає увагу й дослід-
ник Кам’яної Могили Б. Михайлов. Ви-
вчаючи жванецьку групу трипільської 
культури, Т. Мовша відзначає, що, 
«на відміну від людей, вони (твари-              
ни – М. К.) частіше спрямовані голо-
вою вліво, силуетні, контурні, контур-
ні із заповненням крапками, у статич-
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рисунок 18
лесівські камені. 
східна сторона 
платформи у 
вигляді ящера

рисунок 20 
Голова ящера з 
петрогліфами та 
хрестоподібною 
ідеограмою

11. Нечуй-Левицький І. 
Світогляд українського 
народу. Ескіз української 
міфології. – К., 2003. – 
С. 13, 30, 72 – 73; Сокіл 
В. Народні легенди та 
перекази українців 
Карпат. – К., 1995. – 
С. 29.

12. Сокіл В. Народні 
легенди та перекази 
українців Карпат. – К., 
1995. – С. 29.

13. Федькович Ю. Твори 
в двох томах. – Т. 1. – К., 
1984. – С. 378.

14. Элиаде М. История 
веры и религиозных 
идей. От каменного 
века до элевсинских 
мистерий. – М., 2008. – 
С. 148 – 152.

15. Формозов 
А. А. Памятники 
первобытного 
искусства. – М., 1966. – 
С. 33.

16. Мовша Т. Г. 
Антропоморфные 
сюжеты на керамике 
культур трипольско-
кукутенской общности 
// Духовная культура 
древних обществ на 
территории Украины. – 
К., 1991. – С. 35.

17. Тайлор Э. Б. 
Первобытная 
культура. – М., 1989. – 
С. 168-169.

18. Українська 
міфологія. – К., 2002. – 
С. 98.

19. Голан А. Миф и 
символ. – Иерусалим – 
М. 1994. – С. 83.

18

20

рисунок 19
прорис об’ємно-
просторового 
зображення ящера
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ній позі»16. Більшість наскельних зо-
бражень тварин, які ми виявили, про-
фільні. Отже, цілком логічно припус-
тити, що від палеоліту існував певний 
культово-мистецький канон, за яким 
зооморфні образи передавались стій-
кими традиційно-художніми засоба-
ми. Профільність скельних скульптур, 
імовірно, найбільше спричинилась до 
того, що ці пам’ятки досі не були вияв-
лені.

Стосовно очей сакральних тварин і 
богів, то в міфології їх часто асоціюва-
ли із Сонцем і Місяцем, де праве око – 
Сонце, ліве – Місяць. У Ріґведі Сонце 
названо оком Мітри, Варуни й Аґні, в 
Зенд-Авесті – оком Ахурамазди, в Гесі-
ода – оком Зевса. Стародавні германці 
вважали, що Сонце є оком Вотана. В 
скандинавських міфах Одін залишив 
своє одне око на небі17.

На Івано-Франківщині записана ку-
пальська пісня, в якій ідеться про око 
богині Лади, що «з води виходить, Ла-
дове свято нам приносить»18. У христи-
янстві трикутник є символом «всеви-
дючого ока», Бога19. В Карпатах поши-
рені наскельні зображення ока в три-
кутнику або просто ока.

Скеля, на якій зображено сокола, 
становить продовгувату платформу по 
лінії схід – захід (рисунки 17, 18). Її до-
вжина становить біля 20 м. Посередині 
вона розділена двометровою прогали-
ною з двома каменями між скелями.

Зі східного боку скельна платформа 
завершується висіченим шляхом ско-
лів і підтісувань схематичним зобра-
женням ящера з нахиленою до землі 
масивною головою, заввишки понад 
2 м (рисунки 18, 19, 20).

Не зайвим буде нагадати, що на-
скельні зображення є специфічни-
ми видами пам’яток. У своїй основі це 
природні об’єкти, часто з мінімальни-
ми слідами діяльності людей. Типоло-
гічно скельна монументальна скуль-
птура була продуктом співпраці приро-

ди і людини. Камінь незвичної форми 
будив творчу уяву людини, викликав 
знайомі їй образи, асоціативний ряд. 
Завдання людини полягало в тому, 
щоб надати природному об’єктові за-
вершеного образу, усталеного міфоло-
гічного архетипу. Кам’яна чи теракото-
ва мікропластика на стародавніх посе-
леннях – достатньо поширений архе-
ологічний артефакт. Монументальна 
скельна скульптура зустрічається рід-
ше, вона потребувала значних зусиль 
і майстерності, застосування специфіч-
ної техніки виконання, зокрема сколів, 
підтісування. Звідси схематизм, сим-
волізм і узагальненість зображуваних 
образів. Зображення висікали на ске-
лях гір, які вважались священними.

На голові ящера вирізьблено два-

дцятисантиметровий ромбовидний 
знак з рівнораменним хрестом усеред-
ині й трикутниками на кутах (рисун-
ки 21, 22, 23). Традиція висікання зна-
ків і символів на головах зооморфів 
була поширена в стародавньому світі. 
На відомій пам’ятці в Мартинівцях зо-
бражено косораменний знак на голо-
ві дракона. Ідеограма у вигляді сварги 
поміщена на голові великого змія, що 
на ньому сидить Вішну20. В. Даниленко 
наводить приклади зображення знаків 
на головах биків.

Традиція нанесення знаків на голо-
ви зооморфів фіксується на сакраль-
них скельних пам’ятках Карпат. Ромбо-
видні знаки, але без хреста, виявлено 
на Писаному Камені біля села Верхнього 
Ясенева Верховинського району. Хрес-

рисунок 21 
ромбовидний знак 
на голові ящера 
з рівнораменним 
хрестом всередині 
й трикутниками на 
кутах

рисунок 22 
прорис 
хрестоподібної 
ідеограми 
та інших знаків

рисунок 23
зображення ромба 
з хрестом усередині 
на гуцульських 
різьблених виробах

21

23
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ти всередині ромба виявлено на Каме-
ні дванадцяти опришків біля присілка 
Прокеріци села Космача Косівського ра-
йону. Ромби з хрестами всередині й три-
кутниками є поширеними елементами 
гуцульської вишивки, різьби.

Ромби з хрестами – поширений сим-
вол стародавніх культур. На амулетах 
халафської культури, зображених у ви-
гляді антропоморфних статуеток, нане-
сено ромби з хрестами всередині. Такий 
же символ зображено на головах жінок 
на мальованому посуді з Хаджилара.

Відомий символог А. Голан звертає 
увагу на те, що ромбовидні графеми 
з хрестом були поширені в епоху нео-
літу, енеоліту, бронзи. Однак у неоліті 
вони належали богові землі, а в пері-
од бронзи – богині землі. «У Дагеста-
ні, Закавказзі, Росії, – пише він, – зу-
стрічаються зображення тварин чоло-
вічої статі зі знаком ромба біля ніг. З 
епохи бронзи божества землі вважа-
лися жіночими, а тому ромб, будучи 
знаком землі, набув значення жіночо-
го символу... Але в епоху неоліту боже-
ство землі було чоловічим... У Дагеста-
ні відомий з III тис. до н. е. і до XX сто-
ліття знак перехрещеного ромба. Це 
дуже стародавній символ: він існував у 
різних варіантах ще на самому почат-
ку неоліту»21.

Аналогічні ромбоподібні петроглі-
фи виявлено в Румунії (Дітреу), Гре-
ції (Пангайон), Македонії (Ліпца). 
Вони датуються від епохи неоліту до 
середньовіччя. Румунський дослід-
ник Г. Бако відносить їх до балкано-
дунайської групи знаків22.

Нижче від ромбовидної ідеогра-
ми викуто шестисантиметровий три-
кутник із зовнішнім виступом на 
його нижній стороні. Він має буро-
вохристий колір і символізує священну 
гору (рисунки 24, 25). У гуцульському 
фольклорі поширений сюжет про чер-
воні знаки в Карпатах. Поруч з трикут-
ником буро-вохристого кольору окрес-

20. Рыбаков Б.А. 
Язычество древних 
славян. – М., 1981. – 
С. 288; Irsa R. Slovo o 
Slowanoch ich Démonoch 
a Bohoch. – Bratislava, 
2006. – S. 77, 79; 
Блаватская Е. Тайная 
доктрина. – М., 2003. – 
С. 126.

21. Голан А. Миф и 
символ. – Иерусалим – 
Москва, 1994. – С. 87.

22. Стефанович М. 
Жолобоподібні 
заглиблення на скелях 
Карпат // Наукова 
конференція: Скелі 
й печери в історії і 

культурі стародавнього 
населення України. – 
Львів, 1995. – С. 103.

23. Король Д. О. 
Спроба реконструкції 
трипільської міфології 
за пам’ятками 
мистецтва // 
Культурологічні 

студії. – Вип. 2. – К., 
1999. – С. 96.

24. Рыбаков Б. А. 
Язычество древних 
славян. – М., 1981. – 
С. 125.

рисунки 24, 25
трикутник, 
що символізує 
священну гору

24

25

26

рисунок 26
вруби на вершині 
скельної платформи
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лено два більших розмірів трикутни-
ки.

На правій стороні голови ящера 
зверху і внизу викуто два трикутни-
ки. Верхній з них зображений у поєд-
нанні з півколом. Між ними видовбано 
сім ямок, які разом становлять фігуру 
у вигляді гачка. Ймовірно, вони симво-
лізували сузір’я. На спині ящера негли-
боким рівчаком окреслено півметро-
ве півколо, найвірогідніше, пов’язане 
з фазою Місяця. Молодий півмісяць 
з рогами, повернутими вліво, є архе-
типним символом нічного світила, а 
також знаком земних циклів рослин-
ного і тваринного світів. На думку до-
слідника трипільської культури  Д. Ко-
роля, півмісяць був також символом 
змія23. Трохи вище викуто округлу ча-
шоподібну заглибину діаметром 0,6 м 
з опущеною стінкою. Зверху на плат-
формі зроблено два квадратних і один 
продовгуватий вруби (0,74x0,25  м) 
(рисунок 26). Подібні вруби виявле-
ні на сусідньому камені, що свідчить 
про те, що на скелях було збудова-
не дерев’яне приміщення (4x8,5  м), 
яке могло бути пов’язане з ритуалами 
весняно-літнього культу. На краю плат-
форми розташована чашоподібна ви-
їмка зі зливом діаметром 0,18 м.

Стосовно ящера, то, на думку Б. Ри-
бакова, його образ мав еволюційно-
стадійний характер розвитку. Першо-
основою ящера, як і дракона, була змія, 
яка стала предметом культу ще в піз-
ньому палеоліті й символізувала зем-
лю, плодючість, воду. На думку Б. Ри-
бакова, образ ящера виник ще в епоху 
мезоліту. Його появу він пов’язував з 
відступом льодовика, коли важливим 
фактором людського життя стала вода. 
За таких обставин змінювались умови 
життя і релігійні уявлення. Панування 
водної стихії породило стійкий міфоло-
гічний образ ящера, земноводної змі-
єподібної істоти, яка в епоху неоліту в 
свідомості перших землеробських об-

щин набуває ознак літаючого драко-
на24. Вітчизняні й зарубіжні дослідни-
ки вказують на те, що культ змія, яще-
ра зародився ще в мезолітичних зби-
рачів і мисливців і є одним з найдав-
ніших у світі. Змій виступає одним з го-
ловних персонажів праміфів про ство-
рення світу. В старогрецьких орфіків 
дракон був уособленням бога Хроноса, 
що породив ефір і хаос, з якого поча-
лось світотворення25.

Ознаки вшанування змія Піфона в 
Стародавній Греції збереглися в куль-
ті Аполлона. Зокрема храм Аполлона 
в Дельфах виник на місці стародавньо-
го святилища Піфона. У зв’язку з цим 
жриць-віщунок Дельфійського храму 
називали піфіями26.

У догрецький період богиню Афіну 
пошановували в образі змії, і вона 
була божеством плодючості. Сам Зевс 
періодично перевтілювався у дракона. 
Не лише стародавніх богів пов’язували 
зі змієм, але й міфічний засновник 
Афін і перший король Аттіки був напів-
людиною-напівдраконом.

Тотемним божеством скіфів була 
Єхидна, напівдіва-напівзмія. Хтоніч-
ний бог слов’ян Велес був одночасно 
змієм. Поширеним образом фракій-
ського бога Ареса був змій. М. Еліаде 
звертає увагу на те, що первісні боги 
праіндоєвропейців були в образі дра-
конів, зміїв (наги). В «Атхарведі» пер-
вісне космократичне божество Варуна 
ототожнювалося зі змієм Ахі, зближа-
лося з Вритрою. Велика богиня землі 
Адіті була змією. В індійській священ-
ній книзі «Шапатха-брахмана» сказа-
но, що «наука Зміїв – це веда»27. Про 
походження богів і людей від зміїв і 
драконів ідеться в міфологіях Китаю, 
Японії, Кореї, Латинської Америки.

Образ змія побутував у таких нео-
літичних і енеолітичних культурах 
Карпато-Балканського реґіону, як 
Криш-Кереш-Старчево, лінійно-стріч-
кової кераміки (неоліт), Караново-Гу-

мельниця, Трипілля-Кукутені (енеоліт), 
де панівним був культ Великої Богині. 
На основі аналізу кераміки трипіль-
ських племен вітчизняний дослідник 
В. Збенович відзначає, що вже з кінця 
IV тис. до н. е. культова традиція по-
збувається «зміїного» орнаменту, а в 
першій половині III тис. до н. е. симво-
ліка, пов’язана з давнім культом змія, 
зникає28. На зміну старому хтонічному 
божеству приходить новий небесний, 
солярний бог індоєвропейців.

У основі первісного релігійного світо-
гляду була ідея шлюбу неба і землі, не-
бесного і земного божеств (Гея і Уран, 
Тіамат і Кінгу). Своє втілення вони зна-
ходили в зооморфних образах.

Амбівалентний образ змія був вико-
ристаний для символічного означен-
ня різних, часто протилежних явищ у 
житті людини: титанічних стихій при-
роди, циклічних космічних сил, світла 
й пітьми, життя і смерті. Одночасно він 
виступав медіатором неба і землі, ме-
тафорою зовнішнього світу, космічного 
закону. Однією з найдавнішних власти-
востей змія був його зв’язок з вогнем, 
світлом. На Лесівському святилищі го-
лова ящера зорієнтована на схід, до 
Сонця, в той же час до річки Черемош. 
Зв’язок ящерів зі світлом свідчить про 
те, що їх сприймали як охоронців жит-
тя, води, плодючості. Одночасно як 
космічні істоти ящери відігравали осо-
бливу роль у ритуалах переходу до Но-
вого року. В індоєвропейців битва не-
бесного божества з хтонічною істотою 
і перемога над останнім становила мі-
форитуальний сценарій свята Нового 
року, відродження світу29.

З відділенням ящерів, зміїв від світ-
ла вони стають істотами темряви. По-
чаток цьому процесові поклали індо-
європейці, які висунули нову релігійну 
концепцію. Її основним змістом стали 
поступовий розрив священного шлюбу 
неба і землі, утвердження домінуючої 
ролі небесного божества. У Ріґведі ця 

рисунки 27, 28
комплекс 
зооморфних 
образів 
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25. Мифологический 
словарь. – М., 1990. – 
С. 568.

26. Копичева Т. А. 
Мифологическое 
драконоведение. – М., 
2007. –  С. 100.

27. Элиаде М. История 
веры и религиозных 
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века до элевсинских 
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С. 253 – 257.
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28. Збенович В. Г.
Дракон в 
изобразительной 
традиции культуры 
кукутени-триполье 
// Духовная культура 
древних обществ на 
территории Украины. – 
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29. Чеснов Я. В. 
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1985. – С. 7 – 8.
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рисунок 29 
прорис комплексу 
зооморфних образів 
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релігійна парадигма втілена в космо-
гонічному міфі про перемогу небесно-
го бога Індри над первісним хтонічним 
змієм Вритрою30. Перемога молодо-
го покоління богів над старшим (Мар-
дук і Тіамат, Зевс і Кронос, Траєтана і 
Джі-Дахака, Баал і Йамма) привела до 
утвердження нового релігійного світо-
гляду, космогонії і суспільного порядку.

Індоєвропейське небесне боже-
ство зображали у вигляді Сонця, пта-
ха (згодом виступав у ролі Білобога), 
солярної символіки (хрест, круг, коло), 
а колишній змій, ящер, дракон транс-
формувався у Чорнобога, якого ото-
тожнювали зі змієм. Головною функ-
цією Білобога є боротьба з Чорнобо-
гом, змієм-смоком, що випиває воду. 
В період бронзи народжується мотив 
вершника на коні, що вбиває чудо-
висько, яке пожирало людей, перекри-
вало воду31.

Комплекс зооморфних образів Ле-
сівського святилища не обмежуєть-
ся гігантськими скельними об’ємно-
просторовими  скульптурами, але вті-
лений і у своєрідній петрогліфічній гра-
фіці. У верхній частині вертикального 
каменя трьохметрової висоти виявле-
но комплекс зооморфних образів   (ри-
сунки 27, 28, 29).

Праворуч від заглибини викуто лі-
вопрофільне зображення птаха. Вище 
птаха зображено підняту голову коз-
ла. Ліворуч від заглибини, симетрич-
но до профілю птаха, викуто правопро-
фільну сторону бика. На головах зоо-
морфів продряпано Х-подібні знаки та 
інші хрестоподібні ідеограми. Антро-
поморфні й зооморфні образи відтво-
рено і в середині заглибини. На пра-
вій внутрішній стінці викуто схематич-
не зображення антропоморфа, ниж-
че – змії.

Ці та інші образи зображені в ко-
ловоротному порядку, очевидно, 
пов’язані з місячним ритуальним ка-
лендарем, який одночасно відтворю-

вав зодіакальне коло сузір’їв. Архаїчні 
календарні цикли уособлені у східному 
зодіакальному «колі звірів», де кожно-
му місячному року відповідає ритуаль-
на тварина: Пацюк, Буйвол (Віл, Бик), 
Тигр, Кіт (Заєць), Дракон, Змія, Кінь, 
Коза (Вівця), Мавпа, Півень, Собака, 
Свиня (Кабан). Назви сузір’ їв східного 
зодіаку відповідають мезоамерикан-
ському і західноєвропейському. Арха-
їчні календарні системи могли мати 
зв’язок з весняно-літніми циклами. Та-
ким чином, петрогліфічне відтворення 
зооморфних образів пов’язане як з ре-
альними зодіакальними сузір’ями, так 
і з божествами, яких вони уособлюва-
ли, з ідеєю сакральної землі-гори (пер-
вісного пагорба), на вершині якої пере-
бувають божества-зооморфи.

Загальна висота петрогліфічного 
комплексу становить 1 м. При ство-
ренні образів використовувалась тех-
ніка підтісування, прошліфовування. 
Техніка нанесення продовгуватих лі-
ній застосована при відтворенні голо-
ви козла. Глибина профілю тут стано-
вить 0,001 – 0,002 м, в інших випадках 
він має 0,02 – 0,03 м.

Розгляд міфологічних образів Лесів-
ського святилища, втілених у скельній 
скульптурі, свідчить про наявність тут 
ще парних божеств землі й неба, що 
відповідало релігійному світоглядові 
носіїв культури лінійно-стрічкової ке-
раміки, буго-дністровської, трипілля.

Відома дослідниця М. Гімбутас вва-
жає, що населення неолітичної Євро-
пи поклонялося Великій Богині у ви-
гляді птаха, Місяця та в сотнях інших 
образів і знаків32. Сакралізація неба і 
землі, плодоносних сил природи була 
пов’язана з появою відтворювально-
го господарства, перших землероб-
ських общин. Автор структурної теорії 
етнографії К. Леві-Строс звертає увагу 
на систему бінарних божеств, що відо-
бражали уявлення стародавніх людей 
про роль неба і землі. Міф, за Леві-

32. Збенович В. Г. 
Дракон в изобрази-
тельной традиции 
культуры кукутени-
триполье // Духовная 
культура древних 
обществ на территории 
Украины. – К., 1991. – 
С. 32.

33. Апинян Т. А. 
Мифология: теория 
и событие. – Санкт-
Петербург: Изд-во 
Санкт-Петербургского 
ун-та, 2005. – С. 57; 
Голан А. Миф и 
символ. – Иерусалим – 
Москва, 1994. – С. 189, 
205, 213, 221, 224.

34. Борисова О. 
Ґенеза наукової 
парадигми історичного 
процесу в середні 
віки (V – XV ст.). 
Автореферат дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
історичних наук. – 
Донецьк, 2006. – 
С. 11.

35. Вирт Г. Хроника Ура 
Линда. Древнейшая 
история Европы. – М., 
2007. – С. 32.
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Стросом, є інструментом розв’язання 
фундаментальних суперечностей, міс-
тить потенціал гармонізації дійсності, 
зняття суперечностей33. У авторефера-
ті докторської дисертації О. Борисова 
звернула увагу на бінарну природу фі-
зичних полів, з якими має зв’язок люд-
ська психіка34.

Ряд наскельних зображень, вияв-
лених у Карпатах, відтворює саме пар-
ні божества у вигляді птахів, риб і зем-
новодних (жаб, ящерів). Повною мі-
рою це стосується Лесівського святили-
ща, де сокіл і ящер зображені на про-
тилежних кінцях скельної платформи і 
зорієнтовані в різні сторони. Ящер зо-
бражений у статичній формі з нахиле-
ною головою, спрямованою на схід, уо-
соблює земноводну стихію. 

Гігантських розмірів сокіл демон-
струє зв’язок з небом. Його західна 
просторова орієнтація, ймовірно, була 
пов’язана з Місяцем. Зображення пта-
хів на інших святилищах у Карпатах зо-
рієнтовані як на схід, так і на захід. Як 
уже зазначалось, у цілому ряді міфо-
логічних традицій птах загалом і сокіл 
зокрема виступають покровителями 
душ померлих, одночасно уособлен-
ням культу плодючості, неба.

Дослідження Ж. Демюзілем, А. Мейє 
і Ж. Вандрієсом індоєвропейської мі-
фології дало змогу виявити її найарха-
їчніші пласти. Центральним міфологіч-
ним мотивом індоєвропейців на ран-
ньому етапі їх розвитку була єдність 
неба і землі як прабатьків усього су-
щого. У той же час, принцип двоїстос-
ті в індоєвропейській міфології поєд-
нувався з мотивами протистояння ста-
рих і нових богів, сходу і заходу, верху 
і низу, правого і лівого. Як уже зазна-
чалось, центральним образом індоєв-
ропейської міфології виступав громо-
вержець – Індра, Перун, що знаходив-
ся «зверху» – на горі, скелі. Він всту-
пав у протиборство зі змієподібною іс-
тотою, що представляла «низ» і знахо-

дилася під горою або під деревом. По-
при те важливо відзначити, що істоти 
нижнього світу символізували життєву 
силу, плодючість, багатство. У працях 
Ж. Демюзіля послідовно проводиться 
також думка про триєдину структуру 
індоєвропейської ідеології, пов’язаної 
з уявленням про людину, природу, кос-
мос, небо, землю і підземний світ. Це 
виявлялось у трьохчленній структурі 
пантеону: Мітра – Варуна, Індра, На-
сатья – Ашвини; Брахма, Вішну, Шіва 
(Тримурті).

В. Даниленко наголошує на релігійно-
космогонічному характері зооморфних 
образів. Міфи про птахів, ящерів і дра-
конів Е. Тайлор вважав філософсько-
онтологічними, космогонічними, в 
основі яких була ідея світотворення, 
космічного циклу, коловороту, вічно-
го повторення. Саме така космогонічна 
міфологема відображена на горі Ґорґан, 
що біля Микуличина, де гігантських роз-
мірів змій, висічений з каменю, згорну-
тий навколо величезного яйця. Поді-
бний космогонічний сюжет міг асоцію-
ватися із зоряним небом, де сузір’я Дра-
кона огортає Полярну зірку.

рисунок 30
східний скельний 
виступ правої 
платформи у 
вигляді зооморфа

рисунок 31
західна сторона 
правої скельної 
платформи

30

31
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На космічну роль зооморфа Ле-
сівського святилища вказує не тіль-
ки його східна просторова орієнтація, 
але й ідеограма, викута на його голові. 
Вона символізує єднання землі й неба 
(ромб є символом землі, хрест – Сон-
ця, трикутники мають небесну (Бог, 
небо) і земну (гори, чотири просторові 
орієнтації світу) символіку. Проміння, 
що виходить від трикутника на схід-
ній стороні графеми, підтверджує його 
зв’язок з весняним рівноденням. Про-
міжки між трикутниками становлять 
косораменний хрест. Дослідники від-
носять цей знак до найдавніших со-
лярних календарно-культових симво-
лів. Відомий німецький вчений Г. Вірт 
вважав його священним знаком ін-
доєвропейців, який відмірював чоти-
ри круціальні точки космічного року: 
два сонцестояння, два рівнодення. Ци-
клічний, коловоротний архетип часу 
сприймався як космічний закон, згідно 
з яким усякі зміни відбуваються безко-
нечно і в режимі вічного повторення35.

Паралельно до попередньої розта-
шована ще одна продовгуватої форми 
скеля завдовжки близько 20 м. Схід-
ний бік скелі, підтесаний у вигляді зоо-
морфа, сягає майже 10 м висоти (рису-
нок 30). Ліворуч на вертикальній стінці 
виділяється об’ємний круг.

Західна сторона скелі опущена до 
землі, має продовгувату форму і нага-
дує ще одного гігантського ящера (ри-
сунок 31). 

На Лесівських каменях виявлено ці-
лий ряд хрестів (рисунки 32, 33). Хрес-
топодібні ідеограми дуже поширені на 
всіх скельних святилищах і жертовних 
каменях Карпат. Їх значна частина була 
висічена на скелях ще в дохристиян-
ський період, інші в XI – XIV ст. і є пер-
шими християнськими ідеограмами в 
нашому краї. Семантика, іконографія, 
типологія наскельних хрестів є темою 
окремого дослідження. Досі вона не 
була предметом спеціального вивчен-

рисунки 32, 33 
зображення 
хрестів

рисунки 34, 35 
кам’яні стіни 
лесівського 
святилища

32

33
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ня. Тут слід зазначити лише те, що ста-
родавні святилища стали об’єктом бо-
ротьби духовенства з язичництвом. У 
зв’язку з цим на них, у першу чергу, на-
носили зображення хреста, що симво-
лізувало перемогу християнства, пога-
шення язичництва, освячення, очищен-
ня місцевості від нечистої сили. Хрести 
іноді вирізали безпосередньо поверх 
стародавніх петрогліфів. На місці свя-
тилищ іноді встановлювали дерев’яні 
хрести, на деяких з них будували ка-
плиці, закладали монастирі або церкви. 
Часто священні місця язичників оповиті 
легендами, фіксуються специфічною то-
понімікою.

За формою Лесівське святилище на-
гадує еліпс у продовгуватому прямокут-
нику завдовжки понад 50 м, завширшки 
біля 20 м. Підтесані дві скельні платфор-
ми становлять своєрідні сакральні во-
рота, браму. Як уже зазначалось, прохід 
між скелями зорієнтовано в напрямку 
схід – захід, відповідно північну і пів-
денну сторони прикривають скелі. Вру-
би для наскельної забудови розміщені 
в східній частині святилища. Північно-
східна, східна й південно-східна сторони 
святилища оточені кам’яними стінами, 
що тягнуться на сотні метрів (рисунки 
34, 35, 36, 37). Як правило, каміння ве-
ликих розмірів. Висота стіни 0,5–1,2 м, 
що вказує радше на їх культовий, ніж 
оборонний чи господарський харак-
тер. З інших боків святилище оточують 
стрімкі урвища.

Отже, за характером наскельних зо-
бражень, структурними особливостя-
ми можна дійти висновку про те, що 
на Лесівських каменях виявлено свя-
тилище, яке має складну структуру. 
На східній і західній сторонах скель-
ного комплексу викуто однопрофіль-
ні образи зооморфів, що символізу-
ють небо і землю, головних світотвор-
чих чинників. Зооморфно-знакова сис-
тема передачі релігійно-міфологічного 
світогляду вказує на його бінарну 
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рисунок 37
 коло, викладене 
великими 
каменями

рисунок 36 
кам’яні стіни 
лесівського 
святилища

36

37 циклічно-коловоротну сутність. Важли-
вою конструктивною особливістю свя-
тилища є його брамоподібна форма, зо-
рієнтована за лінією схід – захід (весня-
не й осіннє рівнодення). Святилище від-
значається також наскельними зобра-
женнями різноманітних знаків і симво-
лів, а також наявністю жертовного ка-
меня, дерев’яної прибудови і кам’яних 
валів.
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Село	Великий	Рожен	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
Гарбузівські камені

розташУвання 
на південному сході сокільського 
гірського хребта. за 3,5 км на 
північний захід від села великий 
рожен. пам’ятка знаходиться на 
висоті 850 м за GPS в однойменному 
урочищі

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації)
1 серпня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

опис
Вживання терміну «камені» умовне, 

оскільки мова йде про велике скельне 
плато прямокутно-продовгуватої фор-
ми завдовжки 110 м, завширшки 30 м 
і заввишки 6 м – 10 м (рисунки 1, 2). У 
західній стороні верхня частина плато 
має форму еліпса завдовжки 22 м і за-
вширшки 16 м. На самому плато скель-
ні останці ямненських пісковиків сяга-
ють висоти до шести метрів.

На скельному плато особливу увагу 
привертають 7 каменів (рисунки 3, 4). 
Перший з них, висотою 2,2 м, шири-
ною 3,5 м, розміщений у західній час-
тині плато. Його верхня східна части-
на має вигляд голови птаха, а також 
риби, яка звисає головою до землі 
(рисунки 5, 6, 7). Тіло риби виділяєть-
ся на загальному фоні каменя завдя-
ки застосованому методу контррельє-
фу. Вона зображена темнішим кольо-
ром, з пористою поверхнею, що імі-
тує луску. Чітко виділено око, верхній 
плавник, а також хвіст. Праворуч від 
риби нанесено два хрести. Ліворуч від 
неї окреслено гостроверху піраміду з 
ямкою на вершині й зображенням 
ока всередині. У лівій нижній части-

1
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рисунок 1 
Гарбузівські камені. 
скельна платформа 
з південного сходу
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рисунок 4
план розміщення 
каменів на скельній 
платформі 

рисунки 2, 3 
загальний вигляд 
Гарбузівських 
каменів

ні каменя видно профіль голови бика, 
змії, мурашки (бджоли), продовгува-
те зображення. Очевидно, що на скелі 
викуто космологічно-міфологічні сю-
жети, пов’язані з культом солярних, 
лунарних і астральних світил.

Як і на Лесівському святилищі, зо-
бражені на камені № 1 птах, риба, змія, 
мураха можуть бути співвіднесені з 
божествами-тотемами, а також з різ-
ними зодіакальними сузір’ями, які ото-
тожнювалися з ними і мали небесну або 
хтонічну, солярну чи лунарну ознаки. 

Сюжети скельних рельєфів співзвуч-
ні з староукраїнською релігійною тра-
дицією, відображеною в давніх коляд-
ках про головних світотворних чинни-
ків, містичного сокола (небо, Сонце), 
рибу Виз (Місяць) (в іранській міфоло-
гії Vaz) і зорі1. 

За три метри на схід від першого 
міститься другий камінь пірамідаль-
ної форми заввишки 2,5 м, завширш-
ки 2 м, опертий на інший (рисунок 8). 
Його похила східна сторона добре про-
шліфована. На поверхні каменя видо-
вбано 7 більших заглиблень округлої 
або прямокутної форми. Детальніше 
вивчення показало, що на камені зо-

1.  Сосенко К. Культурно-
історична постать 
староукраїнських 
свят Різдва і Щедрого 
вечора. – К., 1994. – 
С. 144 – 150, 274 – 278.

2

3

1. камінь із зображенням 
зооморфів;
2. камінь із заглибинами у 
вигляді плеяд;
3. скеля із зображенням 
мамонта, а також чоловіка і 
жінки;
4. найвища скеля із 
зображенням зооморфів і 
заглибленими кругами;
5. камінь із зображенням 
голови людини;
6. камінь із знаками;
7. скеля із зображенням 
мамонта.

2.  Kowalik A. Kosmologia 
dawnych Słowian. – 
Krakόw, 2004. – S. 193 – 
206.

3.  Петросян С. 
Древнейшие петроглифы 
Армении // http://artyx.
ru/books/item/foo/zoo/
zooooooo/st085.shtme.
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рисунки 5, 6 
зображення 
зооморфів і 
ока в трикутнику

5

6

8

рисунок 7
прорис зображень 
птаха, риби, змії,
бика, мурашки 
(бджоли)
і ока в трикутнику 

рисунок 8 
зображення плеяд 
(скупчення зір у 
сузір’ї тельця) на 
камені
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рисунки 9, 10
скельний рельєф 
чоловіка, жінки, а 
також птаха

рисунок 12
прорис скельного 
рельєфу мамонта, 
чоловіка, жінки, 
а також птаха

9

10

рисунок 12
Гор, що охороняє 
фараона Хефрена. 
Фрагмент. Діоритм. 
Vі династія (каїр, 
єгипетський музей) 
(Мифы народов мира. 
Энциклопедия в двух 
томах. – М., 1987. – 
Т. 1. – С. 310)
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бражено Плеяди – скупчення семи 
зір в сузір’ї Тельця. У слов’янській, у 
тому числі і в українській міфологіч-
ній традиції, Плеяди разом з сузір’ям 
Оріон символізували генеративно-
креаційний центр всесвіту2. На думку 
дослідників історії астрономії, поділ 
зоряного неба на сузір’я відбувся в 
кінці ІІІ тис. до н. е.3.

Вузький прохід відділяє камінь № 1 
від триметрового скельного виступу, 
позначеного в плані під № 3. З усієї ске-
лі викуто схематично-узагальнююче 
лівопрофільне зображення мамон-
та, головою направленого на південь. 
У східній стороні каменя, нижче го-
лови мамонта, висічене рельєфне зо-
браження чоловіка і жінки, які стоять, 
заввишки 1,35 м, завширшки – 0,5 м 

рисунки 9, 10, 11). Глибина рельєфу 
0,05  – 0,14 м. Еротична сцена зобра-
жає лівопрофільну фігуру чоловіка з 
бородою, продовгуватою головою, ши-
роко розкритими очима. Профіль жін-
ки менш виразний, більш узагальне-
ний, її голова тільки вгадується. Сцена 
поєднання чоловіка і жінки справляє 
враження певної експресії, емоційного 
переживання, при цьому акцент зро-
блено на фігурі чоловіка, образ якого 
тут домінує.

Наскельний рельєф поєднання чо-
ловіка і жінки, найімовірніше, відобра-
жає генеалогічний міф про «священний 
шлюб» першопредків родів і племен, 
культурного героя, деміурга, божества. 
У скіфів, гето-фракійців та інших старо-
давніх народів його ототожнювали з Ге-

рисунки 13, 14 
наскельні знаки 
у вигляді букви 
W, нижче – еліпс, 
прямокутник з 
косораменним 
хрестом і круглою 
заглибиною 
всередині 

раклом, славетним героєм грецької мі-
фології. Кульмінаційним сюжетом гене-
алогічної легенди про десятий подвиг 
героя, описаної Геродотом, був священ-
ний шлюб представників двох етно-
сів – Геракла і напівдіви-напівзмії Єхид-
ни, від яких народились три сини – Ага-
фірс, Гелон і Скіф.

Геракла вважали своїм прабатьком 
греки, етруски (Геркле), лідійці (Кар-
даули). Кельтам Геракл був відомий як 
Огміус. Образ Геракла-героя був поши-
рений у гето-фракійців, де він ототож-
нювався із солярним божеством, яке 
мало ознаки Аполлона (Білобога). На 
ряді пам’яток герой має хтонічні озна-
ки (Залмоксіс). Його зображали з боро-
дою на кам’яному рельєфі, в тому чис-
лі в поєднанні з жінкою.

13

14
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рисунок 16 
наскельні знаки 

рисунок 15 
скельний останець у 
вигляді зооморфа

4.  Чмихов М. Від 
яйця-райця до ідеї 
Спасителя. – К., 2001. – 
С. 246.

15

16
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Опосередкованим підтверджен-
ням міфологічного сюжету «священно-
го шлюбу» є зображення птаха за спи-
ною героя. Його висота 0,42 м (аналогіч-
ний сюжетзображено на рисунку № 12). У 
багатьох міфологічних системах медіато-
рами, посередниками неба і землі висту-
пали птахи, зокрема соколи, сови, орли.

Отже, наскельне зображення чоло-
віка і жінки на Гарбузівському святи-
лищі, ймовірно, відображає місцевий 
варіант легенди про прабатька роду, 
культурного героя. Зважаючи на сюжет 
і техніку виконання, появу наскельного 
рельєфу слід віднести до значно пізні-
шої епохи.Він потребує більш деталь-
ного вивчення.

На правому боці скелі виявлено два 
вруби, зверху три чашоподібні загли-
бини. На її лівій стороні цілий петро-
гліфічний комплекс. Виділяється гли-
боко врізаний у камінь знак, подібний 
до букви W (0,35х0,35 м), який нагадує 
сузір’я Кассіопеї (рисунки 13, 14). Упри-
тул до нього викуто глибоку продовгу-
вату заглибину у вигляді вістря списа. 
Нижче окреслено еліпс, поруч – пря-
мокутник з косораменним хрестом і 
круглою заглибиною всередині. Деякі 
дослідники інтерпретують його як знак 
Великої Богині. Лівіше знаки у вигля-
ді букви М. Т. Мотив космічного яйця, 
на думку М. Чмихова, відображає усві-
домлення моделі організованого кос-
мосу в епоху неоліту4. Одночасно яйце, 
писанка – атрибут весняного свята. 

Шестиметровий прохід по лінії схід – 
захід, завширшки 2 м, відділяє скелю із 
зображеннями мамонта і антропомор-
фів від іншого скельного останця за-
ввишки 6 м, що має вигляд зооморфа. З 
внутрішньої сторони на ньому висічено 
ряд символів. Угорі на одному з його ви-
ступів вибито квадрат із хвилястою ліні-
єю, нижче – ряд продовгуватих знаків. 
На висоті 2,5 м від землі глибоко в ске-
лі викуто тамгоподібний знак у вигляді 
тризуба, поруч пунктиром вирізьблено 

рисунок 18
вруби та 
чашоподібні 
заглибини

рисунок 17
антропоморфне 
зображення 

17 

19

18

рисунок 19 
профільне 
зображення голови 
бика і змія
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рівнораменний хрест та інші символи 
(рисунки 15, 16).

На західній стороні одного зі скель-
них виступів зображено обличчя лю-
дини з продовгуватою головою, вели-
ким лівим вухом. На голові проведе-
но кілька прямих і кутових ліній (ри-
сунок 17). 

Зверху на скелі викуті великий вруб 
(0,2х0,4 м), поруч ще один, менший 
(рисунок 18). У верхній частині схід-
ної сторони скелі висічена висотою 1 м 
правопрофільна голова бика. На його 
спині зображено змія (рисунок 19).

На найвищому південно-східному 
виступі скелі, на висоті 4,5 м, у велико-
му еліпсі викуто заглиблений круг діа-
метром 0,2 м, на який нанесено хрест, 
ліворуч від нього – два трикутники. 
Вершина скелі також окреслена кру-
гом. Загалом на скелях Гарбузівського 
святилища виявлено більше 20 загли-
блених і випуклих кругів з хрестами чи 
ямками всередині. Заглибленим ре-
льєфом викуто також різні фази Міся-
ця (рисунки 20, 21, 22, 23, 24).

За чотири метри на схід від найви-
щої скелі розташований камінь за-

рисунок 23
наскельні знаки

рисунок 22 
зображення 
зооморфа

рисунок 20 
зображення 
заглибленого круга 
з хрестом 

22

23

24

20

рисунок 24
кругле заглиблення

рисунок 25 
зображення 
людської голови 
і рук

рисунок 26 
рельєфне 
зображення 
людської голови

рисунок 21
об’ємні символи 
з протоміста 
майданецьке
(за н.бурдо. 
сакральний світ 
трипільської 
цивілізації. – к., 
2008. – с. 90)

21
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ввишки 1,2 м і завширшки 1,5 м. На 
його південно-західній стороні висі-
чено рельєфне зображення округло-
го чоловічого обличчя з бородою й 
очима-щілинами (рисунки 25, 26). На 
його грудях круг. Зображення піднятих 
на рівні плечей рук створює враження 
польоту. Як і в першому випадку, чо-
ловік зображений в еротичному поєд-

рисунок 28 
наскельні знаки

рисунок 27 
чашоподібні 
заглибини

27

28
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рисунок 29
прорис наскельних 
знаків

рисунок 30 
зображення 
зооморфа

30

нанні з жінкою, образ якої вгадується 
за рядом ознак.

Над головою людини викуто знак у 
вигляді букви Т. Праворуч до голови 
примикає виділений з масиву круг з 
променями. Такі ж знаки і символи по-
ширені на скельних святилищах Бол-
гарії. Відомий болгарський дослідник 
Т. Стойчев відносить їх до солярних ка-
лендарних скельних святилищ епохи 
міді – бронзи.

Попри те, що загальний сюжет ан-
тропоморфного рельєфу цілком впи-
сується у стародавній міфологічний 
контекст, враховуючи техніку вико-
нання рук антропоморфа, деякі інші 
композиційно-сюжетні особливості, не 
виключено, що рельєф міг бути вико-
наний або ж доповнений у значно піз-
ніший період. 

На другому боці каменя виявле-
но геометричні фігури у вигляді круга 
з ямкою, пунктирного кола і т. ін. (ри-
сунок 27). Поруч на скельному остан-
ці вирізьблено ряди гостроверхих зо-
бражень, виокремлених зверху і зни-
зу (рисунки 28, 29, 30).

За 3,5 м на південь на камені № 7 
заввишки біля 2 м зображено правий 
профіль мамонта (рисунок 31). До-
сконало відтворене праве око твари-
ни. Глибоким рельєфом виділено го-
лову мамонта, хобот, бивень. На спині 
мамонта викарбувано круг діаметром 
біля 0,3 м з продовгуватою ямкою все-
редині. З другого боку виявлено чашо-
подібну заглибину діаметром 0,25 м, 
завглибшки 0,1 м. 

Мамонти водились у Покутсько-
Буковинських Карпатах. У селах навко-
ло Сокільського хребта виявлено їхні 
рештки – зуби, бивні. Отже, на святи-
лищі відтворено профільні зображен-
ня двох мамонтів, які направлені назу-
стріч один одному, менший зорієнто-
ваний на північ, більший – на південь.

На території, що прилягає до Гарбу-
зівського святилища, виявлена систе-

ма кам’яних стін-валів, що його ото-
чують (рисунок 32, 33). Стіни складені 
насухо, переважно з необробленого 
каміння, без дерев’яних конструкцій. 
Висота кам’яних валів становить 0,5 – 
0,6 м, ширина – від 0,5 м до 1 м. Деякі 
камені сягають розмірів 1х1,5 м.

Система стін-валів перекриває по-
вздовжній простір біля святилища в 

напрямку північний захід – півден-
ний схід. Західна і східна сторони хреб-
та обмежуються стрімкими урвищами. 
З двох боків святилища виявлені май-
данчики, де стояли наріжні дерев’яні 
вежі. Вали проходять схилами гори з 
прогалинами для проходу.

У північно-східній частині огоро-
дженої території розташований вирів-
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рисунок 31 
наскельне 
профільне 
зображення 
мамонта 

31

32

рисунки 32, 33
кам’яні стіни-вали, 
що оточують 
святилище

няний майдан 40х40 м, що примикає 
до святилища. В південно-східному 
напрямку виявлено вирівняний май-
данчик під забудову 6х8 м, посеред 
якого міститься яма 2х2 м, викладена 
великим обробленим камінням (рисун-

ки  34, 35, 36). Невеликий майданчик є 
із західного боку плато. Тут виявлено 
отесані камені під фундамент забудови. 

Встановлено, що Гарбузівський 
скельний комплекс за цілим рядом 
ознак становить стародавнє святили-

ще. Наскельні антропо- і зооморфні зо-
браження, солярні, лунарні, астральні, 
геометричні та лінійні символи, вруби, 
кам’яні вали, майдан, яма, вежі вказу-
ють на різночасове походження еле-
ментів пам’ятки.
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рисунок 36 
Гарбузівські камені. 
план скельного комплексу 
(за б. томенчуком):

1. скельний комплекс;
2. майданчик;
3. споруда з ямою;
4. сліди будівель;
5. кам’яні стіни.

рисунок 35
знаки на камені

3433

35

рисунок 34 
вирівняний 
майданчик під 
забудову, з ямою 
посередині, 
викладеною 
камінням
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Село	Верхній	Ясенів	
Верховинського	району	

назва пам’ятки 
писаний камінь

розташУвання 
за 4 км на північний схід від села 
верхній ясенів на вершині гори 
писаний камінь (1221,4 м)

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

автор або ДосліДник 
м. кугутяк ,  б. томенчук, б. Хруслов

опис
Феномен писаних каменів відо-

мий вченим в Європі й Азії. Однак, 
залежно від природних, кліматичних, 
ландшафтних умов, писані камені (по-
хідні від дієслова – писати) мають свої 
семантичні, технологічні та інші осо-
бливості. Зокрема, аналіз уральських 
«писаниц», дозволив російському 
вченому В. Чернецову виділити ряд 
сюжетних ліній, пов’язаних з соляр-
ною символікою, антропоморфними 
і зооморфними образами. Стародавні 
пам’ятки наскального мистецтва до-
слідники датують епохою неоліту.

До Писаного Каменя, що біля села 
Верхній Ясенів, входить ряд скельних 
останців ямненського пісковика. Про-
довгувата гряда скель, загальною до-
вжиною 98 м, простяглася з північно-
го заходу на південний схід, де вона за-
вершується найбільшою 36-метровою 
плоскою платформою, висотою 20 – 30 
м, шириною 4 – 5,5 м. Зі східного боку 
розкидано десятки менших каменів. 

Перші згадки про Писаний Камінь 
дійшли до нас з 1758 – 1760 років у 
зв’язку з гострим конфліктом, що ви-
ник на ґрунті розмежування земель-

ної власності Дідушицьких і Потоць-
ких. Надіслана польським королем 
Августом ІІІ урядова комісія вивча-
ла спірні межові території і залиши-
ла їхній опис, а також чимало доку-
ментів, що містяться в «Актах Грод-
ських і Земських». Писаний Камінь у 
документах згадується кілька разів, як  
«Lapidemque Pisany dictum»,  «…La-
pidem ruposum Pisany», «…Lapidem 
magnum dictum pisany»1. Вказувалось 
також, що хрести та інші знаки і сим-
воли є стародавні й нанесені від віку.

В легендах, переданих С. Вінцензом, 
йдеться про те, що Писаний Камінь 
є могилою першопредка, короля ве-
летнів, які з Верховини розійшлись по 
всьому світу і стали засновниками зна-
менитих родів і племен, королівських 
династій2.

Легенди про могили велетнів поши-
рені в Європі, Азії, Африці, Америці. В 
Німеччині вони відомі як могили ве-
летнів (Гюненгребен), у Сардинії – як 
могили гігантів, у Індії їх називають 
могилами Даїтів (гігантів) і Ракшасів, у 
Перу і Болівії – Чульпа3.

Польський археолог З. Крзак у книзі 

1
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«Мегаліти Європи» відносить легенди 
про могили велетнів-першопредків, 
перекази про запліднюючі власти-
вості каменів, розповіді про мегалі-
ти із зображенням зооморфів чи ан-
тропоморфів, а також про камені, що 
пов’язані з літнім і зимовим сонцес-
тояннями, весняним і осіннім рівно-
деннями до пережитків мегалітичних 
релігійних вірувань епохи неоліту, які 
згодом були переосмислені індоєвро-
пейцями. «Коротко кажучи, – зазна-
чає він, – як нас переконують дані ар-
хеології і етнографії, неолітичні мега-
літи і відгуки про них збереглись у ко-
лективній та індивідуальній свідомості 
й пам’яті народів Європи через багато 
тисячоліть аж до ХХ століття»4.

Уперше наукове обстеження Писа-
ного Каменя провела експедиція вар-
шавських істориків і етнографів у 
1933  р. Виявлені на камені знаки, зо-
крема, хрести в колі, були приписані 
готам (ІІІ – ІV ст. н.е.)5. Однак ці твер-
дження в 1936 р. були розкритикова-
ні місцевим краєзнавцем П. Контним, 
який помилково відніс усі знаки на Пи-
саному Камені до категорії межових6. 

1. ЦДІА України, м. Львів, 
ф. 5, оп. 1, спр. 268, 
арк. 629. 
 
2. Вінценз С. На високій 
полонині. – Львів, 
1997. – С. 107 – 112.

3. Блаватская Е. Тайная 
доктрина. – М., 2003. – 
С. 402.

4. Krzak Z. Megality 
Europy.  – Wydawnictwo 
naukowe PWN. – Warsza-
wa, 1994. – S. 357 – 358.

5. Ber W. Poszukiwania 
archeologiczne w pow. 
Kosowskim Wojew. 
Stanisławowskiem // 
Z otchłani wieków. – 
1936. – Zeszyt 8 – 
9. – S. 97-100; Ber W. 

У 1937 р.
український дослідник В. Костинів до-
вів місцеве походження знаків. Він 
перший дав опис шести чашоподіб-
них заглибин на скельній платформі, 
зробив прорис основних знаків і сим-
волів7.

У першій половині 1990-х років об-
стеження пам’ятки було здійснено 
львівським дослідником В.  Стефані-
вим, який дійшов висновку, що зобра-
ження на Писаному Камені були вику-
ті до ХІV ст8.

Львівський археолог М.  Бандрів-
ський у своїх археологічно-релігійних 
нарисах «Сварожі лики» (Львів, 1992) 
звернув увагу на знаково-символічні 
зображення Писаного Каменя, зокре-
ма ромби з трикутниками, хрестопо-
дібні ідеограми. Дослідник висловив 
припущення, що Писаний Камінь є 
міжплемінним культовим центром, 
який виник не пізніше VIII – IX ст. 

Однак основні конструктивні осо-
бливості пам’ятки залишались не за-
уваженими. Дослідження Писаного 
Каменя учасниками Карпатської архе-
ологічної експедиції Прикарпатського 

рисунок 1
Гора писаний 
камінь

Slady kultury Gockiej 
na Huculszczyżnie. – 
Warszawa, 1936. – 8 s.

6.Kontny P. Goci, Huculi 
i …August III // Bunt 
Młodych. – 1936. – 
25.IX. – S. 6 – 7.

7. Костинів В. Писаний 
камінь (З Каменярської 
прогульки) // 
Каменярі. – 1937. – 
Ч. 16. – С. 5 – 6; Ч. 17. – 
С. 3 – 4; Ч. 18. – С. 3 – 4.

8. Стефанів М. 
Петрогліфи Гуцульщини: 
стан і перспективи 
досліджень // Скелі 
й печери в історії та 
культурі  стародавнього 
населення України. – 
Львів, 1995. – С. 102.
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національного університету протягом 
2005 – 2011 років дало змогу виявити 
нові петрогліфічні комплекси, образи, 
знаки і символи. Це дозволило уточни-
ти характер, загальну структуру і зміст 
пам’ятки в цілому й окремих її елемен-
тів зокрема (рисунки 1, 2).

Обстеження Писаного Каменя пока-
зало, що 98-метрова гряда скель роз-
ділена невеликим переходом. Права 
її частина, направлена на південний 
схід, сягає 57 м довжини, ліва сторо-
на, спрямована у північно-західному 
напрямку, має довжину 41 м. Ортого-
нальна (пряма) просторова проекція 
південно-східної частини гряди має 
вигляд трьохступінчастої тераси, на-
правленої вверх, до неба, що нагадує 
сторону прямокутного ступінчасто-

рисунок 2
загальний вигляд 
писаного каменя

го храму – зиккурату. В Шумері зикку-
рати символізували священну гору, де 
живуть боги. На вершині храму знахо-
дилось святилище.

Південно-східна частина гряди 
(57  м) має складну внутрішню струк-
туру. Від проходу вона починається 
трьома петрогліфічними комплекса-
ми глибокого сакрального змісту (ри-
сунки 3, 4).

На першій вертикальній стелі, що ся-
гає 4,5 м ширини і 2,5 м висоти, мето-
дом заглибленого рельєфу зображено 
образи і символи, які слід віднести до 
комплексу землі (рисунок 5). Посеред-
ині стели двома похилими прорізами, 
що розходяться до низу, передано ідею 
конуса, трикутника, піраміди, гори-
землі. Уявлення про космічну гору-

землю склались ще в неоліті й зобра-
жались у зооморфно-геометричному 
вигляді. Гора-земля часто виступала 
уособленням Великої Богині.

Ліворуч від схематичної гори-землі 
зображено правопрофільний образ 
риби, яка символізує нижній світ, пер-
вісні води. На скелі викуто рот риби, її 
око, верхній плавник і зігнутий хвіст. 
На зв’язок землі-гори з космічними 
водами неодноразово звертав увагу 
В. Даниленко. «Образ землі-гори, – 
писав він, – тісно зв’язаний зі стихією 
води, як це було показано за інших 
обставин, – дуже характерний і для 
первісної стародавньоземлеробської 
Південної Європи». Типологічно поді-
бні образи дослідник виявив у архео-
логічних матеріалах лінійно-стрічко-

рисунок 3 
центральна
частина 
святилища. 
вигляд із заходу
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9. Даниленко В. 
Космогония 
первобытного 
общества // Начала 
цивилизации. – М., 
1999. – С. 54 – 55.

рисунок 5 
стела № 1 із 
зображенням 
риби (ліворуч), 
гори (в центрі) і 
ведмедя (праворуч) 
(комплекс землі). 
вигляд із заходу

рисунки 6, 7 
стела № 2 із об’ємно-
просторовим 
зображенням 
орнітоморфів і сходу 
сонця (комплекс 
неба). вигляд із 
заходу

3

6

5

рисунок 4 
план-схема 
розташування 
писаного каменя

а. розріз по вертикалі
б. південно – західна 
сторона
в. північно – східна 
сторона

1. платформа з 
чашоподібними 
заглибинами   
над великим гротом.                 
2. платформа 2.
3. платформа з стелами 
знаків і образів
(небо – земля).
4. платформа 4.
5. платформа з гротом. 
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рисунок 8 
зображення місяця, 
зір і космічного 
дерева, а також 
хреста в еліпсі. 
вигляд із заходу

вої, тиської, трипільської культур9.
Праворуч від зображення гори-

землі вирізьблено узагальнюючий лі-
вопрофільний образ ведмедя, зокре-
ма його голову і лапи. В нижній части-
ні стели зображено череп і лапу вед-
медя. Міфологізація образу ведмедя 
була пов’язана зі сприйняттям його як 
божества землі, яке жило в печері. Ще 
неандертальці черепи і лапи вбитих 
ведмедів зберігали в ритуальних, так 
званих «ведмежих печерах», що зна-
ходились високо в горах10. У повір’ях 
народів Європи і Кавказу голові й ла-
пам ведмедя приписувались магіч-
ні властивості. На жіночих статуетках 
епохи неоліту богиня іноді зобража-
лась у вигляді ведмедиці. Артеміда 
пошановувалась у вигляді ведмедиці, 
а її жриць називали «ведмедицями»11.

У багатьох народів Європи й Азії міс-
тичне ставлення до ведмедя, який жив 
і влаштовував своє лігво на зиму в пе-
черах, надрах гір, спричинило релі-
гійне пошановування печер. В осно-
ві культу печер були уявлення про їх 
зв’язок з божеством землі й підзем-
ного світу. За міфами американських 
індійців, печери – місце виникнен-
ня людства і місце, куди люди повер-
таються після смерті. В інших леген-
дах йдеться, що Бог з’явився з пече-
ри, котра знаходиться на горі. У старо-
давніх китайських джерелах мовиться 
про «печеру Су», яку вважали входом у 
царство мертвих. Поховання в печерах 
практикувались у багатьох народів. Усе 
це вказує на те, що печери вважалися 
житлом божества землі в образі вед-
медя. Його культ пронизує історію ре-
лігії людства від палеоліту до христи-
янства12.

Зверху на камені-стелі виявлено ча-
шоподібну заглибину. Прямо перед 
стелою знаходиться рівна горизон-
тальна плита, що вказує на місце риту-
альних дій.

Якщо на першій стелі зображено 

9

8

9

рисунок 9
верхня частина 
стели № 2, на 
якій зафіксовано 
перший промінь 
сонця, що сходить, 
в день літнього 
сонцестояння. 
вигляд зверху
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10. Столяр А. 
Происхождение 
изобразительного 
исскуства. – М., 1985. – 
С. 185 – 191; Голан 
А. Миф и символ. – 
Иерусалим – Москва, 
1994. –   С. 94.

зооморфні образи, що символізують 
комплекс землі і нижнього світу, то на-
ступна стела містить символи і образи 
комплексу неба (рисунки 6, 7). Зокре-
ма з верхньої частини триметрового 
масиву скелі викуто космогонічну сце-
ну первісного сходу Сонця на небі, пе-
реданого півкругом. Нанесені прямі лі-
нії символізують сонячні промені.

У верхній лівій частині другої сте-
ли викуто зображення двох семи-
кутних зір, горизонтального місяця-
молодика, що своїми рогами єднає 
їх, а також космічного дерева з сімо-
ма гілками. Воно виростає з Місяця, 
а кроною впирається в дугу небесної 
сфери. Над деревом еліпсоподібне зо-
браження, заповнене маленькими ям-
ками (крапками) (рисунок 8). 

Праворуч, у східній частині компози-
ції, округла заглибина з нанесеним на 
неї хрестом, що має два горизонталь-
ні рамена. Саме цей знак став предме-
том дискусій у 1930-х роках, стосовно 
належності його готам-християнам.

 Кутові фігури зображено у верх-
ній, нижній і боковій (західній) части-
ні композиції. Символи Місяця і зір до-
повнюють об’ємно-просторові двоме-
трової висоти зображення двох птахів, 
направлених на південний схід. Семи-
кутні зорі та інші символи викуто звер-
ху каменя-стели. 

Важливо відзначити й те, що петро-
гліфічна композиція сходу Сонця про-
сторово направлена на північний схід. 
У день літнього сонцестояння перші 
промені Сонця спрямовані на верхню 
частину стели, на якій зображено вра-
нішнє світило (рисунок 9).

У стародавніх космогонічних мі-
фах Сонцю, Місяцю, зорям відводи-
лась важлива роль. В основі косміч-
ної релігії землеробських цивіліза-
цій, на думку М. Еліаде, була закладе-
на ідея періодичного оновлення сві-
ту, коловоротності й циклічності часу, 
який сприймався як повторення одно-

рисунок 10 
стела № 3 із 
зображенням 
знаків і символів. 
вигляд 
із заходу

11. Голан А. Миф и 
символ. – Иерусалим – 
Москва, 1994. –   С. 94.

12. Там само.

10

рисунок 11 
прорис знаків 
і символів 
стели № 3
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го і того ж ритму: народження, смерть, 
відродження. У зв’язку з цим у ран-
ніх землеробських культурах особли-
ва роль відводилась Місяцю з його фа-
зами, вічним повторенням і змінами. 
Спостереження за ритмами Місяця, 
за аналогією, привело до релігійно-
філософського осмислення життєвих 
ритмів природи і людини: народжен-
ня, розквіт, смерть, воскресіння. Тому 
Місяць у сакральній традиції стародав-
ніх народів сприймався як божество 
родючості, плодючості, смерті й вічно-
го відродження.

Символ молодого Місяця у вигляді 
горизонтального серпа набув значного 
поширення в Шумері, Аккаді, Вавілоні, 
а також у Трипіллі. За матеріалами Три-
пілля роги молодика наділялись креа-
ційною силою, енергетикою народжен-
ня, зростання, родючості. Вони висту-
пали символом Великої Богині, яка є 
уособленням Місяця. Антропокосміч-
ний символізм пов’язував жінку з мі-
сячними ритмами, із землею, вегета-
цією.

Зображення Світового Дерева у цен-
трі петрогліфічної композиції свідчить 
про те, що світ, природа, люди аксі-
ологічно усвідомлювались у вигля-
ді рослинного життя з його нескінчен-
ним повторенням одного і того ж рит-
му: народження, смерть, відроджен-
ня. Зображення дерева є стилізоване, 
воно не передає його реальні ознаки, 
а абстрактну ідею священного Дерева 
Життя, Світового Дерева, опору всес-
віту, стовп, що підпирає небо, верти-
кальну проекцію світобудови.

Рослинний орнамент вперше 
з’явився ще на палеолітичних амуле-
тах. У Месопотамії побутував міф про 
священне дерево, яке росте в раю. 
Біблія називає його «деревом життя». 
Воно знаходиться посередині саду. 
Перекази і обряди, пов’язані з пошану-
ванням священного дерева, існували в 
більшості народів світу. Образ дерева 

зі змією в його корені і птахом на верх-
ній гілці поширений у слов’янському, 
зокрема в українському фольклорі й 
відображає загальноцивілізаційні уяв-
лення стародавніх людей про трьох-
рівневу світобудову.

Оскільки Велика Богиня була воло-
даркою не тільки неба, але й природи, 
то священне дерево виступало одним 
з її численних образів. У Рігведі Світо-
ве Дерево порівнюється з жінкою, що 
народжує. Український фольклор пе-
реповнений образами дівчини, що пе-
ретворилась у березу, вербу, тополю, 
калину, квітку, траву, воду, росу, пта-
ха13. Дж. Фрезер  у своїй праці «Золо-
та гілка» наводить багато прикладів, 
що ілюструють зв’язок дерева і жінки.

Ще однією іпостассю Великої Боги-
ні були птахи, які у всіх народів вважа-
лись священними і уособлювали небо. 
Птахи – поширений образ у матеріалах 
Трипілля. Богиня-птаха є розповсю-
дженим образом міфів різних народів 
світу. У повір’ях багатьох народів сим-
волом Великої Богині виступають такі 
птахи, як зозуля, голуб, качка, сова, 
лебідь, ластівка. У давніх українських 
колядках про створення світу йдеть-
ся про сокола, або ж двох голубів, що 
сидять на Cвітовому Дереві (явір, дуб, 
сосна). Містичні птахи беруть участь у 
творенні світу.

В одній з колядок про створення 
неба і землі розповідається: 

«А йак то було з початку сьвіта,
Не було тогди неба, ні землі,
А лишень було синее море,
А на тім мори ой два дубочки
А на тих дубоньках два голубоньки
Два голубоньки з неба зіслані
З неба зіслані на відпитані.

Стали радити, як сьвіт  сотворити
Спустімся в море до самого дна
Віберім собі синий каменец
Синій каменец, синяє небо
Віберім собі жовтий каменец

Жовтий каменец, жовтая земля»14.
Третя стела у вигляді паралелогра-

ма з верхнім зрізаним кутом вируба-
на зі скелі на висоті 1,5 м. Її розміри 
2,1х1,7  м. Це стела знаків і символів. 
Загальний вигляд стели імітує її розмі-
щення не на землі, а на висоті, в кос-
мічному просторі (рисунок 10).

У центрі стели зображено ромб з 
трикутниками. Цей самий знак помі-
щено в середину ромба. Його розмі-
ри 0,42х0,57 м. Праворуч викуто ще 
один ромб з трикутниками розміром 
0,21х0,23 м (рисунки 11, 12, 13).

Ромбовидні графеми, іноді перехре-
щені, з трикутниками на кутах, були 
поширені в епоху неоліту, енеоліту, 
бронзи. Подібні символи виявлено на 
інших сакральних пам’ятках Карпат, а 
також у Румунії, Греції, Македонії, Ал-
банії. Дослідники відносять їх до бал-
канської групи знаків.

У неолітичній символіці Малої Азії 
знак землі зображався у вигляді де-
кількох вписаних один в один ромбів 
або квадратів. А. Голан висловив при-
пущення щодо змісту графеми, в якій 
він вбачав ступінчасту піраміду, зик-
курат, священну гору, що знаходить-
ся в центрі світу. «Вважається, – пи-
сав він, – що зиккурат і загалом піра-
міда– архітектурний образ гори, її ана-
лог… Фетиш, який зображав міфічну 
священну гору, що стоїть в центрі сві-
ту, мав вигляд конуса, піраміди. Конус 
або піраміда цілком можуть вважа-
тись втіленням гори… Є дані про те, 
що гори були зв’язані не тільки з богом 
землі, але і Великою богинею»15. Та-
ким чином, ромбовидні графеми зем-
лі могли символізувати священну гору 
в центрі світу.

Ліворуч від ромбовидних знаків зо-
бражено двох коней. Тулуб нижньо-
го з них заповнений вертикальними 
рисками. Коні – знакова атрибути-
ка індоєвропейців. Внизу вирізьбле-
но мисливця зі списом, що замахнув-
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рисунок 13
Хрести, ромбовидні 
графеми з 
трикутниками, 
а також зображення 
людини зі списом 
і коней. 
вигляд із заходу

12. Там само. – С. 90.

13. Нечуй-Левицький І. 
Світогляд українського 
народу. Ескіз української 
міфології. – К., 2003. – 
С. 122 – 127.

14.Сосенко К.
 Культурно-
історична постать 
староукраїнських 
свят Різдва і Щедрого 
Вечора. – К., 1994. – 
С. 227.

ся на зайця. Привертає увагу пояс мис-
ливця у вигляді трьох ліній. Аналогіч-
не зображення мисливця, що полює зі 
списом на зайця викуто на камені, не-
давно виявленому в селі Шепіт Косів-
ського району. Очевидно, що зобра-
ження мисливця на Писаному Камені 
може асоціюватись із сузір’ям Оріона. 
За давньогрецькою міфологією Орі-
он полюбляв полювати на зайців. Зо-
браження Оріона зі списом виявлено 
у «Гроті Бізона» Кам’яної Могили16 (ри-
сунки 14, 15). 

У правому  куті стели нанесено зо-
браження двох хрестів з розширеними 
кінцями рамен, заповнених ялинко-
вим орнаментом. Більший з них роз-
міром 0,96х1,1 м, менший 0,6х0,65 м. 
Над хрестом і ромбовидним знаком 

виявлено два косораменні хрести, а 
також два знаки, подібні до оберненої 
букви Е. Знаки, образи і символи тре-
тьої стели нанесені в різний час, аж до 
середньовіччя включно. Частина зна-
ків знищена написами туристів.

Отже, на Писаному Камені виявле-
но унікальний рельєфно-графічний 
петрогліфічний комплекс, розміще-
ний на трьох стелах, який відображає 
вертикальну структуру релігійного 
світогляду стародавнього населення 
Карпат. Жодна інша стародавня са-
кральна пам’ятка в краї не відтворює 
його в такій повноті. Звертає на себе 
увагу зооморфно-знакова система 
подачі інформації. Релігійно-космого-
нічна система має трьохчленну струк-
туру  – верхній, небесний (птахи, схід 

15. Голан А. 
Миф и символ. – 
Иерусалим – Москва, 
1994. – С. 91-92
16. Шилов Ю. 
Арата за «Ведою 
Славяна» і пам’ятками 
трипільської культури 
та іншими науковими 
джерелами. – К., 
2010. – С. 18.

рисунок 12
прорис знаків 
і символів, 
виявлених 
в. костинівим 
на писаному 
камені

13
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рисунок 14 
зображення 
мисливця зі списом

14

Сонця, космічне дерево, Місяць, зорі), 
середній, земний (ведмідь) і нижній, 
підземний (риба) світи. Зміст відтво-
рених образів і символів вказує на 
пошанування Великої Богині неба, бо-
жества землі й підземного світу. Стели 
з петрогліфічними композиціями, оче-
видно, були містеріальним сакрально-
ритуальним центром святилища.

За 10 м від трьох стел починаєть-
ся найвища частина південно-східної 
кам’яної гряди у вигляді платформи. 
Її довжина сягає 36 м. Вона починаєть-
ся виділеним п’ятиметровим скель-
ним виступом, що нагадує схематич-
не лівопрофільне скульптурне зобра-
ження антропоморфа (рисунок 16). По-
дібні зображення, що нагадують веле-
тенських антропоморфів, виявлено на 
західних бокових плитах в кінці плат-
форми (рисунок 17).

Горизонтальна платформа розділе-
на до основи трьома вертикальними 
розколинами. Вони ділять платформу 
на три частини. Перша з них довжи-
ною 15 м, друга – 11 м, третя – 10 м. 
Особливий інтерес становить друга, 
середня частина платформи, яка, ймо-
вірно, відігравала роль жертовника 
(рисунок 18). Уздовж центральної вісі 
цієї частини платформи видовбано дві 
великі чашоподібні заглибини оваль-
ної форми. Перша з них розміром 
1,1х0,9  м, глибиною 0,25 м, друга  – 
1,1х0,7 м, глибиною 0,35 м. Біля неї 
виявлено 11 так званих «шліфувадл», 
тобто продовгуватих заглибин (рису-
нок 19). На думку польських вчених, 
подібні «шліфувадла» утворились у 
результаті  шліфування або гострення 
крем’яних сокир чи ножів епохи нео-
літу – енеоліту, або ж, в окремих ви-
падках, періоду бронзи. Значну кіль-
кість каменів-оселків з так званими 
«шліфувадлами» виявлено у Франції 
на мегалітичних пам’ятках, у Єгипті на 
облицювальних плитах Луксорського 
храму Амона у Фівах (рисунок 20)17. У 

16

рисунок 15 
зображення 
мисливця зі списом, 
виявлене на 
камені в с. шепіт 
косівського району

рисунки 16, 17 
об’ємно-просторові 
зображення, 
що нагадують 
антропоморфів

17. Krzak Z. 
Megality Europy. – 
Wydawnictwo naukowe 
PWN. – Warszawa, 
1994. – S. 126.

рисунок 18
середня частина 
платформи 
з великими 
чашоподібними 
заглибинами, яка, 
очевидно, була 
жертовником. 
вигляд з північного 
заходу

15
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Карпатах їх виявлено майже на кожній 
стародавній сакральній пам’ятці. Мож-
на припустити, що гострення сокири чи 
ножа було частиною ритуальних дій 
під час жертвопринесень.

Третя, найбільша, чашоподібна за-
глибина діаметром 1,5х1,25 м, глиби-
ною – 0,4 м знаходиться ближче до 
східного боку платформи. Усі три ве-
ликі лунки постійно заповнені водою. 
Прорізані зливні рівчаки всіх трьох 
великих лунок зорієнтовані до східного 
боку платформи.

Однак, тільки дві найбільші лунки 
з'єднані зливним рівчаком, вода з 
яких стікає на землю. Очевидно, що 
система лунок і зливних рівчаків двох 
чаш пов'язана з обрядом «поїння зем-
лі», проханням дощу. Подібні ритуали 

ВЕРХНІй ЯСЕНІВ

рисунок 20
продовгуваті 
заглибини на 
облицювальних 
плитах луксорського 
храму амона 
у Фівах

20

рисунок 19 
продовгуваті 
заглибини від 
гострення кам’яних 
сокир чи ножів

19

21
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застосовувалися трипільцями. 
Три менші чашоподібні заглиби-

ни мають діаметр 0,3 – 0,8 м, глибину 
0,1 – 0,4 м. Зливні рівчаки всіх трьох 
«чаш» зорієнтовано на західний бік 
платформи, що пов'язано з пошану-
ванням культу мертвих. Сьома лунка 
має квадратну форму й, очевидно, ві-
дігравала роль жертовника для небес-
ного божества. Вона знаходиться біля 
чашоподібного заглиблення зі «шліфу-
вадлами». 

Остання, третя десятиметрова час-
тина платформи має дві невеликі лун-
ки, на початку і в кінці. Перша з них 
діаметром 0,5 м, глибиною – 0,15  м, 
друга  відповідно 0,6 м і 0,25 м. Від-
стань між чашоподібними заглибина-
ми 8 м. 

рисунок 22 
Хрест заповнений 
ялинковим 
орнаментом

рисунки 23, 24 
південно-західний 
край платформи 
у вигляді круга 
з петрогліфами. 
вигляд зі сходу

рисунок 21 
Хрестоподібна 
ідеограма в 
адоративній поставі

22

23

24
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У кінці платформи збереглись петро-
гліфи у вигляді хрестів. Рамена біль-
шого з них (0,6х0,8 м) заповнені ялин-
ковим орнаментом, як на стелі знаків, 
другий, менший (0,2х0,3 м) у вигляді 
хрестоподібної ідеограми в адоратив-
ній поставі (рисунки 21, 22).

Південно-західний край платфор-
ми має округло-ввігнуту форму діа-
метром 6 м. У середині викуто круг ді-
аметром 3 м. Сходинки до центру круга 
мають вигляд місяця. В середині круга 
прорізано прямі лінії, викуто заглиби-
ни, що нагадують підкови, стопи (ри-
сунки 23, 24).

На західних і східних бокових плитах 
платформи виявлено ряд знаків і об-
разів (рисунки 25, 26). Зокрема, на за-
хідній плиті середньої платформи з ча-
шами виявлено зображення антропо-
морфа розміром 2,7х2 м. Праворуч від 
його голови – хрест (рисунок 27).

Навпроти, на східній стороні плат-
форми, з величезних плит складено 
одинадцятиметрову споруду. Разом з 
середньою частиною платформи вона 
становить єдине ціле. Вода, що стікає 
під час дощу з трьох найбільших чашо-
подібних заглибин, виливається з двох 
сторін від рельєфного зображення, яке 
нагадує голову антропоморфа (рисун-
ки 28, 29, 30). На одній з плит глибоким 
рельєфом зображено величезну змію, 
що згорнулась кільцем. Поруч три 
менші змії повзуть в гору (рисунок 31). 
Праворуч від продовгуватого майдан-
чика знаходиться кам’яний квадрат 
розміром 1,9х2,3 м, висотою 0,6 м.

Північно-західна частина Писано-
го Каменя сягає 41 м (рисунок 32). На 
одній із західних бокових плит зобра-
жено великий хрест розміром 0,8х0,80 
м. Його вертикальне рамено заповне-
но ялинковим орнаментом. Горизон-
тальні рамена загнуто вверх, що на-
дає хрестові вигляд трисвічника. По-
верх хреста вирізьблено: «О. Кобилян-
ська 1899».

ВЕРХНІй ЯСЕНІВ

рисунки 25, 26
знаки на бокових 
плитах платформи 

25

26

27

рисунок 27
наскельне 
зображення 
антропоморфа. 
вигляд із заходу

рисунок 28 
споруда, складена 
з величезних плит. 
вигляд з південного 
сходу

рисунок 29 
споруда з плит і 
середня частина 
платформи. вигляд 
зі сходу
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рисунок 32 
північно-західна 
частина писаного 
каменя

ВЕРХНІй ЯСЕНІВ

32

30

31

рисунок 30 
рельєфне 
зображення голови 
антропоморфа. 
вигляд зі сходу

рисунок 31 
зображення змії, що 
згорнулася в кільце. 
вигляд зі сходу
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рисунки 33, 34 
камені у вигляді 
величезної 
зернотерки

33

34

35

рисунок 35 
комбінація з трьох 
хрестів
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Від проходу північно-західна части-
на Писаного Каменя починається  оди-
надцятиметровою плитою. Її похила 
прошліфована поверхня має вигляд 
продовгуватого заглиблення. Зверху 
на плиту поставлено камінь довжиною   
4,3 м, шириною 1,4 м (рисунки 33, 34). 
Загалом усе це нагадує велетенську 
зернотерку. У верхній частині каменя 
виявлено петрогліфічну комбінацію з 
трьох хрестів (рисунок 35). 

Північно-західна кам’яна гряда за-
вершується шестиметровою скелею з 
темним гротом висотою 2 м, шириною 
4,5 м (рисунок 36). З північно-західно-
го боку до скелі прихилено двометро-
вої висоти камінь у вигляді рівнобе-
дреного трикутника (рисунки 37, 38). 
Його поставлено на спеціальну кам’яну 
підставку. Камінь у вигляді трикутни-
ка, очевидно, символізує «землю-го-
ру», а темний грот  – вхід до підзем-
ного світу. Саме в цьому напрямку, по 
лінії центральної вісі північно-західної 
кам’яної гряди, заходить Сонце в день 
літнього сонцестояння. Зверху на скелі 
викуто й прошліфовано рельєфне зо-
браження зооморфа, поруч нанесено 
ряд хрестів, велика чашоподібна за-
глибина (рисунки 39, 40, 41).

У ході шурфування, проведеного 
в гроті, а також навпроти трьох стел 
культурного шару не виявлено. На гли-
бині 0,2 – 0,3 м суцільний скельний 
масив.

36

37

рисунок 37 
камінь у вигляді 
рівнобедреного 
трикутника. вигляд 
з північного заходу

рисунок 36
 Грот

рисунок 38
кам’яний трикутник 
на фундаменті. 
вигляд з північного 
заходу 38
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рисунок 39 
захід сонця в 
день літнього 
сонцестояння по 
лінії центральної 
вісі південно-
західної частини 
писаного каменя

39

40

41

рисунок 40 
зображення 
зооморфа. 
вигляд зверху

рисунок 41
чашоподібне 
заглиблення на 
східній скельній 
стінці. вигляд зі 
сходу

Таким чином, на Писаному Камені 
виявлено петрогліфічний сакрально-
ритуальний комплекс. Він включає в 
себе три стели, на яких подано трьох-
ярусну вертикальну структуру світу, 
ритуальний центр святилища, а також 
жертовник на найвищій частині плат-
форми у вигляді лунок з чіткою сис-
темою східних і західних зливних рів-
чаків, що корелюються з петрогліфіч-
ними зображеннями на нижніх бо-
кових плитах. Південно-східна части-
на кам’яної гряди концентрує знаки і 
образи, що вказують на пошануван-
ня неолітично-енеолітичної Великої 
Богині. Північно-західна гряда скель, 
зокрема грот, камінь-трикутник, що 
символізує «землю-гору», пов’язана 
з божеством землі й підземного сві-
ту. Розташування окремих елементів 
пам’ятки вказує на її зв’язок з літнім 
сонцестоянням. 

На стелі знаків, поверхні платфор-
ми і її бокових плитах виявлено індо-
європейську язичницьку і християн-
ську символіку.
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ГОРОД
 
Село	Город	
Косівського	району

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
за 2 км на північ від села Город на 
гірському хребті каменистий

тип пам’ятки 
Cкельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації)
15 квітня 2007 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк,  б. томенчук, 
б. Хруслов

опис
Хребет Каменистий простягнув-

ся з південного сходу на північний за-
хід. Його довжина більше 2 км, ши-
рина вершини 5 – 10 м, висота 620 м. 
Продовгувата вершина хребта вкри-
та величезними брилами неогенових 
пісковиків. З обох сторін Каменисто-
го беруть початок дві річки – Верхній 

рисунок 1
крісло Довбуша

і Нижній Ардан, що впадають у річку 
Пістинька. Гідроніми відтворюють са-
кральний ландшафт з його священною 
для християн річкою Йордан.

При підйомі по хребту з південно-
го сходу в напрямку на північний за-
хід серед нагромаджень величезних 
брил на висоті 550 м виявлено перші 
камені з петрогліфами. На похилій по-
верхні одного з них заввишки 1,5 м, 
завширшки 1 м продряпано числен-
ні вертикальні лінії, хрестоподібні й 
овальні ідеограми, знаки, подібні до 
букв [, Т.

За кілька десятків метрів по хреб-
ту знаходиться Крісло Довбуша (ри-
сунки1, 2). Його висота 1,8 м, ширина 
3 м. Вище правого підлокітника про-
дряпано знаки у вигляді [, А,  І,  Λ 
довжиною до 0,1 м, глибиною рельє-
фу 0,001  – 0,003 м. Ліворуч на боко-
вій стінці видовбані знаки V, І, О до-
вжиною 0,15 – 0,2 м і глибиною рельє-
фу 0,01 – 0,03 м. У Карпатах виявле-
но 7 пам’яток, що мають назву Крісло 
Довбуша, Панське крісло. Традиція са-
кральних крісел-тронів набула поши-

1
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рисунок 3
кам’яні сходи

3

2

рисунок 2
трон скельного 
святилища на горі 
афон (Греція) за 
400 м на південь від 
великої лаври
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рисунок 4
загальний вигляд 
каменя Довбуша

ГОРОД

рисунок 5
плити, покладені 
в ряд біля каменя 
Довбуша

4

5
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рення в середовищі трипільців у ІV  – 
ІІІ тис. до н. е. і була пов’язана з куль-
том Великої Богині.

Неподалік від Крісла Довбуша вияв-
лено своєрідні кам’яні сходи, що ве-
дуть вверх. Чотири сходинки мають 
ширину 2 – 3 м (рисунок 3). 

На вузькій продовгуватій вершині 
хребта знаходиться Камінь Довбуша. 
Його висота 3,5 м, ширина 4 м (рисун-
ки 4, 5). 

На горизонтальній поверхні каменя 
викуто цілий петрогліфічний комплекс, 
у центрі якого – хрестоподібне зобра-
ження антропоморфа на п’єдесталі 
з піднятими вгору руками у поставі 
адорації в оточенні різноманітних за 
конфігурацією хрестів. Ідеограма має 
0,3 м довжини і 0,09 м ширини (рису-

рисунок 7
косораменний 
хрест та інші знаки і 
символи

рисунок 6 
зображення 
антропоморфа в 
поставі адорації

рисунок 9
три хрести

рисунок 8
кам’яна платформа

6

7

8

9
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рисуноки 10
об’ємно-просторове 
зображення птаха

ГОРОД

10
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нок 6). Нижче викуто Х-подібний хрест, 
під ним – квадрат, поруч – знак [, а 
також горизонтальні лінії у вигляді схо-
динок, дві продовгуваті антропоморф-
ні голови. Довжина зображень – до 
0,1 м, глибина рельєфу – 0,04 – 0,06 м 
(рисунок 7). Внизу дві чашоподібні за-
глибини мають діаметр 0,1 – 0,15 м, 
глибину 0,03 – 0,05 м.

На вертикальних бокових поверхнях 
Каменя Довбуша петрогліфи у вигля-
ді 9 горизонтальних ліній, що нагаду-
ють сходи, а також круги, косі лінії, ку-
тові зображення. До каменя підступає 
кам’яна платформа заввишки 2,5 м, 
завдовжки 4 м і завширшки 2 м (рису-
нок 8). Навколо Каменя Довбуша роз-
міщені десятки менших каменів зі слі-
дами петрогліфів.

За 50 метрів від Каменя Довбуша 
біля стежки лежить плита, на горизон-
тальній поверхні якої крапковим мето-
дом викуто три хрести. Найбільший з 
них довжиною 0,25 м і шириною 0,12 м 
нанесено на умовному п’єдесталі з 
двома поперечними раменами й від-
ростками, загнутими вверх. Два ін-
ших, з продовгуватим вертикальним 
раменом, мають, відповідно, 0,09 і 
0,12 м довжини. Глибина рельєфу 0,02 
– 0,03 м (рисунок 9).

Неподалік від плити знаходиться 
скеля заввишки біля 4 м, яку місцеві 
жителі називають Каня. Вона має ви-
гляд орнітоморфа. В легендарній тра-
диції Каня – птах, що через власну гор-
диню потонув у водах Великого Потопу 
(рисунок 10).

Камінь Каня, ймовірно, відігравав 
роль жертовника. На це вказує харак-
тер комплексу петрогліфів. Зокрема, 
на східній стінці каменя видовбано три 
чашоподібні заглибини. Дві з них, що 
знаходяться за 0,4 м одна від одної, 
мають 0,09 і 0,12 м в діаметрі, глибину 
0,04 – 0,05 м. Третя, найбільша лунка, 
діаметром 0,15 м, завглибшки 0,06  м 
розміщена за 1,5 м вверх (рисунки 

рисунки  11, 12, 13 
три чашоподібні 
заглибини

11

12

13
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рисунок 14
камінь із 
зображенням стопи 
і чашоподібних 
заглибин 

14

16

рисунки 15, 16
вруби для 
дерев’яних 
конструкцій

15
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11, 12, 13). Отже, тут, як і на інших гір-
ських святилищах, має місце сакраль-
на типологія трьох чаш, що пов'язані з 
комплексами неба, землі й підземно-
го світу. Ліворуч від нижніх двох чашо-
подібних заглибин вирізьблено знак у 
вигляді букви Т, горизонтальна пере-
кладина якої удвічі довша за верти-
кальну, відповідно 0,23 і 0,1 м.

Над двома чашними заглибинами 
оконтурено праву стопу, направлену 
на північний схід. Її довжина біля 1 м, 
ширина 0,4 м (рисунок 14).

На вершині Кані виділено з масиву 
метровий виступ, на якому видовба-
но два вруби для дерев’яної надбудо-
ви (рисунок 15). Прямокутний вруб 
має розмір 0,2х0,25 м, глибину 0,07 м, 
другий видовб завдовжки 0,24 м, за-
вширшки 0,15 м і завглибшки 0,14 м. 
Від прямокутного вруба відходить ши-
рокий зливний рівчак. Внизу на двох 
каменях виявлено ще два вруби, при-
близно однакових розмірів, шири-
ною 0,35 м, довжиною 0,45 м (рису-
нок 16). Таким чином, зображення пта-
ха, чашоподібні заглибини, вруби для 
дерев’яних конструкцій на святилищі 
уподібнюють його до культових каме-
нів Сокільського хребта.

За 30 м від Кані стоїть камінь, на го-
ризонтальній поверхні якого видовба-
но чотири округлі чашоподібні загли-
бини діаметром 0,14 м, оконтурені не-
глибокими прямими лініями. На іншо-
му камені виділяється зображення об-
личчя антропоморфа (рисунок 17).

До комплексу каменя Каня слід від-
нести й Печеру Довбуша завдовжки 3 
м, завширшки 2 – 2,5 м, заввишки 0,8 
м. При вході на вертикальній стороні 
праворуч і зверху видовбано круглі ча-
шоподібні заглибини діаметром 0,12 
м, глибиною 0,07 – 0,1 м.

Ліворуч від входу до печери виділя-
ється камінь, що нагадує голову бика 

рисунок 17 
зображення голови 
антропоморфа

рисунок 19
круглі заглибини

17

18

19

рисунок 18
букранія



132

ГОРОД

рисунок 21
Хребет каменистий. 
план-схема розташування 
культових каменів:

1. скеля каня
2. камінь Довбуша
3. крісло Довбуша
4. Городище

(0,4х0,4 м) (рисунок 18). Далі на похи-
лій поверхні каменя нанесено округлі 
зображення з променями, зверху дві 
чашні заглибини діаметром біля 0,3 м, 
глибиною 0,03 – 0,1 м. Крапковим ме-
тодом викуто цифру «1820», поруч зо-
бражено сокиру (рисунок 19).

За кілька сотень метрів від печери 
Довбуша, під скелею викладено ви-

довжену кам’яну огорожу розміром 
1,5х4 м (рисунки 20, 21). Неподалік під 
скелею зведено стіни з великих каме-
нів висотою 1х1,5 м. Підпрямокутна 
споруда має розміри 1,5х2 м (рисун-
ки 22, 23).

Культові камені (Крісло Довбуша, 
Камінь Довбуша, Каня, Печера До-
вбуша), комплекс петрогліфів, вруби 

для дерев’яних конструкцій вказують 
на сакральний характер пам’ятки, а її 
структура свідчить, що на хребті Каме-
нистий знаходилося стародавнє свя-
тилище. Наявність численних хрестів 
вказує на те, що святилище функціо-
нувало аж до прийняття християнства.

Дослідник стародавніх пам’яток 
Східної Галичини Б. Януш (Карпович) 

рисунок 20
видовжена кам’яна 
огорожа

20
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рисунок 23
план кам’яної 
споруди

1.Bohdan J. Zabytki 
przedhistoryczne Galicyi 
Wschodniej. – We 
Lwowe, 1918. – S. 164.

рисунок 22
яма, облицьована 
каменем

22

на початку ХХ ст., посилаючись на 
Л. Вайгеля, писав про те, що «на схилах 
гори «каменистої» розкидані звалища 
якогось городища»1, яке згідно народ-
ної традиції походить з княжих часів. 

Матеріал про культові камені на 
хребті Каменистий вводяться у науко-
вий обіг вперше.
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Село	Дземброня	
Верховинського	району	

назва пам’ятки 
чорногора, вухатий камінь

розташУвання 
за 6 км на південний захід від села 
Дземброня на вершинах гір смотрич і 
вухатий камінь

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха енеоліту – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
27 липня 2007 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук. 
в обстеженні пам’ятки брали участь 
б. Хруслов, р. кобильник, 
м. вітенко, т. маланюк

опис 
Чорногірський хребет знаходиться 

у північно-східній частині 700-кіло-
метрового Карпатського лука, в гео-
графічному центрі Європи. Сорокакі-
лометровий хребет Чорногори, що 
простягнувся з північного заходу на 
південний схід, є найвищою частиною 
Українських Карпат з вершинами Пе-
трос (2020 м), Говерла (2061 м), Брес-
кул (1911 м), Пожижевська (1822  м), 
Туркул (1933 м), Ребра (2001 м), Гу-
тин-Томнатик (2016  м), Бребенескул 
(2036 м), Чорна Гора (Піп Іван) (2028 м) 
(рисунок 1)1 .

Остання разом з горами Смотрич 
(1894 м) і Вухатий камінь (1820 м) в гу-
цульській традиції становлять первіс-
ну, «правдиву» Чорногору, назва якої 
поширилась на весь хребет.

За формою Смотрич і Вухатий ка-
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мінь утворюють підкову, направлену 
на північний схід, усипану останцями 
твердих піщаників чорногірської свити 
(рисунки 2, 3). Рельєф дуги має вигляд 
гігантського трону, до підніжжя якого 
стікають зі Смотрича і Вухатого каме-
ня три потоки.

До Чорної Гори була прикута ува-
га дослідників з давніх-давен. Ще в 
30 – 40-х роках Х ст. «арабський Геро-
дот», учений-енциклопедист Абуль-
Хасан Алі ібн Хусейн, відомий під іме-
нем аль-Масуді, у своїй праці «Золо-
ті копальні і розсипи самоцвітів», або 
«Золоті луги» в розділі LXVI «Опис бу-
дівель, шанованих слов’янами» пові-
домляє про три найбільші язичницькі 
храми слов’янського світу, один з яких 
знаходився на Чорній Горі. Дослівний 
текст з коментарями передаємо в пе-

рисунок 1 
план-схема 
чорногірського 
хребта

2

рисунки  3
план-схема 
чорногірського 
святилища на горах 
смотрич і вухатий 
камінь

рисунок 2 
чорногірське 
святилище на горах 
смотрич і вухатий 
камінь

1. Украинские Карпаты. 
Природа. – К., 1988. – 
С. 20.
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рекладі А. Гаркаві, опублікований у 
виданні «Сказания мусульманских пи- 
(або: про дію (враження) цих звуків на 
слухачів. Усі ці догадки надзвичайно 
важко перекласти). Друга будівля була 
споруджена одним з їх царів на чорній 
горі; її оточують (або: її (гору) оточують 
чудесні води) чудесні води, різноко-
льорові і різні за смаком, відомі своєю 
користю (своїми цілющими властивос-
тями). В ній вони мали великого ідола 
в образі людини (В: в образі Сатурна), 
зображеного у вигляді старця з пали-
цею в руці, якою він рухає кості мерців 
з могил. Під правою його ногою знахо-
дяться зображення різнорідних мура-
шок, а під лівою – зображення пречор-
них воронів чорних крил (або: різного 
винограду. Загалом це речення туман-
не і суперечливе) і інших, також (зо-
бражень) дивних Хабашців і Занджців 
(Абіссінців і Занзібарців).

Ще іншу будівлю мали вони на горі, 
оточеній морським рукавом (або: на 
горі, оточеній морським рукавом), 
вона була побудована з червоного 
мармуру і зеленого смарагду. В її се-
редині був великий купол, під яким 
знаходиться ідол, частини якого зро-
блені з дорогоцінних каменів чоти-
рьох видів: зеленого хризоліту, чер-
воного яхонту, жовтого сердоліку (або: 
жовтого агату) і білого хрусталю і голо-
ва його з червоного золота. Навпроти 
нього знаходиться другий ідол в обра-
зі дівчини, яка приносить йому жертви 
і ладан (В: Йому траплялось приносили 
жертви і ладан (по Шармуа: або просо). 
Цю будівлю (тобто спорудження цієї бу-
дівлі) приписують якомусь мудрецеві, 
що був у них в стародавні часи; у по-
передніх наших книгах ми вже наве-
ли розповідь про нього, і його справи у 
слов’янських землях, про чари, хитро-
щі і його механізми (В: про площадки, 
гори і штучні канали), якими він поло-
нив їх серця, оволодів їх душами і зва-
бив їх розум, не дивлячись на грубість 

рисунки 4, 5,6,7, 8
карти ХVіі – ХVііі ст. 
із зазначенням 
чорної Гори 
(за http: // www. 
karpaty.com.ua)

звичаїв Слов’ян (В: на грубість Слов’ян) 
і різницю їх природних якостей. Бог во-
лодар милості (В тексті А не вистачає 
останньої фрази)».

Отже, у своєму описі аль-Масуді 
повідомляє про три найзнамениті-
ші в Південно-Східній Європі сакраль-
ні пам’ятки слов’ян Х ст. Для науковців 
постала проблема їхньої географічної 
локалізації. Стосовно Чорної Гори слід 
зауважити, що вона завжди виділяла-
ся з карпатського масиву картографа-
ми ХVII – ХХ століть як окремий геогра-
фічний об’єкт (рисунки 4, 5, 6, 7, 8).

Першими висловили думку про то-
тожність Чорної Гори аль-Масуді з кар-
патською Чорногорою вчені ХІХ  ст.   Я.
Головацький і А. Фомінцин2. У 70-х ро-
ках ХХ ст. відомі російські сходознав-
ці А. Ковалевський, а згодом В. Бейліс 
знову переклали цей напівзабутий твір 
і вказали на можливість реального іс-
нування описаних аль-Масуді храмів.

Детально проаналізувавши опис 
слов’янських язичницьких храмів аль-
Масуді, а також найновіші історичні, 
археологічні, природознавчі та геогра-
фічні матеріали, ще в кінці 1970-х ро-
ків Б. Томенчук зробив спробу підтвер-
дити припущення Я. Головацького, А. 
Фомінцина та А. Ковалевського. Ви-
вчення сукупності джерел дозволило 
зробити висновок про те, що написа-
не аль-Масуді про слов’янський храм 
на Чорній Горі має під собою реальну 
основу, зокрема стосовно розташуван-
ня пам’ятки на горі Піп Іван3.

Іншу версію розташування 

слов’янського храму запропонував 
відомий краєзнавець, археолог з Де-
лятина М. Клапчук, який ототожнив 
Чорну Гору аль-Масуді зі Страгорою, 
що біля сіл Лоєва і Стримба Надвірнян-
ського району. Існує ще одна версія, 
запропонована Г. Марченком, згід-
но з якою Чорногірське святилище 
аль-Масуді пов’язане зі «скельною 
обсерваторією», що біля села Багна 
Вижницького району Чернівецької об-
ласті.

Логіка авторської концепції полягає 
в наступному. Зокрема, з опису аль-
Масуді випливає, що перший храм був 
розміщений у високих горах. Він яв-
ляв собою складну кам’яну споруду. В 
описі подано навіть окремі деталі його 
конструкції – отвори з боку Сонця. Сті-
ни храму, очевидно, були розписані – 
«покриті знаками, які передбачали 
майбутнє». На храмі були встановле-
ні інструменти, які лунали і своїм зву-
чанням діяли на людей, що їх слуха-
ли, можливо на зразок дзвонів. Зага-
лом цей храм дуже своєрідний, порів-
няно з двома іншими. У ньому немає 
ідола, точніше, про нього не згадуєть-
ся. І становить він справжню культо-
ву будівлю зі складними конструктив-
ними деталями і звуковим оформлен-
ням. Усім цим він дуже близький до 
ранньохристиянських храмів-базилік, 
що дає можливість відносити його до 
слов’янського населення Балкан, яке 
перебувало у найближчих стосунках з 
Візантією і Римом. До того ж слов’яни 
на Балканах, на відміну від своїх бра-

4
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 2. Головацкий Я. 
Великая Хорватия или 
Галицко-Карпатская 
Русь. – Москвитянин, 
1841. – Ч. 6. – Кн. 2. – 
С. 213 – 232; Кн. 12. – 
С. 457 – 467; Фоминцын 
А. С. Божества древних 
славянь. – СПб., 1884. – 
С. 28.
 
3. Томенчук Б. П. 
К вопросу о славянских 
языческих храмах Аль 
Масуди // Виступ на 
науковій археологічній 
конференції молодих 
вчених України. – К., 
1980; 
Томенчук Б. П. 
Чорногора в історії 
давніх слов’ян // 

тів на прабатьківських землях, були 
під значним впливом давнього авто-
хтонного населення, що позначилося 
як на їхній матеріальній, так і на духо-
вній культурі. Сама християнська релі-
гія, яка на початку VІ ст. отримала пра-
во вільного розвитку, мала на Балка-
нах давнє поширення. Це підтверджу-
ють знахідки ранньохристиянських ба-
зилік у балканських містах V – VІ ст., 
предмети побуту з християнською 
символікою і поховання, здійснені за 
християнським обрядом4. Усе це не 
могло не позначитись на язичницькій 
релігії слов’ян, які прийшли на Балка-
ни в VІ – VІІ ст. Вони ж прийняли хрис-
тиянську релігію вже в кінці  VІІІ – ІХ ст. 
У зв’язку з цим, перший слов’янський 
храм в описі аль-Масуді повністю відо-

бражає ту складну ситуацію контакту 
слов’янського населення і місцевого, 
автохтонного, контакту слов’янського 
язичницького світу і християнського.

Для нас особливий інтерес становить 
«другий храм», який арабський ман-
дрівник розмістив на Чорній Горі. Якщо 
ототожнити «Чорну Гору» аль-Масуді з 
Чорногорою Українських Карпат, то 
стає зрозумілим опис місця, де вона 
височить. В Українських Карпатах Чор-
ногора – найбільш цікавий в геологіч-
ному, ландшафтному, флористичному 
і фауністичному аспектах гірський ма-
сив. Тут беруть початок найбільші вод-
ні артерії Карпат: на південних схилах 
– Тиса, на північних – Прут. До того ж 
Чорногора оточена водами Чорного, 
Білого Черемошу і Чорної, Білої Тиси, 

Жовтень. – 1985. –  
 № 11. – С. 99 – 102.
 
4. Kurnatowska Z. 
Slowiańsczyzna poludnio-
wa. – Wroclaw – Warsza-
wa – Kraków – Gdаńsk, 
1977. – S. 42 – 44.
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рисунки 9, 10
чорногірський 
хребет

що й пояснює різницю кольорів води 
в описі аль-Масуді. Саме використання 
кольорів у географічних назвах було 
дуже розповсюджене із загальноприй-
нятою давньоіранською системою гео-
графічних координат: північ – чорний 
колір, південь – червоний, захід – бі-
лий і схід – зелений або голубий. Цей 
же гірський район Українських Карпат 
є ще й одним із найбагатших регіонів 
Європи на мінеральні й соляні джере-
ла. Усього в зоні Карпат сьогодні відо-
мо біля 650 мінеральних джерел. Крім 
мінеральних, у регіоні Карпат знахо-
диться майже 800 соляних джерел, з 
яких здавна добували сіль способом 
виварювання розсолу. Багаті поклади 
кам’яної солі у Верхньотисянській за-
падині (Солотвино), які є найбільши-
ми в Європі, були відомі всьому дав-
ньому світу. Другий район соляних 
джерел – Покутські Карпати, що з пів-
нічного сходу прилягають до Чорного-
ри. Це район літописної «коломийської 
солі», яка вперше згадується в 1242 р. 
як особиста власність галицьких кня-
зів. Дохід від неї йшов на утримання 
найманої військової дружини. Соля-
ні джерела тут відомі в 40 пунктах5. З 
численними мінералізованими, соля-
ними джерелами Українських Карпат 
пов’язано й багато приток басейнів рік 
Тиси, Пруту і Черемоша з такими спе-
цифічними назвами, як «солоний» (3 
рази), «солонець» (8), «саратина» (3), 
«слатина» (2), «квасний» (7), «буркут» 
(9), «галаш» (2), «ропінний» (2), «бан-
ський» (6) та інші6. Усі ці факти в цілому 
пояснюють згадані у творі аль-Масуді 
різні «смакові» властивості води, що 
відомі і як «лікувальні».

Таким чином, своєрідний опис міс-
цезнаходження Чорної Гори аль-Масуді 
цілком підтверджується унікальними 
місцевими природно-географічними 
умовами карпатської Чорногори (ри-
сунки 9, 10, 11).

 Важливо відзначити й те, що дру-

рисунок 11 
посвята хреста на 
вершині гори піп 
іван 7 липня 2009 р.

11

5. Томенчук Б., 
Клапчук М., Арсенич П. 
Разведки на юго-
западном пограничьи 
Руси // Археологические 
открытия 1978 г. – М., 
1979. – С. 413 – 414; 
Томенчук Б. Разведки в 
северном Прикарпатье 
// Археологические 
открытия 1981 г. – М., 
1983. – С. 326 – 327.
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гий храм, на відміну від першого і 
третього, був зведений на споконвіч-
них слов’янських землях Прикарпат-
тя, пов’язаних з автохтонною багато-
тисячолітньою культурною традиці-
єю ще з епохи міді – бронзи. З Карпа-
тами дослідники пов’язують пробле-
му прабатьківщини трипільської циві-
лізації, індоєвропейців, слов’ян, укра-
їнців, про що свідчать тяглість тради-
цій, способу життя в даній екосистемі, 
спадкові ознаки матеріальної і духо-
вної культур.

В описі аль-Масуді не говориться 
про «храм на Чорній Горі» як про якусь 
кам’яну чи дерев’яну споруду. Важли-
вим є повідомлення про великого ідо-
ла, під правою і лівою ногами якого є 
зооморфні й антропоморфні зобра-
ження. Вони вказують на присутність 
або скульптурних, або графічних зо-
бражень, петрогліфів,  окремих тоте-
мів, або ж племінних чи родових богів.

Загалом, описаний аль-Масуді язич-
ницький храм на Чорній Горі не супере-
чить вигляду давніх слов’янських свя-
тилищ, відомих як за іншими писем-
ними даними, так і за археологічними 
джерелами. Це було спеціально відве-
дене місце, часто в неприступних, ви-
соких місцях, обмежене дерев’яно-
земляною чи кам’яною стіною. По-
середині майданчика стояв великий 
дерев’яний чи кам’яний ідол, навко-
ло якого могли розміщуватись мен-
ші племінні (родові) боги-тотеми. По-
руч знаходився жертовник, поблизу 
був жрецький житлово-господарський 
комплекс.

У період життя аль-Масуді 
слов’янський язичницький храм, що 
знаходився у серці Карпат, переживав 
завершальну стадію своєї історії і на 
тому етапі він міг належати літописним 
хорватам, які були давніми мешканця-
ми обох сторін Карпатських гір.

З давніх-давен Покутські Карпати, 
зокрема й Чорногора, були місцем пе-

ретину міграційних і обмінно-торгових 
шляхів з півночі на південь і зі сходу 
на захід. Ще з епохи мезоліту важливі 
шляхи проходили вздовж рік Дністра і 
Пруту – цього стародавнього комуні-
каційного коридору, яким з півночі на 
південь, зі сходу на захід пройшли со-
тні племен.

У межиріччі верхів’я Пруту і Серед-
нього Придністров’я перехрещува-
лись Галицький, Дністровський, Покут-
ський, Молдавський і Волоський шля-
хи. У ХІІ – ХІІІ ст. долиною ріки Прут 
проходив шлях, що з’єднував Галич з 
містами Північного Причорномор’я і 
Нижнього Подунав’я7. З долини Пру-
ту можна було перейти через Карпа-
ти на Cемигородський шлях, що вів до 
Трансільванії. У 1960-х роках ХІ ст. че-
рез Яблунецький перевал проходили 
половці для нападу на Угорщину. На 
думку галицького історика ХІХ ст. І. Ша-
раневича, Прислопський, Яблунець-
кий (Татарський) і Путильський пере-
вали активно використовувались для 
обміну між населенням Прикарпат-
тя і Трансільванії, Семигороддя8. За 
останні роки вздовж цих шляхів Кар-
патською історико-археологічною екс-
педицією виявлено десятки городищ, 
давні культові й оборонні пам’ятки.

Третій слов’янський язичницький 
храм, як описує його аль-Масуді, сто-
яв на горі, оточеній «затокою моря». 
Найбільш вірогідно, що це був острів у 
Балтійському морі – «Венедській зато-
ці», як його часто називали античні іс-
торики. Цікаво те, що якраз для цього 
регіону був характерний звичай роз-
міщувати свої культові місця на остро-
вах. Згадаймо хоч би всім відоме свя-
тилище Святовида поморських слов’ян 
на о. Руян (Рюген).

Про третій храм мовиться в описі 
аль-Масуді як про споруду з мармуру, 
«коралу». Усередині під великим купо-
лом стояли один навпроти другого два 
ідоли. Один з них був у «образі дівчи-

ни». Це ще раз підтверджує наші мір-
кування про його прибалтійське похо-
дження. Адже саме тут набув значного 
поширення культ жіночої богині.

Отже, третій слов’янський храм був, 
найвірогідніше, у районі побережжя 
Балтійського моря, зокрема в межи-
річчі Нижньої Ельби і Нижнього Одеру. 
Найдавніші слов’янські пам’ятки тут 
належать до кінця VІ – початку  VІІ ст. 
Ця територія незадовго до появи на ній 
слов’ян була покинута давньогерман-
ськими племенами. А невелика части-
на їх, що залишилась, вступила в кон-
такт зі слов’янами. Ці взаємини архе-
ологи дуже добре простежують у ма-
теріальній культурі суківського (VІІ ст.) 
і фельдбергського (VІІІ – Х ст.) типів. У 
польському Помор’ї – це слов’янські 
пам’ятки дзедзицької (VІ ст.)  і гола-
ниської (VII – VIII ст.) культур9.

Така своєрідна історична ситуація на 
побережжі Балтійського моря, очевид-
но, вплинула не тільки на матеріальну 
культуру, але й на пов’язане з нею ду-
ховне життя населення. Можливо, що 
цей контакт прийшлого слов’янського 
і місцевого давньогерманського насе-
лення і став причиною особливостей 
третього храму – двох ідолів із золота і 
коштовного каміння.

У творі аль-Масуді доречно відзна-
чити дуже строгу й логічну історико-
географічну послідовність у розміщен-
ні язичницьких храмів слов’ян – пів-
денних, східних, західних. Так, спочат-
ку він описав два храми у районі гір, а 
потім – третій храм, оточений затокою 
моря. Арабський мандрівник веде нас 
від ближнього для нього півдня горис-
тих Балкан, потім піднімається до Кар-
пат і завершує описом крайнього, пів-
нічного, балтійського храму.

Аналіз історичних та археологіч-
них джерел переконує в тому, що дру-
гий храм, описаний аль-Масуді, зна-
ходився на Чорній Горі в Карпатах. 
На відміну від першого і третього, це 

рисунок 12
погане (поганське) 
місце
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12

  6. Див.: Словник 
гідронімів України. – К., 
1979. – 777 с.

7. Тимощук Б. 
Давньоруська 
Буковина. – К., 1982. – 
С. 70 – 71.

8. Шараневичь И. 
Старинные пути русско-
угорскии через Карпаты 
и русско-польскии 
через Сянь и Вислу // 
Литературный сборник 
издаваемый обществом 
Галицко-Русской 
Матицы. – Выпускь І – 
ІV. – Во Львовь, 1869. – 
С. 46 – 139. 

9. Баран В. Д. Давні 
слов’яни // Україна крізь 
віки. – Т. 3. – К., 1998. – 
С. 73 – 78; Русанова 
И. П. Славянские 
древности VI – VII вв. – 
М., 1976. – 
С. 137 – 161;
Седов В. В. 
Происхождение 
и ранняя история 

було святилище під відкритим не-
бом з кам’яними скульптурами ідолів, 
що підтверджується  виявленими за 
останні роки скельними святилищами 
на Сокільському і Каменистому хреб-
тах, на Лисині Космацькій, у Терношо-
рах, Завоєлах тощо.

Для розуміння особливостей і ха-
рактеру пам’ятки важливими є та-
кож фольклорні, топонімічні джере-
ла, пов’язані з Чорногорою. Народ-
на творчість гуцулів перетворює Чор-
ногору в містичний центр, звідки ро-
зійшлися по всьому світу «ясноволо-
сі воїни-велетні» (за С. Вінцензом). Ве-
летень – Дід Первовічний у підземел-
лях гори Шпиці стереже страшного Ґар-
ґона (змія), прикутого до скелі ланцю-
гами (за М.  Городенком). Правнук ве-
летнів – опришок Головач забив біса 
на Гутині-Томнатику. За легендами, зі-
браними С. Пушиком, у полонині Га-
джина О. Довбуш убив Арідника (не-
чисту силу)10.

Саме на Чорногорі народ у піснях і 
легендах здійснював захоронення сво-
їх улюблених героїв. Зафіксований до-
слідником Д. Пожоджуком вислів з гу-
цульського фольклору про «матінку 
Чорногору» засвідчує факт її сприйнят-
тя як родової гори11. Подібні уявлення 

були поширені в давні часи, коли гора 
сприймалась як джерело походжен-
ня роду і вмістилище душ померлих, 
центр релігійного життя.

Для теми дослідження особливе 
значення мають легенди, пов’язані з 
так званою малою Чорногорою, зокре-
ма горою Смотрич. С. Вінценз у кни-
зі «На високій полонині» подає леген-
ду про чарівні зміїні замки-фортеці, 
побудовані на Смотричі. Інша леген-
да про битву святого Юрія з гігант-
ським змієм-смоком, що жив у пече-
рі на Смотричі і поїдав худобу і людей, 
передає у християнізованій формі ве-
дичний міф про перемогу Індри, Пе-
руна, Геракла над змієм Врітрою, Ве-
лесом. За легендою святий Юрій на бі-
лому коні в блискучій одежі із золотим 
мечем перемагає страшного змія. Він 
відмикає весняну ґражду, грає на Смо-
тричі в золоту трембіту, від чого зеле-
ніють гори і доли. В давніх колядках гу-
цули його величають навіть Сином Бо-
жим, наголошуючи, що «перше свя-
то – Святе Юр’є».

Образ весняного сонячного 
божества-громовержця Індри, Ярила, 
Геракла наділений рисами Юрія Пере-
можця, воїна-змієборця, одночасно 
– пастуха-вівчара. Народна уява по-

славян. – М., 1979. – 
С. 140.
10. Пушик С. Чугайстер: 
міфічний персонаж 
української народної 
поезії Карпат // 
Народна творчість та 
етнографія. – 1994. – 
№ 2 – 3. – С. 55.

11. Лаврук М. Гуцули 
Українських Карпат 
(етногеографічне 
дослідження). – Львів, 
2005. – С. 111.

12. Городенко М. 
Чарівний край 
Черемоша й Прута. – 
Косів, 1999. – 
С. 117 – 121.
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15

рисунок 13
Генеральний план 
обсерваторії на 
чорній Горі 
(піп іван) 
(соколовський з. 
Унікальна 
високогірна 
обсерваторія на горі 
піп іван. Довгий 
шлях до відбудови 
// пам’ятки 
України: історія та 
культура. – 2004. –  
№ 1. – с. 3.)

рисунки 14
обсерваторія на 
чорній Горі 
(піп іван)

рисунки 15
округлий 
пагорб за 
обсерваторією
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міщає також на Смотричі Білу церкву з 
трьома вікнами, повну скарбів. З нього 
також стікають потоки живої і мертвої 
води, які стереже крилата змія-готиця, 
сестра змія-смока12.

За давньою народною традицією із 
Дземброні до Смотрича і Вухатого ка-
меня (інша народна назва – Панське) 
через полонину Стая веде Чорна доро-
га. За ними пологий верх хребта у ви-
гляді гігантського плато аж до Чорної 
Гори і полонини Бальцатул називають 
Поганим місцем (поганським, язич-
ницьким), де в каменях є закляті духи, 
що викликають часті бурі (рисунок 12). 
У кінці ХІХ ст. В. Шухевич записав ле-
генду про попадю Одокію, яка в берез-
ні, одягнувши 12 кожухів, вирушила на 
полонину Лостун пасти вівці. Снігова 
буря змусила її скинути перший на-
моклий кожух на полонині Скуповій. 
На тому місці поставили хрест. Дру-
гий кожух вона скинула на полонині 
Керничний біля села Зелене. На цьо-
му місці теж було встановлено хрест. 
Згодом попадя добралася до Чорної 
Гори, де скинула третій кожух, а також 
«встановила там високу триногу (сті-
лець, трон  – М. К., Б. Т.), з якої видно 
весь світ»13. Невдовзі попадя Одокія 
замерзла і перетворилася на камінь, 
з-під якого витікає цілюще джерело.

В образі попаді Одокії, що одягну-
ла 12 кожухів і в березні пішла на Чор-
ну Гору, вгадується вже видозмінений 
архаїчний образ Великої Богині, що 
уособлювала природу, своєрідну Кору-
Персефону. Оскільки у давніх слов’ян у 

березні починався новий рік, до того ж 
на цей час припадає весняне рівноден-
ня, то в легенді мова йде про завер-
шення річного дванадцятимісячного 
циклу, пов’язаного з помиранням при-
роди і одночасно початком нового ци-
клу, пов’язаного з  відродженням світу.

Наведені окремі легенди і мікрото-
поніми вказують на культовий харак-
тер Чорногори загалом, а Смотрича, 
Вухатого каменя і Чорної Гори зокре-
ма. Однак попри наявність історичних 
джерел і багатої народної легендар-
ної традиції залишались невирішени-
ми головні питання. Де конкретно зна-
ходиться храм, описаний аль-Масуді? 
Які є артефактні докази його існуван-
ня? Без цього всі наведені аргументи 
залишалися непідтвердженими при-
пущеннями.

Вирішенню цих проблем передува-
ло створення в Прикарпатському на-
ціональному університеті імені Васи-
ля Стефаника кафедри етнології і архе-
ології, Карпатської археологічної екс-
педиції, а також науково-дослідного 
Інституту історії, етнології і археоло-
гії Карпат. Останній створений на за-
садах співпраці Прикарпатського уні-
верситету й Івано-Франківської облас-
ної державної адміністрації і облас-
ної ради. Головним їхнім завданням 
є виявлення і вивчення всіх видів іс-
торичних, етнографічних і археологіч-
них пам’яток на основі суцільного об-
стеження краю. Така своєрідна «інвен-
таризація» етнокультурної спадщини 
Прикарпаття має на меті введення в 

науковий обіг нового масиву джерел, 
на основі якого можна було б здійсни-
ти концептуальне переосмислення іс-
торії краю. Ідея виявилась продуктив-
ною. За 2006 – 2011 роки Карпатською 
експедицією на чолі з професором М. 
Кугутяком тільки на території Галиць-
кої Гуцульщини було виявлено біля 150 
досі невідомих давніх пам’яток, зокре-
ма городищ, святилищ, середньовіч-
них монастирів і фортець, сконцентро-
ваних уздовж стародавніх шляхів.

За таких обставин у кінці липня 
2007  р. було організовано експедицію 
на Чорногору в складі професора М. Ку-
гутяка, доцентів Б. Хруслова, М. Вітен-
ка, старших викладачів Р. Кобильника 
і Т. Маланюка. Її метою було виявлен-
ня, опис і картографування скельних 
петрогліфічних комплексів на полони-
ні Ґаджина, горах Кедруватий, Шпиці, 
Ребра, Бребенескул, Чорна Гора, Смо-
трич, Вухатий камінь.

Візуальне обстеження перших п’яти 
гірських масивів, крім Кедруватого, не 

15

13. Borucki T. Spostrżenia 
i materialy z wyprawy 
do żredel Czeremoszu // 
Plaj. – 2005. – № 31. – 
S. 45. 
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дало результатів. Особливі сподіван-
ня були на Чорну Гору, оскільки за су-
перечливими переказами округлий 
пагорб за обсерваторією міг бути міс-
цем язичницького святилища. Я. Го-
ловацький, мандруючи на Закарпат-
тя через Чорногору, відзначав у сво-
єму щоденнику дивної форми каме-
ні на Смотричі, а також джерело пит-
ної води на вершині Чорної Гори. Учас-
ники будівництва обсерваторії на горі 
Піп Іван теж згадували про «незвич-
ну форму і знаки на каменях, що ле-
жали на цій вершині і були викорис-
тані як будівельний матеріал»14. Од-
нак обстеження вершини гори не дало 
очікуваних результатів, лише у східній 
частині вершини Чорної Гори виявле-
но скельно-плитові утворення піско-
виків з глибокими печероподібними 
пустотами. Якщо скельні петрогліфи й 
були на горі Піп Іван, то вони знищені 
під час будівництва обсерваторії (ри-
сунки 13, 14, 15)15. Малопродуктивним 
виявилось обстеження і вершини гори 
Смотрич.

Однак обстеження в останній день 
експедиції 27 липня 2007 р. гори Вуха-
тий камінь і виявлення на ній скельних 
петрогліфічних комплексів, об’ємно-
просторових скульптур не залиши-
ло сумніву в тому, що описаний аль-
Масуді храм на Чорній Горі знайдено. 
Проте головною перепоною для ви-
вчення пам’ятки стала та обставина, 
що ми застали її в стані майже повно-
го знищення, оскільки святилище зна-
ходиться під відкритим небом у склад-
них умовах високогір’я, в зоні підви-
щеної сейсмоактивності й атмосфер-
них контрастів, до того ж тут прохо-
дили бої в роки Першої світової ві-
йни. Обстеження пам’ятки протягом 
трьох останніх років дало змогу тіль-
ки в основному схопити її конструк-
тивні особливості, міфологічний зміст 
скельних знаків і образів.

Вигляд Смотрича і Вухатого каме- 18

рисунок 16 
три тераси гори 
смотрич

19
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16

рисунок 18
Учасники експедиції 
на вершині гори 
шпиці. 
26 липня 2007 р. 

ня свідчить про те, що ці гори стали 
священними не випадково. У Карпа-
тах більше немає такого місця, де б по 
всій підковоподібній дузі двох гір були 
розкидані скельні останці дивовижних 
форм, до того ж кінці гірської «підко-
ви» мають приблизно однакову фор-
му, довжину і висоту. Крім того, Смо-
трич і Вухатий камінь з боку Дзембро-

ні мають триступінчасту (нижню, се-
редню і верхню) терасоподібну фор-
му (рисунки 16, 17, 18, 19). Самі вер-
шини гір вінчають гігантські скелі, на-
правлені на північний схід. Природні 
особливості цих гір ідеально підходять 
під визначення поняття так званої бу-
гади, введеного академіком А. Оклад-
ніковим на основі вивчення релігійно-

15. Соколовський З. 
Унікальна високогірна 
обсерваторія на горі Піп 
Іван. Довгий шлях до 
відбудови // Пам’ятки 
України: історія та 
культура. – 2004. –  
№ 1. – С. 3.

рисунок 17
схеми терас 
смотрича і вухатого 
каменя

рисунок 19
кам’яна споруда на 
горі бребенескул

14. Лаврук М. Гуцули 
Українських Карпат 
(етногеографічне 
дослідження). – Львів, 
2005. – С. 111.
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космогонічних уявлень тюркських та 
інших народів. «Під бугадами, – пише 
В. Даниленко, – розуміють гори, ска-
ли і навіть лежачі на місцевості вели-
кі камені як правило з рогатими висту-
пами (Вухатий камінь, Смотрич – М. К., 
Б. Т.), що і було підставою сприймати їх 
в якості зооморфного, звичайно бико-
подібного божества чи тотема. Ідея бу-
гади, ймовірно, мала глобальне поши-
рення… наприклад, цілком вірогідно, 
що Кам’яна Могила і, тим більше кав-
казький Ельбрус (також Альбардж), а 
також і їх багаточисельні аналогії, що 
втілювали собою предвічні породжен-
ня землі, були бугадами, бо вони не 
могли не вразити уяву стародавньої 
людини і не стати причиною обожнен-
ня незрозумілих їй явищ природи»16. 
Гігантський скельний комплекс Смо-
трича й Вухатого каменя, що нагадує 

20

рисунки 20, 21, 22
схід сонця 
на чорногорі

21
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рисунки 24, 25, 26 
26а, 27, 28
на чорногорі

24

25

26

26а
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рисунок 23
місяць над 
чорногорою

23

27
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рисунок 28
схід сонця
на горі вухатий 
камінь

підкову, трон, голову рогатого бика, 
вражає людей ХХІ століття масштабом, 
величчю священного місця (рисунки 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28).

У цьому контексті важливо зупини-
тись на етимології назви села Дзембро-
ня. Відомий український етнолінгвіст 
К. Тищенко вказує на доіндоєвропей-
ське балкано-кавказьке походження 
назви села Дземброня від зубра, тура, 
бика. Зубр, за словником української 
мови, – це великий дикий ссавець ро-
дини бичачих. Зубр старослов’янською 
ЗЖБРЬ, польською zubr, російською, 
білоруською зубр, болгарською зубър, 
сербохорватською зубар, крім того, з 
давньослов’янської запозичена ру-
мунська назва zimbru. За кавказьке по-
ходження балтослов’янської назви зу-
бра висловлюється В. Іванов. Зубр гру-
зинською domba, сванською dombaj, 
карачаєво-балкарською dommaj, осе-
тинською dombaj – зубр, лев, сильна 
велика тварина, тур, буйволиця17. Та-
ким чином сама назва села вказує на 
приналежність до зубра, бика, тура, які 
є головними образами Чорногірського 
святилища і виступають прообразом 
поняття бугади.

Основна частина святилища зна-
ходиться на лівій частині гірської під-
кови, на продовгуватому північно-
східному відрозі (довжина 1,3 км) Ву-
хатого каменя. Уздовж її терасоподіб-
ної вершини, включно з Вухатим ка-
менем, є 21 скельний комплекс. Від 
північно-східного краю гори, на камені 
№ 3, що у вигляді зооморфа, виявлена 
велика округла заглибина діаметром 
1 м, глибиною 0,35 м. На його схід-
ній частині вирізьблено косорамен-
ний хрест висотою 0,4 м. До скельного 
комплексу № 4 входять два камені ви-
сотою 4 і 3 м по лінії північ – південь з 
п’ятиметровою  прогалиною між ними. 
Камінь № 5 у вигляді зооморфа висо-
тою 3 м і шириною 4 м завершує ниж-
ню терасу Вухатого каменя. Він знахо-

17. Тищенко К. 
Мовні контакти: 
свідки формування 
українців. – К., 2006. –      
С. 90 – 92.

18. Голан А. 
Миф и символ. – 
Иерусалим – Москва, 
1994. – С. 119.

диться на великому майданчику, за-
рослому жерепом (рисунок 29).

Зі скельного комплексу № 7, який 
називають «Голова», починається цен-
тральна частина святилища, розміще-
на на середній терасі Вухатого каме-
ня. Довжина святилища 320  м, шири-
на 20  – 25 м. Висота скельного комп-
лексу № 7 сягає 7 м, ширина  – біль-
ше 10 м (рисунок 30). Він справді нага-
дує велетенську голову, направлену на 
північний схід – напрям сходу сонця 
в день літнього сонцестояння. З цього 
ж боку вирубано в скелі два невеликі 
майданчики, нижній (2х0,6  м) і верх-
ній (1,3х0,7 м), із задніми вертикаль-
ними стінками. На верхньому майдан-
чику видовбано чашоподібну лунку ді-
аметром 0,5 м, глибиною 0,45 м. Ниж-
ній майданчик має форму параболи 
(півмісяця), направленої на північний 
схід. Нижче на скелі викуто схематич-
не антропоморфне зображення, ймо-
вірно, жінки з косораменним хрестом 
на грудях. Праворуч від нього метрове 
еліпсовидне (яйцеподібне) зображен-
ня (рисунки 31, 32).  

М. Гімбутас дійшла висновку, що ко-
сораменний хрест (знак у вигляді двох 
перехрещених діагоналей) був ембле-
мою Велиної Богині. А. Міллер наво-
дить приклади жіночих статуеток з ко-
сораменним хрестом на грудях. А. Го-
лан зазначає, що в епоху неоліту такий 
хрест був емблемою Великої Богині і 
вважався жіночим знаком, а в період 
бронзи він трактувався як символ Сон-
ця і був чоловічим символом18. 

На східному боці каменя «Голова» 
є пірамідальної форми скеля висотою 
5 м, на похилій поверхні якої викуто ве-
лику чашну заглибину діаметром 0,9 м, 
глибиною 0,6 м (рисунок 33).

Зважаючи на просторові орієнтації 
елементів петрогліфічних композицій 
каменя-голови очевидно, що вони 
пов’язані з літнім сонцестоянням і 
весняним рівноденням, мають космо-

19. Даниленко В. 
Н. Космогония 
первобытного 
общества // Начала 
цивилизации. – 
Екатеринбург, 1999. – 
С. 58.
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гонічний характер. Видається, що піра-
мідоподібна скеля з великою чашною 
заглибиною представляє комплекси 
землі й неба. Зображення землі у ви-
гляді космічної гори (трикутника, піра-
міди)  – поширене явище в пам’ятках 
лінійно-стрічкової кераміки, буго-дні-
стровської, трипільської, тиської та 
інших археологічних культур. Ідея зем-

лі-гори дійшла до нашого часу й відома 
нам за етнографічними матеріалами 
Прикарпаття19. Наскельне зображення 
землі у вигляді космічної священної 
гори, первісного пагорба із Сонцем, 
що сходить із-за неї, а також стопа ви-
явлені на Татарівському брамоподіб-
ному святилищі, що на Сокільському 
хребті. Все це разом із зображенням 

космічного яйця і жінки моделює мі-
фологічну картину організованого кос-
мосу, пов’язаного зі створенням світу і 
людини, весняними і літніми циклами, 
небом і землею – двома світотворчими 
чинниками.

На 2,5-метровому камені № 8, що 
знаходиться за кілька метрів від каме-
ня-голови, виявлено два чашні загли-
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рисунок 29
 скельний комплекс 
№ 5 у вигляді 
зооморфа.
 вигляд зі сходу 

блення. Більше з них – діаметром 0,3 м, 
глибиною 0,08  м, менше – діаметром 
0,2 м, глибиною 0,04 м. На східній час-
тині вирізьблено рівнораменний хрест 
(0,35х0,35  м) (рисунок 34). За формою 
камінь № 8 являє собою класичну бу-
гаду.

Одним з найбільш інформативних є 
скельний комплекс № 9, що має назву 
«Жаба» (рисунки 35, 36). Камені-жа-
би – поширене явище на скельних свя-
тилищах Карпат (с. Розтоки, с. Марини-
чі). В. Даниленко на основі широкого 
кола археологічних джерел Південно-
Східної Європи зробив висновок про іс-
нування у стародавні часи особливого, 
наділеного ознаками жаби символу 
землі. Цей, виключно архаїчний, пере-
важно південно-європейський образ 

Великої Матері, Землі, помираючої і во-
скресаючої природи зберігся до наших 
днів у народному мистецтві у вигляді 
площинних «жаб’ячих» мотивів гуцуль-
ської вишивки20.

Скельний комплекс № 9 має уза-
гальнений вигляд жаби. Його висота 
біля 6 м, ширина – 15 м. На одному з 
виступів витесано в скелі й прошлі-
фовано об’ємно-просторове лівопро-
фільне зображення голови бика висо-
тою 2 м, направленої на північний схід, 
у напрямку сходу Сонця в день літньо-
го сонцестояння (рисунки 37, 38). Діа-
метр його круглого ока з повікою у ви-
гляді місяця сягає більше 0,5 м, глиби-
на 0,15 м. На його лобі зроблено окру-
глу плоскодонну заглибину, виділе-
но морду і роги, а біля ока проведено 

лінійно-кутову стрічку.
Праворуч від голови бика, на похило-

горизонтальній поверхні скелі викуто в 
грубо-узагальненій манері більш ніж 
двометрове зображення жінки (мож-
ливо андрогіна), що лежить. Однак воно 
дійшло до нас майже повністю знище-
ним і простежується лише при боково-
му, північно-східному освітленні. По-
рівняно краще збереглося зображення 
зігнутої в лікті правої руки, що тримає 
серповидний місяць у вигляді добре 
прошліфованої дуги, біля чітко окрес-
леної вульви (рисунок 39). Ще одне 
об’ємне зображення серповидного Мі-
сяця, а також чашоподібне заглиблення 
на вертикальній поверхні викуто право-
руч від жінки (рисунок 40).

Скельна композиція у вигляді голо-
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30

31

32

рисунок 30 
скельний 
комплекс № 7. 
 вигляд з південного 
заходу

рисунки 31,32
схематичне 
зображення 
антропоморфа. 
 вигляд  зверху

ви бика і антропоморфного зображен-
ня Великої Матері з місячним серпом 
свідчить про їх релігійно-космогоніч-
ний зміст. Поділ первісного космо-
су на верхній і нижній передбачав їх 
уособлення у вигляді жінки і чоловіка, 
або брата і сестри. В грецькій міфоло-
гії перший акт творення світу, а саме 
народження праматір’ю землею Геєю 
свого чоловіка – Урана, шлюб з яким 
у подальшому привів до народження 
всього сущого – тварин, рослин, не-
бесних тіл і стихій. Подібною за зміс-
том є шумеро-аккадська і ведична 
міфології. 

Образ Великої Богині, первісної Ар-
теміди сформувався вже в епоху неолі-
ту і був пов’язаний з мисливцями, ско-
тарями і ранніми хліборобами. Значне 
поширення антропоморфних жіночих 
образів, яких супроводжують місяце-
подібні рогаті фігури, зокрема бики, в 
тому числі у вигляді рогатих тронів, на 
яких ставили жіночі фігурки, спостері-
гається в Трипіллі А і Прекукутені (VІ – 
V тис. до н. е.). Прикарпаття входило в 
ареал цієї археологічної культури (ри-
сунок 41).

20. Там само. – С. 59 – 
60; Свйонтек І. Вишивки 
Гуцульщини. Мистецтво 
геометричного 
орнаменту та 
кольору. – Івано-
Франківськ, 2008. – 
С. 12, 115 – 118.
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рисунок 33
велике 
чашоподібне 
заглиблення на 
скелі № 7.
вигляд зі сходу

34

рисунок 34
чашні заглиблення 
на скельному 
комплексі № 8. 
вигляд із заходу

Переданий в антропоморфному, зо-
оморфному (жаба, птаха, змія) чи оро-
морфному (гора) вигляді образ Вели-
кої Богині в матеріалах трипільської 
культури дуже часто супроводжується 
знаком місячного серпа, що вказує на 
її архаїчне походження.

Уявлення про шлюбний зв’язок неба і 
землі, як найважливіших складових сві-
тотворення, виникло в епоху неоліту. На 
думку В. Даниленка, це було пов’язано з 
усвідомленням залежності земних про-
цесів від небесних, коли першопричина 
всіх явищ природи поміщалась на небе-
сах.

Отже, антропоморфний жіночий об-
раз скельної композиції ми схильні 
розглядати як образ Великої Богині, що 
в день літнього сонцестояння народила 
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35

рисунок 36
план-схема 
петрогліфічного 
комплексу каменя 
«жаба»

рисунок 35 
загальний 
вигляд скельного 
комплексу № 9 
«жаба».  вигляд  з 
північного сходу 

дитину, яка знаходиться праворуч від 
неї у вигляді продовгуватого каменя. 
Таким чином, перед нами – космогоніч-
ні образи, міфологічна родина (Велика 
трійця) в образі жінки, Великої Богині, 
бика і дитини. 

Хотілось би звернути увагу на ще 
одну важливу обставину в порядку по-
становки проблеми. На даний час ві-
домо біля 3 тис. зразків антропоморф-
ної пластики Трипілля, є кілька тисяч 
зразків зооморфної скульптури21. Пе-
реважна більшість з них – невелико-
го розміру, до 0,1 м, дуже рідко висо-
та скульптури сягає 0,2 – 0,3 м. Зрозу-
міло, що мова йде про сакральну мі-
кропластику, яка використовувала-
ся в магічних цілях у домашніх умо-
вах. Цілком природно припустити, 

21. Бурдо Н. 
Сакральний світ 
трипільської 
цивілізації. – К., 
2008. – С. 166.
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рисунок 37
схід сонця в 
день літнього 
сонцестояння на 
чорногірському 
святилищі

38

що крім культової керамічної мікро-
пластики існувала сакральна макро-
пластика у вигляді великих кам’яних 
об’ємно-просторових скульптур, пе-
трогліфічних комплексів, які могли ви-
ступати первісними архетипами, пра-
феноменами, культовими стандарта-
ми, що зберігались у трипільській ци-
вілізації протягом тисячоліть. Відо-
мий дослідник індоєвропейської мі-
фології голландський вчений Ф. Кьой-
пер обґрунтував концепцію архетип-
ної основи образотворчих виявів куль-
тури. Швейцарський психоаналітик К. 
Юнг розвинув вчення про колектив-
не несвідоме, виражене в архетипах, 
міфологічних символах. У цьому кон-
тексті закономірною є постановка пи-
тання про технологію формування ар-
хетипу трипільської сакральної мікро-
пластики. Не виключено, що типологія 
формувалася з допомогою сакральної 
макропластики у вигляді гігантських 
скульптур на племінних чи міжпле-
мінних ритуальних центрах, які, спи-
раючись на світову практику, знаходи-
лись на священних вершинах. Особли-
ва цінність гірських скельних петроглі-
фічних  комплексів у тому, що вони, бу-
дучи зафіксовані в камені, зберігають 
первісну типологію і структуру культу, 
виступають у ролі зображувальної мі-
фології. Виявлені в Карпатах антропо-
зооморфні образи, трони, підковопо-
дібні, брамоподібні святилища, знаки 
і символи є близькими за змістом до 
неолітично-енеолітичних культур да-
ного регіону. Як відомо, перші зразки 
культової скульптури Чатал-Гуюка (не-
оліт) були виготовлені ще з каменю, в 
той час як серія статуеток з Хаджила-
ру в епоху енеоліту майже цілком ви-
готовлена з глини. Зрозуміло, що на 
зразки сакральної макропластики не 
могли не впливати як масштаб, мате-
ріал, так і техніка обробки каменю.

На вертикальній з невеликим на-
хилом поверхні східної сторони каме-
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рисунок 38 
об’ємно-просторове 
зображення голови 
бика. вигляд із 
заходу 

рисунок 39 
на передньому 
плані 
антропоморфне 
зображення у 
вигляді жінки, що 
тримає у правій руці 
місяць. персонажі 
міфологічної трійці.
вигляд  із заходу 
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40

рисунок 40
зображення 
серповидного 
місяця. 
 вигляд  зверху

рисунок 41
ареал поширення  
культури трипілля 
а і прекукутені 
(Vі – V тис. до н.е.) 
(за м. Гімбутас. 
цивилизация 
великой богини: 
мир Древней 
европы. – м., 
2006. – с. 114.)

ня «Жаба» знаходиться композиція ча-
шоподібних заглиблень різної величи-
ни. Ближче до північного сходу викуто 
і відшліфовано три чашні заглиблен-
ня, два з них розміщені по горизон-
талі  (їх діаметр 0,35 і 0,5 м, глибина, 
відповідно, 0,08 і 0,18 м), зверху над 
ними – третє (діаметр 0,42 м, глиби-
на 0,26 м). Далі по колу на східній час-
тині каменя три великі круглі заглиби-
ни. Перша з них діаметром 0,85  м, гли-
биною 0,45 м, друга – діаметром 0,7 м, 
глибиною 0,35  м. Відстань між ними 
2 м. Третя заглибина є трохи нижче, ді-
аметр 0,5 м, глибина біля 0,3 м. Звер-
ху між першою і другою заглибина-
ми – випукле еліпсоподібне підвищен-
ня. Розміщені на одній горизонтальній 
з нахилом лінії три чашоподібні загли-
блення, очевидно, уособлюють косміч-
ні об’єкти, ймовірно, Сонце, Землю, 
Місяць. Їх розташування може симво-
лізувати затемнення Сонця чи Місяця в 
час весняного чи осіннього рівнодень 
(рисунки 42, 43).

На найвищій поверхні каменя, біля 
умовної голови жаби видовбано і 
прошліфовано гігантську праву сто-
пу довжиною 2,2 м (внутрішній про-
стір), шириною 0,6 – 0,8  м, глибиною 
0,5 – 0,6  м. Вона спрямована на схід 
у напрямку сходу Сонця в день вес-
няного і осіннього рівнодень (рисун-
ки 44, 45). Якщо від стопи в цьому на-
прямку умовно провести лінію далі, то 
вона пройде між двома найбільшими 
чашними заглибленнями, а також між 
двома скелями, що знаходяться ниж-
че. Ліворуч від стопи є невеликий ви-
пуклий круг, біля нього – серповидне 
зображення місяця.

Весь петрогліфічний комплекс каме-
ня «Жаба» вказує на його сакрально-
космогонічний характер. У зв’язку з 
цим особливої уваги  заслуговують 
просторові орієнтації зображуваль-
них образів і символів, які розміще-
ні в послідовно коловоротному ви-
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рисунки 42, 43
чашоподібні 
заглибини на 
скельному 
комплексі   № 9. 
 вигляд зі сходу

42

43

гляді, що нагадує стародавній зодіак. 
Спрямування стопи і великих чаш на 
схід свідчить про те, що для будівни-
чих святилища точкою весни, почат-
ком року було місце Сонця в день вес-
няного рівнодення. За таким принци-
пом визначався новий рік у більшості 
індоєвропейських народів, у тому чис-
лі й у слов’ян. У останніх новий рік від-
значався в день появи нового Місяця, 
найближчого до весняного рівноден-
ня.

Після весняного рівнодення схід 
Сонця піднімався до північного сходу, 
де є зображення голови бика і жінки, 
направлених на схід Сонця в день літ-
нього сонцестояння. У більшості ста-
родавніх календарів зодіак очолював 
Телець, а тому значна частина зобра-
жень зодіаку втілена у символах Тель-
ця (букранія), зокрема  голови бика 
(Гіад). Напрями стопи і голови бика є 
межовими знаками сходу Сонця в день 
весняного і осіннього рівнодень та літ-
нього сонцестояння. Поєднання голови 
бика і стопи в зодіаку не є одиничним 
випадком. На стелі з Христофорівки, 
що належить до ямної культури (рання 
бронза), зображена голова бика на тлі 
стопи22. Між стопою і биком-Тельцем є 
тісний символічний зв’язок. У вигляді 
бика зображалось божество – Індра, 
Зевс чи Перун. Не вдаючись у деталі, 
слід зазначити, що як би ми не оціню-
вали знаки і образи на камені «Жаба», 
об’єктивно вони знаходяться в астро-
номічно-просторових орієнтаціях вес-
няно-літнього циклу, що засвідчує  їх 
зодіакально-календарний характер.

Ключове значення стопи на Чорно-
гірському святилищі спонукає деталь-
ніше зупинитись на цій проблемі, відо-
мій у науковій літературі під назвою 
«ступні ніг», «камені-слідовики», а в 
народі – як «Божі стопи».

Перше письмове повідомлення про 
стопу подане ще Геродотом у V ст. до н. 
е. Розповідаючи про ріку Тірас (Дністер) 

і грецьку колонію в її пониззі, землю 
скіфів, неврів і агафірсів, яких розді-
ляла ця ріка, «батько історії» повідо-
мляє про стопу Геракла довжиною у 
два лікті, що знаходиться на одній з 
дністровських скель. Розповідь Геро-
дота про стопу Геракла має важливе 
значення в тому розумінні, що вказує 
на доісторичну традицію зображення 
ступнів ніг у Прикарпатському ареалі. 
Оскільки стопа була витиснена на ка-
мені Гераклом, прабатьком агафірсів, 
гелонів, скіфів, які поклонялися йому, 

22. Чмихов М. Від 
яйця-райця до ідеї 
Спасителя. – К., 2001. – 
С. 303.
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рисунки 44, 45
зображення 
правої стопи. 
вигляд зверху 

23. Słownik geo-
graficzny Krolewstwa 
Polskiego i innych krajów 
słowiańskich. – Warsza-
wa, 1883. – 
T. IV. – S. 551; Baruch M. 
Boże stopki. – Warszawa, 
1907. – S. 41.
24. Формозов А. А. 
Камень «Шеглец» 
близ Новгорода и 
камни «следовики» // 
Советская 
Энциклопедия. – Т. 5. – 
1965. – 
С. 130– 138; 
Даниленко В. Н. 
Космогония 
первобытного 
общества // Начала 
цивилизации. – 
Екатеринбург, 

то зрозуміло, що вона існувала до них 
і виникла в час, коли Геракл (солярне 
божество) і напівдіва-напівзмія (хто-
нічне божество) вступили в священний 
шлюб неба й землі і стали родоначаль-
никами стародавніх народів. Польські 
дослідники кінця ХІХ ст. вважали, що 
стопа Геракла знаходиться десь на По-
кутті, до якого включали й Чорногору 
як його південно-східну окраїну23.

 Проблему зображення стоп у Єв-
ропі почали вивчати у ХІХ столітті. Зо-
крема, німецький дослідник К. Ріттер у 
1820 р. перший звернув увагу на сліди 
стоп на каменях  і описав стопу Будди 
на Адамовій горі на Цейлоні, Геракла 
над Дністром, Ісуса Христа на Олив-
ній горі. Англійський історик культури 
Леслей висловив думку про доісторич-
не походження стоп, вважаючи їх пер-
шою скульптурою людей епохи палео-
літу. Особливий інтерес викликали сто-
пи великих розмірів, які приписували 
велетням (рисунок 46, 47).

В Україні першим підняв пробле-
му походження людських стоп на ка-
менях А. Новосельський у праці «Люд 
український» (Вільно, 1857). Професор 
В. Лушкевич 1893 р. відкинув ідею про 
стопи як межові знаки і вказав на їх 
релігійне дохристиянське походження. 
Польський дослідник М. Барух у пра-
ці «Boże stopki» (Warszawa, 1907) по-
дає інформацію про зображення стоп 
на каменях в Галичині і на Волині, в 
тому числі стопу Матері Божої  в Поча-
єві, в с. Підкамінь Бродівського повіту і 
стопу Геракла в Подністров’ї. На почат-
ку ХХ ст. серед європейських науковців 
утвердилась думка про стопи на каме-
нях як культові знаки епохи бронзи.

У радянські часи до інтерпретації 
проблеми стоп звертались О. Формо-
зов, В. Даниленко, О. Титова, М. Ричков, 
З. Абрамова та інші. Зокрема, В. Дани-
ленко, аналізуючи зображення ступнів 
ніг в Кам’яній Могилі, на пам’ятках 
Приазов’я, Північного Причорномор’я, 

надавав їм релігійно-космогонічного 
значення і відносив їх до епохи енеолі-
ту (ІV – ІІІ тис. до н. е.). Такої ж думки 
дотримується  і О. Титова, відносячи 
появу стопи як культового знаку, до 
ІV – ІІІ  тис. до н. е. Дослідник М. Ричков 
датує появу знаків стопи епохою міді й 
трактує їх як канонізований атрибут 
антропоморфного божества, його вті-
лення (аватара)24.

У кінці ХХ –на початку ХХІ ст. пробле-
ма каменів-слідовиків знайшла своє 
відображення в працях Ю. Шилова, 
Б. Михайлова, М. Чмихова. Археолог 
Ю. Шилов знаки стопи з Кам’яної Моги-
ли пов’язує з ведичною міфологією про 
Бога Вішну, що трьома кроками що-
річно створює-поновлює світобудову, 
при цьому автор відзначає слов’яно-
індійські відповідності й датує їх V – 
ІІІ тис.  до  н.  е. Дослідник петрогліфів 
Кам’яної Могили Б. Михайлов, інтер-
претуючи зображення людської стопи 
на голові дракона-вішапа, співвідно-
сить її з шумерським божеством Нін-
гірсу,  який опускає на ворога «свою 
могутню стопу», відзначаючи при цьо-
му релігійний обряд вбивства антро-

1999; Титова О. Н. 
Об интерпретации и 
хронологии композиций 
со ступнями из Каменной 
Могилы // Материалы 
по археологии 
археологических 
памятников Украины. – 
К., 1982. – 
С. 5 – 12; Ричков М. О. 
Про зображення «ступнів 
ніг» на антропоморфних 
стелах доби раннього 
металу // Археологія. – 
1982. – № 38. – С. 64 – 
69; Абрамова З. А. 
Древнейшие формы 
изобразительного 
творчества // Ранние 
формы искусства. – Л., 
1972.
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рисунки 46
трипільське поселення у 
формі стопи між селами 
тальянки та вишнопіль, 
а також стопи з кам’яної 
могили (за Ю. шиловим. 
аратта за «ведою 
словена» і пам’ятками 
трипільської культури 
та іншими науковими 
джерелами. – к., 2010. – 
с. 50.)

поморфним божеством дракона, що 
привело до народження Сонця, неба і 
ранкової зорі. Одиничну людську стопу 
Б. Михайлов пов’язує зі стопою ведич-
них божеств Індри-Вішну, Геракла і да-
тує її кінцем ІІІ – початком ІІ тис. до н. 
е.25. Отже, сучасна наукова точка зору 
на походження знака стопи на камені 
пов’язує її з ведичним божеством Ві-
шну і датує її епохою міді – бронзи. 
При цьому слід зазначити, що в епоху 
бронзи знак стопи міг належати Вішну, 
однак у період неоліту – енеоліту стопа 
могла бути втіленням Великої Богині.

Про зв’язок знака стопи з епохою 
міді, зокрема трипільською культу-
рою, свідчать результати археологіч-
них досліджень в урочищі Скала, що 
біля села Сокіл Галицького району, де 
виявлено трипільське поселення на 
правому березі річки Лімниці. На його 
території в скелі викуто ліву стопу до-
вжиною 1,1 м, шириною 0,53 – 0,65 м, 
глибиною 0,5 м, направлену на північ-
ний схід (рисунок 48)26.

Звернення до образу Вішну та його 

трьох кроків спонукає детальніше зу-
пинитись на цьому ключовому персо-
нажі ведичної міфології. 

У Рігведі, священній книзі аріїв, яка 
була створена в середині ІІ тис. до н. е., 
центральне місце займає сюжет, 
пов’язаний з перемогою божества Ін-
дри над змієм Врітрою. Останній уосо-
блював стан хаосу, де не було ні неба, 
ні землі, ні світла, ні ночі, не було ду-
алізму космосу. Врітра (Vrtra) означає 
опір, перепона, в українській міфології 
він Ворот, Воротар, ворота, що означає 
перешкоду. Безплечий і безногий змій 
виступає уособленням  царства моро-
ку і непорушності. 

За Рігведою завданням Індри, со-
лярного божества, громовика було 
знищити Врітру, створити з нерозділь-
ного стисненого змієм хаосу дуальний 
світ, небо і землю. В цьому йому до-
поміг Бог Вішну. У Ведах він виступає 
як центральна фігура, важливіша за 
Індру, який є всього сезонним боже-
ством. Без Вішну Індра не зміг би пе-
ремогти Врітру. Вішну приготував для 
Індри священний напиток – сому, від 
якого той став великим і сильним. Сво-
їми славетними трьома кроками Ві-
шну створив небо і землю, які були 
здавлені Врітрою, розмістив між ними 
простір для удару грому. Головною ме-
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25. Шилов Ю. О. 
Джерела до 
витоків української 
етнокультури ХІХ тис. 
до н. е. – ІІ тис. н. е. – 
К., 2002; Михайлов Б. 
Петрогліфи Кам’яної 
Могили. Семантика, 
хронологія, 
інтерпретація. – К., 
2005; Чмихов М. Від 
яйця-райця до ідеї 
спасителя. – К., 2001.

26. Вісник № 35. 
Офіційне видання 
Івано-Франківської 
обласної ради та Івано-
Франківської державної 
адміністрації. 
Державний реєстр 
пам’яток археології 
Івано-Франківської 
області. – Івано-
Франківськ, 2001. – 
С. 40.

27. Jurewicz J. 
Trzy kroki Wisnu // Studia 
indologiczne. T. 3. – 
Warszawa, 1996. –  
S. 49 – 73.

28. Kowalik A. 
Kosmologia davnych 
Slowian. –  Kraków, 
2004. – S. 198.

29. Кьойпер Ф. Б. 
Труды по ведической 
мифологии. – М., 
1986. – С. 1 – 8.

рисунок 47 
Городище мейден 
кастл у формі стопи 
(великобританія) 
(за У. брей, Д. трамп. 
археологический 
словарь. – м., 
1990. – с. 165.)

48

тою активності Вішну є створення умов 
для життя людини. За таких обставин 
Індра (бик) своєю ваджрою, перуном 
вбив Врітру, розколов гору, вивільнив 
воду. Підтримуючи Індру, Вішну трьо-
ма кроками дав змогу появитися світ-
лу, зійти сонцю, прогнати морок, звіль-
нити воду і випустити із загороди ко-
рів. Кроки (стопи) Вішну започаткову-
ють рух Сонця, Космосу, людської іс-
торії. Польська дослідниця І. Юревич 
пов’язує три кроки Вішну із Землею, 
небом і Сонцем. Своїм третім кроком 
Вішну вийшов у космічний простір, 
відкрив ворота між проявленим сві-
том і непроявленим творцем. Дослід-
ниця трактує крок Вішну як заглибле-
ний слід, повний меду і соми27. Стопа 
на голові змія демонструє поставу пе-
реможця, одночасно вона є символом 
креативної сили, відродження світу, 
запліднення природи28. Голландський 
вчений Ф. Кьойпер бачить у третьому 
кроці таємничу сферу трансцедентно-
го, вищу суть якого пізнати людині не 
дано29.

Вішну постає як небесне божество, 
космічний стовп, що підтримує небо і 

землю (надір), він стежить за дотри-
манням космічного циклічного зако-
ну – ріти. Він володіє вищим розумом, 
«знаходить перший день нового року», 
захищає людей від демонів. Жінкою 
Вішну є богиня Лакшмі, пов’язана з 
хтонічним світом, землею, водою.

Рігведа відзначає особливий зв’язок 
Вішну з горами, оскільки він жив у го-
рах, стоїть на вершині космічної гори 
Мандари. Пізніша ведична традиція 
пов’язує Вішну з птахом Гарудою, що 
приносить йому сому, його символом 
виступає також бик.

Автори Рігведи у гімні «До Вішну» 
його описують так: 

«Ось прославляється Вішну за 
героїчну силу,
Страшний, як звір, що бродить 
(невідомо) де і живе в горах,
В трьох кроках якого живуть всі 
істоти.
Хай до Вішну іде (цей) 
гімн-молитва,
До того, хто поселився в горах, 
далеко йдучому бику,
Який це обширне, протягнуте 
загальне житло

рисунок 48 
зображення лівої 
стопи великої богині 
на скелі в с. сокіл.  
вигляд зверху 
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Зміряв один трьома кроками
(Він той) три сліди якого, 
повні меду,
Невичерпні, п’янкі за звичаєм,
Хто триєдино землю і небо один 
підтримав - всі істоти.
Споглядаючи  тільки два кроки того,
Хто виглядає, як сонце, метушиться  

     смертний.
На його третій ніхто не відважиться         

     (глянути)
Навіть крилаті птахи у польоті» 
(1, 154; 1,155)30.

Головною ідеєю Рігведи є світотво-
рення, світобудова, вічне відроджен-
ня природи за незмінними циклічни-
ми законами всесвіту, створення умов 
для життя людей.

Наведені характеристики Вішну і 
його кроків ідеально відповідають се-
мантиці й формі великої заглибленої 
стопи на вершині каменя «Жаба»31, 
сама назва якого виступає символом 
хтонічної істоти, змія-смока, Врітри. 
Чорногора в міфологічному аспекті 
була його царством. Вбивство змія-
смока на горі Смотрич перетворило 
Чорногору на священну космічну 
вершину, центр світотворення, міс-
це поклоніння богам. Тут розгорнуто 
велетенський сакральний комплекс. 
Кожного року під час березневого рів-
нодення кроком-стопою Вішну повто-
рюється містерія битви і перемоги над 
мороком, пітьмою, холодом, злими 
демонами, земною ентропією. 

Стійка легендарна традиція на Гу-
цульщині стосовно знищення святими, 
героями злих сил на Чорногорі має в 
основі давній ведичний релігійно-мі-
фологічний архетип. Убивство Святим 
Юрієм злого змія-смока на горі Смо-
трич, знищення Довбушем нечистої 
сили на полонині Ґаджина, а Головатим 
на Гутині-Томнатику, як і перемога на 
горі Петрос над злим велетенським 
звіром, що пожирав людей та інше, є 

повторенням першоподвигу Індри-Ві-
шну над Врітрою. Крім Чорногори на 
Прикарпатті більше немає місць, де б 
у фольклорі святі чи герої знищували 
змія-смока або ж нечисту силу. Героїч-
но-легендарна традиція тут не загуби-
лась у мороці тисячоліть, вона перене-
сена народом на християнських святих 
і народних героїв.

Продовжуючи опис святилища на 
горі Вухатий камінь, слід відзначити, 
що за метр від стопи знаходиться об-
тесана і виділена з трьох сторін похи-
ла на захід жертовна плита розміром 
5х5 м (рисунки 49, 50). На її прошліфо-
ваній поверхні викуто дві чашоподіб-
ні заглибини, одна з них – діаметром 
0,34  м, глибиною 0,15 м, друга – діа-
метром 0,42 м, глибиною 0,10 м. Вони 
розміщені в тому ж напрямку, що й 
стопа. Дві інші круглі плоскі заглиби-
ни направлені на південний схід і зна-
ходяться біля зображення оберненого 
місячного серпа довжиною 1,7 м, ши-
риною 0,25 м. Ще одне кругле плоско-
донне заглиблення виявлено на окре-
мій плиті біля каменя «Жаба».

Із заходу жертовна плита відділена 

рівчаком від ще однієї похилої плити з 
великою конусоподібною заглибиною, 
окресленою колом, її діаметр 0,8  м, 
глибина – 0,2 м (рисунок 51).

Отже, на основній плиті та її продо-
вженні, відділеному рівчаком, спосте-
рігається той же феномен, який вияв-
лено на ряді інших святилищ, тобто 
розміщення жертовних чашоподібних 
заглиблень за принципом 2+1. Два з 
них – на основній жертовній плиті, а 
третє – на додатковій, відділеній від 
основної. Ймовірно, мова йде про по-
клоніння божествам неба, землі, Сон-
ця (Місяця). У гімні Рігведи до «Неба і 
Землі» сказано:

«Між двома чашами світотворення,
Що мають щасливе народження,
Божеством, рухається, як повинно,
Чистий Бог Сур’я» (1, 160)32.
На самому краї похилої плити є фі-

гурне двометрове зображення, біля 
якого – видовб у формі печінки (ри-
сунок 52). Магічні ритуали, пов’язані 
з гаданням на печінці, були пошире-
ні в месопотамській, грецькій, етрусь-
кій, римській та інших релігійних тра-
диціях (наприклад, один із месопотам-

52
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49

рисунок 49 
жертовна плита.  
вигляд зверху

30. Ригведа. Мандалы 
I – IV. – М., 1989. – 
С. 189 – 190. 

31. Jurewicz J. 
Trzy kroki Wisnu // Studia 
indologiczne. T. 3. – 
Warszawa, 1996. –  
S. 49 – 73.

32. Ригведа. 
Мандалы I – IV. – М., 
1989. – С. 194.

50

51

рисунок 50 
чашоподібні 
заглибини на 
жертовній плиті.  
вигляд зверху

рисунок 51 
жертовна плита.  
вигляд 
з південного 
заходу

рисунок 52 
викуте зображення 
у формі печінки
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53

54

рисунок 53 
скельний комплекс 
№ 10 «качка». 
 вигляд зі сходу

рисунок 54 
зображення ока в 
скелі «качка». 
вигляд зі сходу  

ських текстів про Саргона Аккадсько-
го)33.

За 50 м на південь від скелі «Жаба» 
знаходиться камінь № 10, який нази-
вають «Качка». Його висота біля 6 м. 
На східній стороні каменя виявлено 7 
круглих заглиблень діаметром 0,1  – 
0,34  м, глибиною 0,11 – 0,2  м. Багато 
знаків пошкоджено.

Південна сторона має правопро-
фільний вигляд птаха, ймовірно кач-
ки, з округлою головою, повернутою 
на схід, і привідкритим дзьобом (ри-
сунок 53). Моделювання зобу, яке спо-
стерігається в мікропластиці трипіль-
ської культури,  підтверджує скуль-
птурне зображення саме качки. Діа-
метр її ока сягає 0,65 м, глибина 0,22 м 
(рисунок 54). На верхній прошліфова-
ній похилій поверхні каменя-качки 
викуто три чашоподібних заглибини 
зі зливом. Дві з них з обідком. Їх ді-
аметр 0,52 – 0,54  м, глибина 0,15  – 
0,2  м. Третя заглибина відділена рів-
чаком, має діаметр 0,24 м, глибину 
0,08 м (рисунки 55, 56). У нижній час-
тині є ще чотири округлі заглибини ді-
аметром 0,36 – 0,6 м, глибиною 0,03 – 
0,12 м.

Качка виступає одним з найарха-
їчніших персонажів релігійно-міфо-
логічного світогляду епохи неоліту 
– енеоліту стародавнього населення 
Азії і Європи. У міфологічних системах 
багатьох народів світу качка та її яйця 
причетні до створення світу. В україн-
ському фольклорі є казки і легенди про 
космічне яйце, знесене качкою, в яко-
му поміщалися золоте, срібне, мідне і 
залізне царства, символи світів-епох. 
У одному з варіантів казки йде мова 
про яйце-райце, з якого вийшли всі 
живі істоти на землі. У стародавньому 
фінському міфі Калевала світ походить 
з 7 розбитих яєць, знесених качкою. 
Б. Рибаков вважав, що качка в міфоло-
гії виступає творцем світу і символом 
зв’язку з потойбіччям. Поширеним є 
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33. Иванов В. В. 
Античное 
переосмысление 
архаических мифов 
// Жизнь мифа в 
античности. Материалы 
научной конференции 
«Випперовские 
чтения». – 1985. – 
Выпуск ХVIII. – Часть 
1. – С. 9 – 26.

34. Бурдо Н. Б., 
Відейко М. Ю. 
Трипільська культура. 
Спогади про золотий 
вік. – К., 2008. – 
С. 283 – 284.

рисунки 55, 56
чашоподібні 
заглиблення зі 
зливом. 
вигляд зверху 55

56

образ качки в керамічній зооморфній 
мікропластиці раннього Трипілля, що, 
на думку М. Гімбутас, є сакральним 
символом Богині-птаха34. Нагадаємо 
також, що водоплавна птиця Гаруда 
була атрибутом Бога Вішну.

Неподалік від каменя-качки знахо-
диться скельний комплекс № 11, що в 
народі має назву «Дід і Баба» (рису-
нок 57). Перед двома скелями, які 
уособлюють діда і бабу, є скеля висо-
тою біля 7 м у вигляді орнітоморфа. На 
її східній і північній сторонах на висоті 
2 – 4 м викуто 12 заглиблень, рідше 
випуклих кругів діаметром 0,15  – 
0,4 м. На західній частині скелі є 7 за-
глиблень, або ж оконтурених, сильно 
пошкоджених кругів діаметром 0,35 – 
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57
рисунок 57 
скельний комплекс 
№ 11 «Дід і баба».  
вигляд зі сходу 

58

59

рисунок 58 
петрогліфи 
скельного 
комплексу № 11.  
вигляд із заходу
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60

61

рисунки 59, 60 
знак на скелі «баба» 
у вигляді букви т.  
вигляд зі сходу

рисунок 61
кругла чашоподібна 
заглибина 
на скельному 
комплексі № 11. 
вигляд з півдня
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62

рисунок 62 
скельний комплекс 
№ 11 «Дід і баба».  
вигляд зі сходу

63

рисунок 63
вирівняний майданчик з 
кругами всередині біля скель 
«Дід і баба».  вигляд зверху

0,8 м (рисунок 58).
Скеля, яка уособлює діда, сягає біля 

8 м, а скеля-баба – 5 м. Обидві вони зо-
рієнтовані на північний схід, у напрям-
ку каменя-жаби. Скеля-баба зі східної 
сторони розділена навпіл гігантським 
знаком, що нагадує букву Т, висота 
якого біля 4 м. 

Подібний знак часто зустрічається 
на скельних святилищах Карпат, Болга-
рії. У науковій літературі він має різне 
трактування. На Болгарських скельних 
святилищах він завжди поруч біля зна-
ку солярного божества. У вітчизняній 
літературіподібний знак іноді тракту-
ють як схематичне зображення голови 
бика (букранія). Очевидно, що такий 
знак, подібний до букви Т, є одним із 
найважливіших маркерних символів 
небесного божества (рисунки 59, 60). 

На цій же стороні видовбано біль-
ше 30 заглиблень та випуклих кругів, 
зображено стопи різних розмірів. На її 
північно-східному боці є чотири окру-
глі заглибини, а на південно-західній 
стороні діаметр круглої заглибини ся-
гає більше ніж 0,8 м (рисунок 61). Ба-
гато з них знищені часом. Заглиблені і 
випуклі круги спостерігаються і на свя-
тилищі біля села Багна Вижницького 
району Чернівецької області.

На відміну від скелі-баби, де не 
збереглись антропо- чи зооморфні 
ознаки, скеля-дід і в північно-східно-
му і в південно-західному напрямках 
має грубо-схематичний вигляд ан-
тропоморфа у вигляді вертикального 
чотирикутного стовпа, що завершу-
ється округлою з північно-східного 
боку і продовгуватою з південно-за-
хідної сторони головою (рисунок 62). 
У нижній частині північно-східного 
боку скелі-діда є 5 невеликих круглих 
заглибин, а нижче – схематичне зо-
браження правої стопи. Три заглибини 
виявлено також на західній стороні 
скелі. Біля скель знаходиться вирів-
няний круглий майданчик, діаметром 
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рисунок 64
камені № 13, 14, 15

64

рисунок 65 
скельний комплекс 
№ 13. вигляд зі 
сходу

65
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66

рисунки 66, 67
скельний 
комплекс № 17.
вигляд з південного 
заходу

67

біля 10  м з концентричними кругами 
всередині   (рисунок 63).

Стопа та інші ознаки скелі-діда мо-
жуть виступати маркерами образу Ін-
дри, Вішну, Перуна чи Геракла, стов-
па, що, за словами Рігведи, підтри-
мує небо. Виявлені на Прикарпатті в 
ХІХ  – ХХ ст. кам’яні ідоли мають ви-
гляд чотирикутного монументально-
го стовпа з невиразними ознаками ан-
тропоморфа. Скелі діда і баби можуть 
символізувати космогонічну пару (як і 
на камені-жабі). Весь скельний комп-
лекс № 11 відзначається численними 
солярними і лунарними символами. 
Знищеність пам’ятки унеможливлює 
більш детальну інтерпретацію.

Усі скельні комплекси, починаючи 
від № 8 і до 13, знаходяться на відстані 
приблизно 50 – 60 м один від одного. 
Однак камені № 13 – 15 розташова-
ні поруч. Вони завершують основну 
частину святилища. Ймовірно, колись 
вони становили своєрідну стіну (рису-
нок 64).

Скеля № 15 не містить петрогліфів. 
На камені № 14 видно ознаки вруба. 
Натомість скельний комплекс № 13, 
висотою більше 4 м, має вигляд зоо-
морфа, змія-ящера, зорієнтованого на 
південь, на домінуючу вершину Вуха-
того Каменя. На його східній стороні 
викуто найбільше кругле заглиблення 
діаметром 1,1 м, глибиною 0,7 м (рису-
нок 65). Зображення ящерів, драконів 
пов’язане з ідеєю циклічності, культом 
предків, плодючістю. Їх символом ви-
ступав Місяць. У трипільській керамі-
ці знаки змія і повного або серповид-
ного Місяця часто об’єднуються. За ки-
тайською традицією змія супроводжу-
ють знаки Сонця або Місяця у вигляді 
дисків. На Чорногірському святилищі 
найчастіше виступають круги або ча-
шоподібні заглибини на вертикальних 
поверхнях скель35.

З комплексу № 16 починається тре-
тя тераса, яка круто веде до верши-

ни Вухатого Каменя. Інтерес становить 
камінь № 17 з рівно-горизонтальною 
прошліфованою поверхнею, двома 
круглими заглибинами, оконтурени-
ми рівчаками і серпоподібною боко-
вою виїмкою. Він знаходиться під вер-
шиною гори і домінує над святилищем 
(рисунки 66, 67).

Камінь № 18 на східній вертикальній 

стороні містить випуклі з обідком кру-
ги і чашоподібні заглиблення, поєдна-
ні з горизонтальними рівчаками.

Вухатий Камінь, висотою біль-
ше 10  м, що знаходиться на одно-
йменній вершині, має з трьох сторін 
схематично-узагальнений вигляд зоо-
морфа (рисунки 68, 69, 70, 71). Він на-
гадує велетенську бикоподібну рогату 
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68

69

рисунки 68, 69, 70
скельний 
 комплекс № 21 
«вухатий камінь»

35. Бурдо Н. 
Сакральний світ 
трипільської 
цивілізації. – К., 
2008. – С. 110 – 111.

70
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71

рисунок 71
скельний комплекс 
№ 21 «вухатий 
камінь»

72

рисунок 72
кругла заглибина на вершині 
вухатого каменя. 
вигляд зверху

голову, зорієнтовану на північний схід. 
Назва «Вухатий Камінь» і реальні його 
обриси підкреслюють цю особливість, 
підтверджуючи бугадоподібний ви-
гляд скелі. На ритуальний характер Ву-
хатого Каменя вказує також та обста-
вина, що на горизонтальній його вер-
шині викуто глибоку круглу заглибину 
діаметром 0,3 м (рисунок 72).

За 300 м від Вухатого Каменя зна-
ходиться своєрідна друга верши-
на гори з нагромадженням скель. На 
одному з майданчиків виділяється 
п’ятиметровий вертикальний стовп у 
вигляді  міксаморфного зображення, 
направленого на північний схід. Його 
можна було б сприйняти як гру приро-
ди, однак у нижній частині скелі про-
різано великий Х-подібний хрест, по-
руч викуто продовгуватий хрест. Непо-
далік, на круглій горизонтальній пли-
ті видовбано чашну заглибину діа-
метром 0,2  м (рисунки 73, 74). Мікса-
морфного вигляду скеля знаходиться в 
тому місці, де за словами аль-Масуді й 
міг стояти ідол Сатурна (Кроноса) – бо-
жества швидкоплинного часу, зем-
леробства і посівів, який зображався 
у вигляді старого діда або ж дракона 
(рисунок 75).

Між Вухатим Каменем і Смотричем є 
більш, ніж кілометрова сідловина, по-
середині якої знаходиться великий чо-
тирикутний камінь із круглою загли-
биною посередині (рисунок 76). Сама 
ж вершина Смотрича являє собою на-
громадження скель, типову бугаду. Під 
скелями виявлено дві печери. В одній 
з них вертикальні стіни викладені ка-
менями, що підпирають перекриття 
(рисунки 77, 78, 79). На другій і третій 
терасах Смотрича височать більше 10 
скельних останців. На деяких із них ви-
куто випуклі круги і чашні заглибини 
(рисунки 80, 81, 82, 83, 84).

Посередині між двома терасами 
Смотрича і Вухатого Каменя простягну-
лась кілометрова гряда. З обох її сторін 
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73

рисунок 73 
скельний 
комплекс між
горами смотрич 
і вухатий 
камінь
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74

рисунок 74
чашна заглибина 
на скельному 
комплексі між 
горами смотрич і 
вухатий камінь.  
вигляд зверху

76

рисунок 75
статуя сатурна 
(кроноса)

рисунок 76 
чотирикутний 
жертовник між 
горами смотрич і 
вухатий камінь.  
вигляд з півдня
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78

рисунки 77 
скелі на вершині 
гори смотрич

77

рисунки 78, 79 
печери на горі 
смотрич
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80

81

рисунок  80
скельні останці 
на горі смотрич
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рисунки 83, 84 
скельні останці 
на другій і третій 
терасах смотрича

82 83

84

рисунки 81, 82 
викуті на скелях 
круги 
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рисунок 86 
вирівняний 
майданчик 
на скельному 
комплексі між 
горами смотрич 
і вухатий камінь

є три потоки, що стікають зі Смотри-
ча і Вухатого Каменя. Посередині цієї 
гряди, між двома потоками Мунче-
ла, знаходиться вирівняний округлий 
двохрівневий майданчик зі скель-
ним комплексом (рисунки 85, 86, 87, 
88, 89, 90). На одній з горизонталь-
них плит верхнього майданчика видо-
вбано велику круглу чашу зі зливним 
рівчаком діаметром 0,55 м, глибиною 
0,3  м. Праворуч від неї – прямокут-
ний майданчик, з двох сторін обкладе-
ний каменями. На нижньому майдан-
чику – ще одна чашоподібна заглиби-
на, діаметром 0,3 м, глибиною 0,25 м. 
Поруч виявлена печера. Отже, перед 
нами ще один сакральний комплекс, 
який, очевидно, використовувався для 

жертвоприношень.
Завершуючи опис Чорногірського 

святилища, слід зазначити, що від 
Вухатого каменя на південний захід 
відходить довга гряда зі скельними 
останцями, посередині якої знахо-
диться семиметрова скеля з ознаками 
антропоморфа.

У результаті вивчення Чорногір-
ського святилища стало очевидним, 
що описаний аль-Масуді храм на Чор-
ній Горі за всіма ознаками локалізуєть-
ся в районі карпатських вершин Смо-
трич, Вухатий камінь і Піп Іван. Істо-
рична значущість виявленого святили-
ща посилюється тією обставиною, що 
в Україні більше немає пам’яток, ві-
домих у Південно-Східній Європі, що 

дійшли до нас і про які би повідомля-
ли іноземні джерела першої половини 
Х ст. У зв’язку з цим Чорногірське свя-
тилище постає унікальним джерелом 
для вивчення сакральної культури ста-
родавнього населення краю. Пам’ятка 
є найбільшим високогірним святили-
щем Карпат з усіх досі відомих. Най-
більший храм даків у Карпатах, зокре-
ма Сермісегетуза, знаходився на висоті 
1200 м. Розміщення центральних свя-
тилищ на гірських висотах підтверджу-
ється світовою практикою.

Чорногірський храм знаходився в 
ареалі стародавніх археологічних куль-
тур епохи неоліту, енеоліту, бронзи, за-
ліза, на перетині сухопутних і річкових 
шляхів, біля цілої системи гірських пе-
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рисунок 85 
Двохрівневі 
майданчики 
зі скельними 
комплексами між 
горами смотрич і 
вухатий камінь

рисунок 87
плити на скельному 
комплексі між 
горами смотрич і 
вухатий камінь

87
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ревалів, а також знаменитих родовищ 
кременю, солі, металів, на стику гір 
і степу. Стародавні шляхи зв’язували 
Пруто-Дністровське, Пруто-Серетське 
межиріччя, Покуття з Трансільванією, 
Семигороддям, Подунав’ям, західним 
Причорномор’ям, територіями, де ви-
никла Трипільська цивілізація. 

Виявлене святилище перебуває в ге-
нетичному зв’язку з десятками інших 
скельних пам’яток, що знаходяться у 
Покутсько-Буковинських Карпатах, які 
разом з Чорногорою становлять ціліс-
ну гірську систему.

Науково-методологічне значення 
Чорногірського святилища посилю-
ється тією обставиною, що саме цій 
пам’ятці притаманний своєрідний 
культовий архетип, прафеномен, са-
кральний код, характерний для десят-
ків інших святилищ. 

Попри певні варіації, вони моде-
люють типологічну подібність з ря-
дом обов’язкових ознак, що склали-
ся впродовж тривалого часу. Зокре-
ма, структура Чорногірського святи-
лища, як своєрідного культового архе-
типу, включає в себе набір таких скла-
дових, як жертовну плиту з трьома ча-
шоподібними заглибинами за принци-
пом 2+1, стопу, зооморфну й антро-
поморфну наскельну макропластику, 
зв’язану з комплексами неба і землі, 
сакральні трони, численні солярно-
лунарні образи, знаки і символи. Еле-
ментами пам’ятки виступають також 
вирівняні майданчики, дерев’яні при-
будови, вежі, кам’яні стіни та інше. 
Коловоротне розміщення петроглі-
фів вказує на календарно-зодіакальну 
систему, зорієнтовану на весняно-
літній цикл і пов’язану з весняним рів-
ноденням і літнім сонцестоянням.

Усі ці та інші характерні особливос-
ті пам’ятки дають змогу схопити в ці-
лому зміст і структуру стародавнього 
культу у вигляді зображувальної мі-
фології.

ДЗЕМБРОНЯ

88

Зрозуміло, що формування і розви-
ток подібного релігійно-міфологічного 
архетипу, як єдиної цілісної типологіч-
ної системи, в силу консервативності 
цієї сфери, мусили зайняти сотні або й 
тисячі років. У зв’язку з цим творцями 
таких сакральних пам’яток могли ви-
ступати великі цивілізації епохи міді – 
бронзи, подібної до трипільської, що 
існувала в даному регіоні більше 2 ти-
сяч років, під час якої змінилося біль-
ше ста поколінь стародавніх скотарів 
і землеробів. Саме носії трипільської 
культури мали найбільшу потенційну 
можливість створити чорногірський, 
ймовірно, міжплемінний ритуальний 
центр, що консолідував населення 
величезних територій. Випрацюваний 
творцями Чорногірського святилища 
культовий стандарт відображав суть 
міфологічного світогляду і як такий 
поширювався і втілювався на інших 
святилищах, домашній сакральній мі-
кропластиці. Найважливіші структурні 
елементи Чорногірського храму, як і 
інших пам’яток, співзвучні з базовими 
зразками трипільської культури.

Слід зазначити і те, що основні об-
рази, знаки і символи Чорногірсько-
го та інших карпатських святилищ ра-
зом з тим тісно пов’язані з провідни-
ми ідеями ведичної міфології, з куль-
том небесних богів (Індри, Вішну). 
Таким чином, карпатське язични-
цтво виступає спадкоємцем ведичної 
релігійно-міфологічної традиції.

При вивченні пам’яток застосо-
вувався міждисциплінарний підхід, 
оскільки використання археологіч-
них методів тут обмежується локалі-
зацією їх у скельних масивах і, відпо-
відно, відсутністю культурного шару. 
Тому основним об’єктом досліджен-
ня виступали петрогліфічні комплек-
си, до вивчення яких застосовувався 
семіотично-знаковий підхід. Потре-
бують подальшого системного аналі-
зу фольклорний, етнографічний, топо-
німічний та інші аспекти теми. В ході 
подальшого вивчення Чорногірсько-
го святилища ті чи інші твердження 
можуть бути уточнені або ж доповне-
ні. Однак, безперечно, дана пам’ятка є 
знаковою, має особливе значення і яв-
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рисунок 90
план скельного 
комплексу з 
вирівняним 
майданчиком 
і печерою, що 
знаходяться між 
потоками мунчела

89

ляється цінним джерелом до вивчен-
ня сакральної культури стародавнього 
населення Карпат. 

Матеріал про Чорногірске святили-
ще вводится у науковий обіг вперше.

рисунки 88, 89
чашоподібні 
заглибини на 
скельному 
комплексі між 
горами смотрич 
і вухатий камінь
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ДОРА
 
Село	Дора	
Яремчанської	міської	ради	

назва пам’ятки 
білий камінь, камінь Довбуша

розташУвання 
пам’ятка знаходиться в урочищі 
Дебриця на горі пірс-Дора (961,5 м) 
за 3,5 км на північний захід від 
залізничної станції Дора

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
30 липня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк. в обстеженні пам’ятки 
брали участь в. клапчук, т. маланюк

опис
Гора Пірс-Дора входить до гірсько-

го хребта Дебриця, що простягнувся 
з південного сходу на північний захід. 
Уздовж хребта тече потік Дебриця, що 
впадає в річку Кам’янка. На вершині 
хребта знаходяться скельні останці 
неогенових пісковиків до 30 м висоти. 
З обох боків хребта глибокі урвища, 
лише з боку села Дора пологий підйом 
веде через модриновий ліс до скель-
ного комплексу. Вздовж хребта є кіль-
ка джерел питної води.

За кілька десятків метрів від скель-
ного комплексу знаходиться кам’яна 
брила висотою 1,2 м, шириною 1,5 м, 
що має вигляд зооморфа (рисунок 1). 
На його східній похилій поверхні ви-
куто знак [, нижче – контури антро-
поморфа та інші зображення. Висота 
петрогліфів 0,25 м, ширина 0,1 м, гли-
бина рельєфу 0,01-0,02 м (рисунок 2). 

Знаки у вигляді букв І , Т, Х, М, W, 
V та інші, які часто  зустрічаються на 
культових каменях Українських Карпат, 
М.  Гімбутас відносить до 30 базових 
давньоєвропейських «письмових» зна-
ків епохи неоліту (VІ – V тис. до н. е.)1. 

рисунок 1
загальний вигляд 
каменя 
з петрогліфами

На північно-західній стороні каменя 
викуто унікальну хрестоподібну ідео-
граму висотою 0,3 м, шириною 0,25 м, 
глибиною рельєфу 0,005-0,01 м   (рису-
нок 3). Вершина вертикального раме-
на хреста завершується схематичним 
круглим антропоморфним зображен-
ням, а нижня частина – кругом. На 
кінцях горизонтального рамена ви-
куто трикутники, продубльовані по-
двійними лініями. У перехресті рамен 
продряпано ромб. Зліва хрест, оконту-
рений продовгуватими пунктирними 
рівчаками. Хрести з подібною іконо-
графією (ромби, трикутники на кінцях 
рамен) виявлено на Лесівських ка-
менях, Камені дванадцяти опришків, 
Писаному камені. Вони датуються від 
епохи міді – бронзи до середньовіччя.

Найвища скеля має назву Білий 
Камінь або Камінь Довбуша. В давніх 
українських колядках Білий камінь 
виступає символом Місяця, креатора 
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2

рисунок 2
знаки і образи 
вирізьблені на 
камені  

1. Гимбутас М. 
Цивилизация Великой 
Богини: мир Древней 
Европы. – М., 2006. – 
С. 338, 350 – 352.

2.Сосенко К. 
Культурно-
історична постать 
староукраїнських 
свят Різдва і Щедрого 
Вечора. – К., 1994. – 
С. 143, 229, 280, 
287. – 291.
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3

рисунок 3
Хрестоподібна 
ідеограма 

світотворення2. Його висота сягає 30 м 
(рисунок 4). 

Зі східного боку на вертикальній по-
верхні скелі, на висоті 11 м видовбано 
круглий отвір діаметром приблизно 
0,4 м, поруч 1,5 м грот. Нижче, на-
впроти них, – вертикальна скеля. Із 
західного боку Білий камінь має ви-
гляд гігантської змії, що згорнулась 
кільцями (оуробор). На поверхні скелі 
видовбано дві круглі заглибини (рису-
нок  5). Поруч камінь (1,2х1,5 м) у ви-
гляді голови зооморфа (рисунок 6).

Білий Камінь оточує величезний 
скельний комплекс. З північного боку 
до скель веде десятиметрова тераса 
(рисунок 7). Вона завершується біля 
скелі з петрогліфами у вигляді гори-
зонтального і вертикальних рівчаків, 5
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6

рисунок 5
скеля у вигляді 
тераморфа 

рисунок 6
камінь у вигляді 
зооморфа

4

рисунок 4
загальний вигляд 
білого каменя 
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7

рисунок 7
тераса 

8

рисунок 9, 10
триступінчастий 
жертовник

рисунок 8
наскельні 
петрогліфи
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11

13

рисунок 11
зображення коня 
і списа 

рисунок 13
камінь з підтесаним 
двосхилим дахом і 
хрестами 
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округлих заглибин і ромба (рисунок 8).
Неподалік знаходиться скеля у ви-

гляді трьохступінчастого жертовника. 
В лівій верхній частині скелі видовбано 
продовгувату нішу, в якій вставлено 
такої ж форми брилу. З південного боку 
вона має округлу заглибину. Поруч на 
скелі викуто знак у вигляді букви М 
(рисунки 9, 10).

Навколо Білого Каменя на багатьох 
скелях виявлено петрогліфи, однак 
більшість із них знищені видовбами 
сучасників.

На одній зі скель на висоті 4 метрів 
викуто зображення коня в пунктирно-
му крузі, нижче – вістря списа, поруч – 
знак М (рисунок 11).

Скульптурне зображення ще одно-
го коня висотою 4,5 м виявлено непо-
далік від скельного комплексу Білого 
Каменя. На вертикальній поверхні 
каменя-коня нанесено знак М, ромб та 
інші (рисунок 12).

За кілька сотень метрів від Біло-
го Каменя, вздовж хребта, між 13 і 14 
кварталами просіки знаходиться валун 
висотою 2,5 м, шириною 3,5 м. Верши-
на каменя підтесана у вигляді двосхи-
лого даху. На північно-східній стороні 
каменя на двох рівнях викуто 9 хрестів 
різної величини і конфігурації       (10х46 
см), крім того в нижньому ряді між 
хрестами викуто чашу (0,14х0,26  м)     
(рисунок 13).

Таким чином, в урочищі Дебриця 
виявлено петрогліфічні комплекси 
сакрального характеру різноманітних 
епох і культур, які змінювали одна 
одну від епохи енеоліту, бронзи, заліза 
і аж до прийняття християнства. Різно-
манітна, ще не усталена іконографія 
хрестів вказує на їхнє давнє походжен-
ня.

Матеріал про Білий Камінь вводить-
ся у науковий обіг вперше.

12

рисунок 12
об’ємно-просторове 
зображення коня
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Село	Зелене	
Верховинського	району	

назва пам’ятки 
Угорські скелі

розташУвання 
за4 км на південний схід від села 
зелене в урочищі Угорське

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації)
18 серпня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк

опис
Урочище Угорське знаходиться на 

висоті 1213 – 1257 м над рівнем моря. 
У ньому є поодинокі оселі, що нале-
жать жителям сіл Зелене, Стовпні. На 
південно-східному схилі урочища, 
зарослому хвойним лісом, є чотири 
прямовисні скелі заввишки 20  – 40 м. 
Перша, третя і четверта скелі мають 
фалічний вигляд (рисунки 1, 2, 3). Біля 
найвищої шпилеподібної скелі знахо-
диться камінь висотою 2,5 м, шириною 
більше 3 м у вигляді зооморфа, на лі-
вому боці якого викуто вульву і фалос 
(рисунок 4).

За кілометр на схід на горі, навпроти 
скель, стоїть камінь, названий місце-
вими жителями Панське крісло (рису-
нок 5). Камінь у вигляді гігантського 
крісла-трону заввишки більше 5 м, 
завширшки біля 15 м. На західній стін-
ці каменя-трону видно вруби, нижче 
окреслено круг з Х-подібним хрестом 
всередині.

Спереду, під правим підлокітни-
ком каменя-крісла, в скелі зроблено 
вертикальний продовгуватий вруб 
довжиною біля 1 м, шириною 0,2  м, 
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рисунки 1, 2, 3
Угорські скелі 
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рисунок 4
камінь у вигляді 
зооморфа з вульвою 
і фалосом 

ЗЕЛЕНЕ

глибиною 0,25  м. Праворуч від вруба 
видовбано грот висотою 1,8 м, шири-
ною 1 м, довжиною 2,5 м (рисунок 6). 
На лівому підлокітнику крісла-трону 
викуто Х-подібний хрест розміром 
1,5х2 м. Внизу видовбано печеру до-
вжиною 2,5 м, шириною 1,5 м, висо-
тою  1,2 м. Продовгувато-випуклий 
камінь посередині печери обпалений 
вогнем (рисунки 7, 8, 9).

За кілометр на північний схід від 
Панського крісла знаходяться дві ске-
лі, що мають назву Голови, заввишки 
біля 10 м (рисунки 10, 11). Скелі, фаліч-
ного вигляду, разом з Панським кріс-
лом і Головами становлять своєрідний 
трикутник, кожна зі сторін якого має 
приблизно 1 км. На одній зі скель-голів 
видряпано тризубець. Він знаходиться 
на вертикальній поверхні. Його висота 
0,32 м, ширина 0,06 м, глибина рельє-
фу 0,002-0,004 м. З обох боків тризубця 
є округлі заглибини, поруч хрест (ри-
сунки 12, 13).

4

За 50 м на північ від скель-голів, 
біля польової дороги, що веде із Зеле-
ного до села Голови, виявлено 1,5-ме-
трової висоти камінь довжиною 3 м, 
шириною 1,5 м. Передня сторона ка-
меня розділена по горизонталі на дві 
рівні частини. На верхній прошліфова-
ній частині каменя викуто схематичне 
міксаморфне (антропо-орнітоморфне) 
зображення із зігнутими в адоративній 
поставі горизонтальними раменами, 
що нагадують руки. Іконографія гори-
зонтальних рамен-рук нагадує поставу 
Оранти. Вертикальний проріз закінчу-
ється відростками у вигляді пташиної 
голови (рисунки 14, 15). На грудях фігу-
ри нанесено косораменний хрест. Поді-
бні зображення у трипільській куль-
турі трактують як адоративну поставу 

1. Голан А. 
Миф и символ. – 
Иерусалим – Москва, 
1994. – С. 159.
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5

рисунок 5
загальний 
вигляд каменя 
панське крісло 

ЗЕЛЕНЕ

6

рисунок 6
Грот і вруби на 
камені панське 
крісло
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8

рисунок 7
панське крісло. 
загальний вигляд 

рисунок 8
вхід 
до печери. 
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9

рисунок 10
Урочище 
«Голови»

ЗЕЛЕНЕ

10

рисунок 9
панське крісло. 
печера 
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рисунок 11
скеля «Голова» 

11

12

13

Великої Богині. Таке зображення було 
поширене у стародавній іконографії. 
А. Голан вважає, що у поставі адорації 
(поклоніння) зображались не так мо-
лільники, які зверталися до богів, як 
самі боги1. В даному випадку мова йде 
про Велику Богиню з ознаками птаха. 

Висота зображення 0,2 м, ширина 
0,25 м, глибина рельєфу 0,005-0,01 м. 
Петрогліф має сліди додаткового 
прошліфовування. Над правим гори-
зонтальним раменом видряпано зо-
браження, що нагадує голову бика. На 
горизонтальній верхній частині каме-
ня виявлено петрогліфи.

За 200 м від валуна з синкретичним 
зображенням, перпендикулярно до 
польової дороги знаходиться гряда ве-
ликих каменів. На східній стороні двох 
із них виявлено петрогліфічний комп-
лекс. На найближчому до дороги ка-
мені викуто хрест розміром 0,26х0,3 м 
(рисунок 16). Його горизонтальне пра-
ве рамено завершується трикутником. 
Верхня частина вертикального рамена 
має вигляд антропоморфної голови, 
нижня опускається між двома гостро-
верхими зображеннями, ймовірно, 
гір, об’єднаними зверху півкругом. На 
ліве горизонтальне рамено хреста на-
кладається грубо викуте зображення 
перехрещеного ромба зі зміщеним до-
низу центром у вигляді ямки. Верхня 
і нижня частини ромба завершуються 
невеликими кругами. Ліва частина 
ромба пошкоджена.

Праворуч від хреста видряпано 
зображення, в основі якого є хрест 

рисунок 12
зображення 
тризубця

рисунок 13
зображення 
хреста
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верхня частина його має грибоподібну 
форму. Нижня частина вертикального 
рамена опускається між двома за-
глибинами з кутовими зображеннями  
(рисунок 17). Праворуч від трапецієпо-
дібного хреста ледь помітним рельє-
фом окреслено круг діаметром 0,11 м, 
у середині якого продряпано косора-
менний   Х-подібний хрест. Неподалік, 
на краю каменя, викуто продовгувате 
зображення, що нагадує цифру 1. Його 
розміри 0,14х0,3  м, глибина рельєфу 
0,002-0,005  м (рисунок 18). Поруч ви-
явлено інші знаки і символи (рису-
нок 19).

На сусідньому валуні чітко викуто 
хрестоподібну ідеограму з двома го-
ризонтальними раменами. Нижнє – у 
вигляді розкинутих рук – моделює 
поставу адорації. Верхнє вертикальне 
рамено має лівий відросток. Нижня 
частина вертикального рамена оперта 
на прямокутну платформу. Хрестопо-
дібна ідеограма має елементи антро-
поморфа, ймовірно, жінки. Розміри 
зображення 0,26х0,33  м, глибина ре-
льєфу 0,004-0,006 м. Манера виконан-
ня вирізняється технікою нанесення 
прямих чітких ліній (рисунок 20). Ліво-
руч виявлено контури інших затертих 
петрогліфів у вигляді кутових знаків 
антропоморфа, косих ліній. 

Пам’ятки в урочищі Угорське при 
всій умовності та інформативній непо-
вноті за своїм змістом мають сакраль-
ний характер. Панське крісло, фалічні 
символи і скелі Голови з викутими на 
них петрогліфами можуть бути від-
несені до комплексу Великої Богині з 
її головними ідеями плодючості, від-
родження, циклічності. Хрестоподібні 
ідеограми мають ще дохристиянське 
походження.

Матеріал в якості джерела вводить-
ся у науковий обіг вперше.

 

14

рисунок 14
камінь з 
міксаморфним 
зображенням

рисунок 15
міксаморфне 
зображення в 
адоративній 
поставі 

15

16

рисунок 16
Хрестоподібна ідеограма з 
антропоморфною головою
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рисунки 17, 18, 19. 
знаки і символи  

рисунок 20
Хрестоподібна 
ідеограма в поставі 
адорації17

18

19

20
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Село	Космач	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
камінь дванадцяти опришків

розташУвання 
за 3 км на південь від центральної 
частини космача, біля присілка 
прокеріци, на південному схилі 
однойменної гори (848,6 м)

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації)
19 липня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, п. сіреджук, 
б. томенчук

опис
Камінь дванадцяти опришків має 

продовгувату форму. Він розміщений 
по лінії схід – захід. Його довжина ся-
гає 6,5 м, ширина – 4 м, висота – 4,5 м 
(рисунки 1, 2, 3).

Камінь густо покритий знаками, 
символами, чашоподібними заглиби-
нами артефактного походження. Най-
більша їх концентрація – на верхній 
частині й південній стороні каменя. 
Вздовж його поверхні виділяються 
дванадцять продовгуватих прорізів, 
завдовжки від 0,2 до 0,4 м. За леген-
дою вони походять від дванадцяти 
опришків, які на чолі з О. Довбушем 
зробили на камені топірцями дванад-
цять зарубок (рисунок 4). Ліворуч від 
зарубок викуто трикутне заглиблення, 
праворуч, на вершині каменя, висіче-
но три округлих виїмки.

Паралельно до зарубок, уздовж усієї 
вершини каменя, висічено чотириме-
тровий рівчак завширшки 0,05 м, який 
у східній частині розгалужується у двох 
напрямках й опускається до землі. З 
обох сторін рівчаків вирізьблено кола, 
трикутники, Х-подібні хрести, більші 

рисунок 1
Гора, на якій 
знаходиться 
камінь дванадцяти 
опришків 

рисунок 3
топографічне 
розміщення 
каменя дванадцяти 
опришків біля 
присілка прокеріци 
села космача (за 
б. томенчуком). 
вигляд зверху і 
збоку

1
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2

рисунок 2
загальний вигляд 
каменя дванадцяти 
опришків
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рисунок 4
Дванадцять 
продовгуватих 
заглибин 
на верхній частині 
каменя 

4

й менші чашоподібні заглибини   (ри-
сунок 5). Поруч в еліпсоподібній пло-
щині  – два знаки, подібні до букви Т 
(рисунок 6). На двох протилежних сто-
ронах каменя розміщені півметрові 
округлі заглибини. На вершині каменя 
висічено три продовгуваті заглибини 
(рисунок 7).

На північній стороні видно дванад-
цятисантиметрове зображення списа 
(рисунок 8). З південного боку, біля 
вершини мегаліту, виявлено чотири 
чашоподібні заглибини (рисунок 9). 
Вони розміщені під прямим кутом. Дві 
вертикальні мають діаметр 0,3 м, гли-
бину – 0,15  м, діаметр двох горизон-
тальних сягає 0,2 м, глибина 0,10 м. До 
них прорубано в камені три сходинки 
(рисунок 10).

Камінь дванадцяти опришків від-
значається й унікальними зображен-
нями стародавніх хрестів та хрестопо-
дібних ідеограм, викутих в основному 
на південній його стороні (рисунок 11). 
Ліворуч від хрестів затерті контури ан-
тропоморфної фігури.

Особливу увагу привертають два 
типи хрестоподібних символів, які 
зустрічаються на культових каменях. 
Один з них в основі має ромб з три-
кутниками по кутах (рисунки 12, 13). 
Ідеограми такого типу є на Лесівському 
святилищі, розташованому на Сокіль-
ському хребті, й на Писаному Камені 
біля села Верхнього Ясенева. На дум-
ку багатьох дослідників (Б. Рибаков, 
В.  Даниленко, А. Голан та інші), ром-
боподібні графеми широко використо-
вувалися в епоху неоліту, міді, бронзи 
й символізували землю. Стосовно 
трикутника, то його семантика є склад-
ніша й багатозначніша. У стародавні 
часи він міг означати Бога, гору. 

Близьким за змістом є зображення 
ромба з хрестом посередині. На дум-
ку А. Голана, такий знак символізує 
божество землі. Більш вірогідно, що 
перехрещений ромб символізує по- 5
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7

8

рисунок 6
еліпсоподібна 
площина 
зі знаками

рисунок 7
продовгуваті 
заглибини на 
вершині каменя.  
вигляд зверху

рисунок 8
зображення 
списа

рисунок 5
знаки, образи 
і символи
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рисунки 9,10
чотири чашоподібні 
заглибини і сходи, 
що ведуть до них

9

єднання небесної сфери із землею, 
оскільки хрест є знаком Сонця. Ромби 
з косораменними хрестами всередині 
є поширеним елементом гуцульської 
вишивки і різьби. Аналогічні ромбопо-
дібні символи зустрічаються на мегалі-
тах Дітреу (Румунія). Вони датуються 
від епохи неоліту до середньовіччя.

Порівняно рідкісними є антропо-
морфні хрести. Їх іконографія перед-
бачає завершення вертикального 
рамена схематичною округлою чи про-
довгуватою головою, а горизонтальне 
рамено подано у вигляді піднятих рук, 
що імітують поставу Оранти. Крім Ка-
меня дванадцяти опришків такі хрести 
виявлено на культових каменях у селах 
Дора, Розтоки, на Писаному Камені, 
Угорських скелях.

На Камені дванадцяти опришків 
зображено й інший, рівнораменний 
тип хреста з трикутниками на кінцях 
рамен. Він виявлений у цілому ряді 
гірських районів краю, а також на стіні 
церкви святого Пантелеймона (старо-
давній Галич, ХІІІ ст.), у гроті Монаха 
поблизу села Одаї Тлумацького району, 
в печері біля села Поділля Галицького 
району. Його різновидом можна вва-
жати хрести, які замість трикутника 
мають два відростки на кінцях рамен. 
Як правило вони висічені на жертовни-
ках, каменях Довбуша.

Очевидно, що традиція їхнього зо-
браження дуже давня. Хрести подібної 
іконографії виявлено на циліндричних 
печатках ранньодинастичного Шумеру 
(ХХVІІІ – ХХІV ст. до н.  е.). Найчастіше 
такі хрести, як культові символи, зу-
стрічаються на стародавніх пам’ятках 
Східної Європи й Передньої Азії. Поді-
бний культовий символ був пошире-
ний у Візантії. Підтвердженням цього 
є срібна чаша-дискос VІІ – VІІІ ст. зі 
скарбу, виявленого в Крилосі. На її дні 
зображено хрест з двома відростками 
на кінцях рамен.

Найбільшого поширення хрести з 

10

11
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13

рисунок 12,13
ромбиподібні 
ідеограми з 
трикутниками 

рисунок 11
зображення 
хрестів
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рисунок 14
чашоподібні 
і продовгуваті 
заглибини

14

трикутниками або ж відростками на 
кінцях рамен набули в період утвер-
дження християнства (Х – ХІІІ ст.). Зо-
браження хреста на жертовних каме-
нях сприймалося як переосвячення, 
очищення, оновлення людей і приро-
ди.

Неподалік від Каменя дванадцяти 
опришків розташовані два скельні 
останці ямненського пісковика. Один з 
них, завдовжки 0,5 м, заввишки 2,5 м, 
розміщений на обійсті місцевого жите-
ля. Камінь розділений навпіл по лінії 
північний схід – південний захід. На 
його верхній частині зроблена округла 
виїмка до 0,3 м у діаметрі, завглибшки 
0,1  м з продовгуватими рівчаками 
(шліфувадлами) і квадратним дном. 
Друга кругла лунка менша  – діаме-
тром 0,08 см, глибиною – 0,05  м (ри-
сунки 14, 15, 16). На другій половині 

рисунок 15
жертовний камінь 
біля присілка 
прокеріци села 
космача:
1. вигляд зверху.
2. вигляд збоку
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рисунок 16
продовгуваті 
заглибини від 
гострення кам’яних 
сокир чи ножів

мегаліту видовбано аналогічні загли-
бини.

На вершині іншої, двометрової 
висоти скелі, висічено невеликими 
пунктирними ямками коло діаметром 
0,5  м. Усередині нього викуто рівно-
раменний хрест з трикутниками на 
кінцях рамен.

Обстеження трьох каменів біля 
присілка Прокеріци села Космача дає 
підставу зробити висновок про те, що 
вони використовувалися у стародавні 
часи як предмет культу у вигляді жер-
товників, а також реперів для кален-
дарно-астрономічних спостережень. 
Виявлені численні різноманітні петро-
гліфи свідчать, що традиція їх викорис-
тання зберігалася упродовж тривалого 
часу, аж до середньовіччя.
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Село	Космач	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
між присілком сигліном села космач 
і селом прокуравою є гора Гаршиця. 
висота гори сягає 856-ти метрів 
над рівнем моря. камінь Довбуша 
знаходиться за 0,7 км на північний 
захід від присілка сиглін або за 3 км 
на схід від села космач

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
15 вересня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк

опис
Верхня частина Каменя Довбуша, 

завдовжки 4,5 м і заввишки 2,5 м, має 
терраморфний вигляд (рисунок 1). 
Зверху на скелі, на відстані метра одна 
від одної, видовбано три великі «чаші» 
зі зливом. Перша з них, що розташо-
вана у півметровій заглибині – най-
більша. Вона має продовгувату форму, 
її розміри 0,4х0,47  м, глибина 0,07  м. 
Вище від неї на 0,8 м в округлій загли-
бині розташована друга виїмка круглої 
форми діаметром 0,38  м, завглибшки 
0,1 м. Злив зроблено так, що рідина з 
другої «чаші» схилом стікає до першої, 
а звідти – до землі (рисунок 2). 

На розі західної сторони каменя ви-
довбано третю жертовну «чашу». Її діа-
метр – 0,45 м, глибина – 0,18 м, злив 
на захід. У ній постійно зберігається 
дощова вода (рисунок 3).

На одному з виступів Каменя До-
вбуша викуто знак, що нагадує букву 
М (рисунок 4). За 30 м на південь від 
основної групи каменів стоїть округлої 
форми брила висотою 2,5 м, шириною 
до 4 м. Зверху на камені вирізана ве-
лика «чаша» діаметром 0,4  м, глиби-
ною 0,16  м з двома зливами. Лунка 

рисунок 1
загальний 
вигляд 
каменя 
Довбуша

1

2
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рисунки 2,3
чашоподібні 
заглибини
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заповнена дощовою водою. Вона ста-
новить особливий інтерес, оскільки на 
внутрішній стінці виїмки збереглися 
двосантиметрові і більші продовгуваті 
видовби, які добре ілюструють техно-
логію висікання чашоподібних загли-
бин (рисунок 5).

На південній вертикальній стороні 
цього ж каменя виявлено 7 невели-
ких, однакових за розмірами, круглих 
чашоподібних заглибин діаметром 
0,10 м, глибиною 0,3  м. Виїмки, найві-
рогідніше, мають астральне значення, 
вони можуть символізувати сузір’я  
7 зір Плеяд в сузір’ї Тельця (рисунок 6).

За 200 м від каменів зі сходу вздовж 
стрімкого урвища тягнеться кам’яна 
стіна заввишки до 1,5 м, завширшки 
понад 1 м. Складена з великих необте-
саних каменів, вона простягнулася на 
сотні метрів (рисунок 7).

За легендою на Гаршиці збирались 
опришки перед тим, як іти проти панів. 
Місцева традиція зберігає пам’ять про 
стародавні культові камені на горі Гар-
шиці. У весняно-літній період на великі 
релігійні свята тут збирається молодь. 
Деякі старі гуцули в наші дні викорис-
товують воду з чашних каменів як лі-
кувальний засіб.

Матеріал про пам’ятку в такому об-
сязі публікується вперше. 

КОСМАЧ ІІ

рисунок 4
знак у вигляді 
букви м

4

рисунок 6
Графічне 
зображення каменя 
з чашоподібними 
заглибинами 

рисунок 5
чашоподібна 
заглибина 

5
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рисунок 7
кам’яна стіна 

7
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Село	Космач	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на південно-
східному схилі пагорба (790 м висоти 
за GPS), що за 2,5 км в північно-
західному напрямку від присілка 
завоєли села космач. присілок 
є одним з найвіддаленіших від 
центральної частини космача. він 
розташований на північному заході 
в долині річки ставник, що є лівою 
притокою пістиньки

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації)
19 липня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, п. сіреджук, б. томенчук, 
б. Хруслов

опис
На місці, де знаходиться Камінь 

Довбуша, зосереджено понад 20 
кам’яних брил світло-сірого ямнен-
ського пісковика. Вони розкидані на 
пасовищі, що прилягає до польової до-
роги. З північної сторони до пам’ятки 
підступає глибокий яр, зарослий лісом 
(рисунки 1, 2).

Шляхом великих сколів і підтісувань 
каменям надано зооморфний вигляд. 
Найбільший камінь, заввишки до 8 м, 
має подобу ящера. Його голова піднята 
високо вгору. Вона зорієнтована у пів-
денно-східному напрямку. Глибоким 
рельєфом виділено ліве око. Верхня 
частина голови ящера, зокрема його 
паща, покрита видовбаними рівчака-
ми у вигляді «луски»  (рисунок 3). 

1
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рисунок 1
загальний вигляд 
каменя Довбуша 

2

рисунок 2
присілок 
завоєли



216

КОСМАЧ ІІІ

Голова ящера має другу свою сторо-
ну – личину, вона більше стилізована 
й зорієнтована на південний захід (ри-
сунки 4, 5).

Східна верхня сторона скелі розді-
лена рівчаками на три частини. У лівій 
викуто петрогліфічний комплекс у ви-
гляді об’ємного круга з ямками в пере-
дній частині. Від нього в різні сторони 
відходять «промені», що вказують на 
солярний характер зображення. Ниж-
че видовбано знак у вигляді букви Т, 
які на святилищі в Терношорах і на горі 
Лисина Космацька, а також ямки, три-
кутники (рисунки 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Праворуч викуто знаки Х, Т, а також 
символ Місяця.

Найбільша середня частина скельно-
го виступу містить унікальне графічне 
зображення бика, великі роги якого за-
вершуються ямками. Нижче зображено 
змію, що згорнулась кільцем. Навпроти 
неї зображено ведмедя, що правою ла-
пою з випущеними кігтями замахнувся 
на змію. Перед нами, очевидно, графіч-
не зображення одного з варіантів зміє-
борчого індоєвропейського міфу.

Гігантська голова ящера звужується 
до шиї, яка переходить у масивне тіло, 

3

4

5

рисунки 3,4,5
об’ємно-просторове 
зображення ящера
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рисунок 7
зображення у 
вигляді сонця із 
променями 
і знака т

рисунок 6
східна верхня 
частина каменя 
Довбуша з 
графічними 
зображеннями

6

7
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рисунок 9
прорис 
графічної 
композиції

10

12

8

рисунок 8
петрогліфічна 
композиція у 
вигляді бика, 
ведмедя і змії. 
 вигляд зі сходу 

рисунок 10
символ 
місяця
 зі знаком Х

рисунки 12, 13
об’ємно-просторове 
зображення ящера. 
вигляд з півдня
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13

рисунок 14
внизу підтесані 
опори внизу каменя-
ящера. вигляд з 
південного сходу

14

рисунок 11
Фрагмент солярного календаря 
печери магура біля с. рабина 
(болгарія) у вигляді стилізованого 
сонця і знаків, подібних до букви т. 
кінець епохи міді – початок бронзи 
(за стойчев т. археоастрономія: 
праисторически свидетельства 
за измерване на времето от 
българия. – Sofia, 1998. – с. 151)
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що в основі сягає 7 м і видовжене в 
західному напрямку. Фактичним його 
продовженням з прогалиною в 1  м 
є продовгуватий камінь завдовжки 
7,5 м, заввишки 2,5 – 3 м. Він викутий 
у формі ящера, що спускається зверху 
вниз у західному напрямку. Його тіло 
спирається на дві опори, між якими є 
двометрова виїмка (ґрот), а виділена 
й заокруглена голова заввишки 2,5 м 
лежить на землі. Ледь відкрита паща 
переходить у поздовжній рівчак. За-
дня опора має чіткі сліди підтісувань. 
Від ока до середини тіла викуто кутові 
зображення. Кілька кутових знаків ви-
січено нижче горизонтального рівчака 
(рисунки 12, 13, 14).

рисунок 15
об’ємно-просторове 
зображення ящера 
і теляти (нижня 
частина скельного 
комплексу). 
 вигляд зі сходу

1

15

Безпосередньо перед першим ка-
менем-ящером, у протилежному до 
нього північно-східному напрямку, 
лежить висічене з каменю об’ємно-
просторове зображення зооморфна у 
вигляді теляти. Нахилене вперед, по-
ставлене на коліна й завалене на лівий 
бік, тіло тварини сягає 5 м довжини і 
2,3 м висоти. Виразно окреслені на-
хилена до землі голова, а також праве 
вухо, морда. Його голова направлена 
на північний схід, звідки сходить Сонце 
вдень літнього сонцестояння (рису-
нок 15).

Таким чином, центральна скеля 
у вигляді ящера направлена на пів-
денний схід (зимове сонцестояння), 

камінь нижче у вигляді зооморфна 
(теля), зорієнтований на північний схід 
(літнє сонцестояння). Отже, протягом 
року Сонце завжди сходить в межах 
цієї дуги горизонту.

На південній стороні від ящерів, на 
кам’яному узвишші біля 3 м, виділена 
з моноліту величезна (4х5 м) гори-
зонтальна з нахилом на захід чотири-
кутна плита, заввишки понад 2 м без 
кам’яної основи. Її сторонам надано 
мінливу зооморфну форму. На пере-
дньому плані плити викуто великий 
хрест. На верхній її частині виявлено 
чашоподібну виїмку, від якої розхо-
дяться численні рівчаки. Плита була 
жертовником святилища. 
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16

17

18

рисунки  16, 17, 18
загальний вигляд 
жертовного каменя 
з різних сторін 
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рисунок 19
жертовний камінь. 
продовгуваті 
заглибини від 
гострення кам’яних 
сокир

19

20

21

Як і на інших каменях, на плиті 
прорізано десятки продовгуватих за-
глибин-шліфувадл різних комбінацій 
(рисунки 16, 17, 18, 19).

Зооморфністю відзначається вели-
чезний камінь на північно-західній 
стороні від ящерів. Його довжина – 
7 м, висота – 2,5 м. З південного боку 
він має вигляд голови собаки (рисунки 
20, 21, 22). На його видовженій ледь 
відкритій морді виділено ніс, цілий 
ряд зубів, язик, що звисає донизу. На 
камінь нанесено хрести, викуто продо-
вгуваті рівчаки від гостріння кам’яних 
сокир.. 

У міфології образ собаки супер-
ечливий. Він виступав провідником і 
охоронцем потойбічного світу. Міфо-
логічна традиція наділяла собак езоте-
ричним досвідом і даром віщування. 
Їх часто приносили в жертву божеству.

Із західного боку камінь покритий 
«лускою», на північно-західному боці 
видовбано ящероподібну голову, на 
якій продряпано Х-подібний знак (ри-
сунок 23).

У північно-східному напрямку зорі-
єнтована голова ще одного схематично 
зображеного ящера, що стоїть на схилі 
пагорба у північно-західній частині 
святилища. Його голова з ледь від-
критою пащею піднята на висоту 5,5 м. 
Вона звужується донизу: має в основі 
понад 2 м (рисунок 24). 

У різних частинах святилища є ще з 
десяток менших каменів. Один з них 
знаходиться між зображенням ящера 
на найвищій скелі й вівтарною плитою. 
Він має 1 м довжини і виступає із землі 
на 0,3 м. Посередині його овальної по-
верхні викуто круглу чашоподібну ви-
їмку діаметром 0,1 м, глибиною 0,6 м. 
На схилі каменя є ще одне продовгува-
те заглиблення завдовжки 0,15 м, за-
вглибшки 0,05 м (рисунок 25).

Біля дороги стоїть камінь трикутної 
форми заввишки 1,5 м, праворуч  – 
менший, посередині якого місцеві 

рисунок 20
правопрофільне 
зображення голови 
собаки. вигляд із 
заходу
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24

рисунок 23
скельне об’ємно-просторове зображення 
ящера.  вигляд з північного заходу. 

рисунок 22
прорис голови 
собаки

рисунок 21
реліктові 
зображення

рисунок 24
скельне 
зображення ящера 
з піднятою головою.  
вигляд із заходу
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рисунок 25
камінь з 
чашоподібними 
заглибинами

25

жителі встановили великий кам’яний 
хрест. На більшості каменів викуто 
різноманітні петрогліфи у вигляді 
хрестів, ромбів, трикутників, кутових 
композицій, продовгуватих рівчаків 
(шліфувадла).

Зауважено, що камені, яким на-
дано зооморфного вигляду, мають 
різновекторну просторову орієнтацію. 
Зокрема голова «собаки» (№ 8) зо-
рієнтована на схід, а продовгуватий 
ящер (№ 5) спрямований на захід. 
Їхнє розміщення дає змогу фіксувати 
дні весняного й осіннього рівнодень. 
Ящер з піднятою головою до неба (№ 
1) дивиться на південний схід. У день 
зимового сонцестояння звідти сходить 
Сонце. Друга голова ящера (№ 3) спря-
мована на південний захід, тобто в на-
прямку, де Сонце в цей день заходить.  

Проведені спостереження вдень літ-
нього сонцестояння 22 червня 2011 р. 
показали, що фіксація сходу Сонця від-
бувалась увузькому проході між каме-
нями 3і 5. Для чіткості фіксації перших 
променів святила на прошліфованій 
поверхні підніжжя жертовного каме-
ня виявлено продовгуваті заглибини, 
вище витесано спеціальний майдан-
чик для спостережень, сходи, що ве-
дуть до нього (рисунки 26, 27, 28). Усе 
це давало змогу фіксувати основні точ-
ки руху Сонця і Місяця протягом року 
(рисунки 29, 30, 31).

Відповідні просторові орієнтації 
надані й алеям, прокладеним між ме-
галітами. Зокрема одна з них, що про-
ходить між продовгуватим ящером 
(№ 5) і жертовником у вигляді брами, 
воріт, спрямована з південного сходу 
на північний захід. У день зимового 
сонцестояння в цьому напрямку схо-
дить Сонце (рисунки 32, 33). Цікава й 
та обставина, що кам’яні стіни алеї-
брами завдовжки 20 м на висоті 2,5 м 
від землі вирівняні й прошліфовані. 

Друга алея зорієнтована по лінії 
схід – захід, до того ж вона спрямова-

рисунок  26
план святилища 
в завоєлах

рисунок  28
зображення круга 
на вызирному 
камены



ро
зд

іл
1

225

СК
ЕЛ

ЬН
І	С

ВЯ
ТИ

ЛИ
Щ
А	

І	Р
И
ТУ
АЛ

ЬН
І	К

АМ
ЕН

І

рисунок 27
топографічне 
розміщення 
скельного 
святилища в 
завоєлах:
1. камінь зі 
знаками, з-під якого 
витікало джерело
2. мегалітичні 
зооморфні 
зображення

на на камінь, що у вигляді кам’яного 
округлого пагорба стоїть на відстані 
30-ти метрів від мегалітів. У цьому на-
прямку сходить Сонце в день весняно-
го й осіннього рівнодень (рисунок 24). 
Візирний камінь, підтесаний зі східно-
го боку, густо покритий петрогліфами. 
З-під нього витікало джерело.

На мегалітах висічено або про-
дряпано чимало ідеограм у вигляді 
Х-подібних знаків, кутових компози-
цій, круглих і продовгуватих заглибин, 

3. алея, 
направлена по лінії 
південний схід – 
північний захід
4. жертовний 
камінь

так званого бінокля, прямокутника, 
решітки, букв М, Т.

Обстеження біля двох десятків ка-
менів, зображень, висічених на них, 
їхня змістова, композиційна, культова 
і циклічно-календарна сутність свід-
чать про наявність у Завоєлах старо-
давнього святилища, ритуального 
центру з петрогліфічними комплекса-
ми різних епох і культур. 

На думку відомих дослідників віру-
вань носіїв стародавніх археологічних 

культур А. Голана, В. Даниленка, М. Гім-
бутас, Б. Рибакова та інших, образ змія, 
ящера, дракона був поширений уже в 
епоху неоліту і став одним з найважли-
віших персонажів космогонічної сис-
теми стародавніх землеробів і скота-
рів. Ящери, змії, дракони виступають 
символом Місяця, землі, оновлення, 
життя, плодючості, потойбічного світу, 
померлих. Образ змія, ящера, дракона 
пронизує європейське й азійське мис-
тецтво епохи неоліту, енеоліту, бронзи, 

28
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заліза, поширений навіть у період се-
редньовіччя. В слов’янській міфології 
відповідником ящера, змія, дракона є 
Велес. У селі Крилосі Галицького району 
в стіні внутрішньої сторони Успенської 
церкви вмуровано камінь, на якому 
викуто зображення крилатого вогне-
нного дракона. Свого часу цей камінь 
було взято з Успенського собору, по-
будованого у стародавньому Галичі в 
ХІІ ст. (рисунок 35). Зміїна символіка 
широко застосовується у декоративно-
прикладному мистецтві Гуцульщини. У 
Космачі й навколишніх селах у народ-
ній вишивці використовують кілька 
зміїних орнаментів: «гадинчистий», 
«летячий», «лумеровий» (вісімкопо-
дібний) та інші. Багатоголових дра-
конів або їх графеми зображають на 
гуцульських кептарях (рисунки 36, 37).

Гуцульський фольклор багатий 
переказами про так званих зміїв-
жертв  – охоронців скарбів, зміїв-го-
тиць – сестер драконів, зміїв-смоків, 
Ґарґона – дракона, прикутого залізни-
ми ланцюгами до скелі. У гуцульській 
топоніміці є чимало назв гір, урочищ, 
плаїв, полонин і потоків, пов’язаних зі 
зміями.

В етнографії відомо два «зміїні» дні. 
Перший – переддень Благовіщення 
(6  квітня), коли змії прокидаються. У 
цей день не рекомендувалося ходити 
до лісу. Другий «зміїний» день припа-
дає на Воздвиження Хреста Господньо-
го (27 вересня), коли вони засинають  
на зиму.

В цьому контексті багатозначущим 
фактом, який потребує детальнішого 
вивчення, є Хресна хода жителів села 
кожного року – 27 вересня на свято 
Чесного Хреста до Каменя Довбуша. 
З чотирьох сторін пам’ятки, а також 
на найвищій скелі встановлено хрес-
ти. Таким чином стародавня культова 29

рисунок 29
схід сонця 
вдень літнього 
сонцестояння 
22 червня 2011 р.
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31

32

рисунок 30
перші промені 
сонця проходять 
алеєю між 
скелями. зверху 
спостережний 
майданчик

рисунок 31
продовгуваті 
рівчаки, за 
допомогою яких 
фіксувались перші 
промені сонця

рисунок 32
алея між скелями, 
спрямована з 
південного сходу на 
північний захід
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рисунок 33
план-схема 
проходу між 
скелями

рисунок 36
зміїні орнаменти 
в гуцульській 
вишивці

рисунок 35
Дракон. 
Галич Хіі ст.

рисунок 37
зображення 
багатоголового 
дракона на 
гуцульському 
кептарі

34

35

36 37

рисунок 34
підтесаний камінь 
у вигляді пагорба 
з петрогліфами, 
з-під якого витікало 
джерело.  вигляд з 
північного сходу
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рисунок 38, 39
Хресна хода і 
молебень жителів 
с. космач біля 
каменя Довбуша на 
свято воздвиження 
чесного Хреста 27 
вересня 2007 р.

38

пам’ятка не забута, вона залишається 
фактором сучасного релігійного життя 
(рисунки 38, 39).

39
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Село	Космач	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на південному 
схилі гори лисина космацька (1464 м), 
що за п’ять кілометрів на захід від 
присілка плаюци села космач

тип пам’ятки 
святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття 9локалізації0 
11 жовтня 2006 року

автор або ДосліДник 
м. кугутяк. в обстеженні пам’ятки 
брали участь б. томенчук, 
п. сіреджук, б. Хруслов

опис
Назва гори – Лисина Космацька  – 

сьогодні частково підтверджується 
її зовнішнім виглядом, бо лише пів-
денно-західний схил гори вкритий 
кам’яними розсипами, величезними 
плитовими утвореннями ямненського 
пісковика, решта – заросла хвойним 
лісом. У давні часи вона являла собою 
кам’яну лису гору (рисунки 1, 2).

Дорога до Лисини Космацької про-
лягає через урочище Громове, важко-
прохідні нагромадження гігантських 
кам’яних брил і лісові зарослі.

Пам’ятка являє собою видовжене 
(10х40 м), у напрямку схід – захід 
похиле нагромадження величезних 
кам’яних плит (рисунки 3, 4).

Верхні плити величезних розмірів 
утворюють продовгуватий тунель за-
вдовжки 6 м у напрямку північний 
схід  – південний захід. При вході із 
західної сторони його висота становить 
1,2 м, ширина – 0,8  м, на східній  – 
висота 0,7  м, ширина – 0,5  м. Праву 
стінку тунелю становить гладка моно-
літна плита, ліву – дві підігнані одна до 
одної плити. Чотири верхні гігантських 
розмірів плити служать перекриттям 

рисунок 1
загальний вигляд 
гори лисина 
космацька

тунелю. Система підпор, врубів, під-
кладок складає враження про його по-
будову. Однак вага деяких плит сягає 
десятків тонн. Тунель, очевидно, ви-
користовувався для спостережень за 
світилами (рисунки 5, 6, 7, 8, 9).

На північній стороні другої зверху 
величезної плити висічена двометро-
вої довжини ліва стопа, спрямована 
на північний схід (рисунок 10). Верхні 
плити на північно-східній стороні ви-
куті у вигляді схематичних зображень 
голів орнітоморфних істот, гостроносих 
личин, що нагадують голови птахів.

На поверхні плит виявлено чимало 
видовбаних округлих, кутових, продо-
вгуватих ліній, а також знак у вигляді 
букви Т, подібний до знака на святи-
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1

2

рисунок 2
загальний 
вигляд скельного 
комплексу на горі 
лисині космацькій
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рисунок 3
загальний вигляд 
святилища 

3

рисунок 4
топографічне 
розміщення 
календарного 
святилища на горі 
лисина космацька



ро
зд

іл
1

233

СК
ЕЛ

ЬН
І	С

ВЯ
ТИ

ЛИ
Щ
А	

І	Р
И
ТУ
АЛ

ЬН
І	К

АМ
ЕН

І

6

рисунок 5
план-схема 
святилища 

рисунок 6
кам’яний тунель

лищі в Терношорах та інших місцях 
(рисунок 11). На двох найвищих плитах 
жителі Космача встановили невелику 
капличку.

На календарно-астрономічний ха-
рактер святилища вказує й ціла низка 
чашоподібних виїмок. Їхнє рукотворне 
походження не викликає сумніву. Всі 
вони розміщені на горизонтальній по-
верхні, більшість вирізняється конусо-
подібною формою, серед них є великі й 
малі, глибокі й плоскі.

Усі чашоподібні виїмки можна поді-
лити на дві групи – ліву (північно-за-
хідну) і праву (південно-східну) віднос-
но осі тунелю, яка умовно їх розділяє. 
На лівій стороні святилища зверху 
вниз півколом розташовано 6 лунок на 
п’яти каменях (рисунок 12). Найвища з 
них вибита на одній з верхніх плит, що 
розташована ліворуч від тунелю. Вона 
має круглу форму діаметром 0,07  м, 
глибиною 0,03  м. Біля неї – продо-
вгуватий метровий рівчак у напрямку 
північ – південь (рисунок 13). Через 
1,5 м на краю іншої плити міститься 
ідеально круглої форми чашоподібна 
заглибина діаметром 0,10  м, глиби-
ною 0,05 м. Третя – округла заглибина, 
таких же розмірів, викута на краю ве-
ликого каменя. Четверта виїмка роз-
ташована через 1 м на цьому ж камені 
й має конусоподібну форму. ЗХа розмі-
рами дорівнює другій і третій. Ліворуч 
від неї у великій виїмці продряпано 6 
рівчаків, праворуч – 4. На цьому ж ка-
мені за 0,3 м від четвертої лунки зна-
ходиться плоске кругле чашоподібне 
заглиблення діаметром 0,2 м, завглиб-
шки 0,04 м (рисунок 14). На окремому 
камені розміщена шоста конусоподіб-
на виїмка діаметром 0,15  м, завглиб-
шки 0,05 м. Зображення колом шести 
чашоподібних заглибин на каменях 
можуть мати археоастрономічне зна-
чення і символізувати Плеяди, як і на 
Гарбузівському святилищі та Камені 
Довбуша на горі Ґреґіт.
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рисунок 7
перекриття 
тунелю

7

8

10

рисунок 8
вруб і підпора 
однієї з верхніх плит 
перекриття тунелю

рисунок 9
розміри тунелю

На правій (південно-східній) сторо-
ні від осі тунелю на двох величезних 
каменях вирізано три жертовні чаші 
(рисунок 15). На першому з них мето-
дом контррельєфу з плити виділено 
округле підвищення, на якому розта-
шована велика конусоподібна лунка 
діаметром 0,20  м, глибиною 0,1  м, 
частково заповнена дощовою водою. 
Біля неї прорізано два неглибокі рів-
чаки з невеличкою ямкою, за якими є 
продовгувата плоска виїмка завдовж-
ки 0,3 м, глибиною 0,07 м, збоку вику-
то кутовий орнамент.

На відстані одного метра розташо-
вана інша, великих розмірів чотири-
кутна плита (2,5х3 м), на якій висічено 
дві найбільші жертовні чаші круглої 
форми (рисунок 16). Діаметр лівої лун-
ки становить 0,21 м, глибина – 0,16 м, 
правої – діаметр 0,26  м, глибина – 
0,18 м. Вони розміщені за 0,40 м одна 
від одної, постійно заповнені дощовою 
водою. Праворуч від них видовбано 
кутовий орнамент. Зверху плити пунк-
тиром окреслено контури двох кіл. 
Плита була жертовником святилища. 
На святилищі Лисини Космацької впер-
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рисунок 11
знак у вигляді букви 
т, нижче круг і 
кутова композиція

рисунок 12
чашоподібні 
заглибини

рисунок 13
продовгувате 
заглиблення з 
ямкою 

рисунок 10
стопа на одній 
з верхніх плит
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рисунок 14
чашоподібні 
заглибини

15

16

рисунок 15
вівтарна частина 
святилища з трьома 
жертовними 
чашами

рисунок 16
вівтарна плита 
з жертовними 
чашами 

14
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рисунки 18, 19
жертовна 
яма 

17

18

рисунок 17
південна 
сторона плити з 
продовгуватими 
заглибинами 

ше було зафіксовано феномен трьох 
жертовних чаш, згодом виявлених на 
інших культових каменях.

Південній стороні цієї ж плити нада-
на форму фалоса, спрямованого на пів-
денний захід з орієнтацією на Говерлу. 
Посередині плити на вертикальній 
його стороні є дві продовгуваті загли-
бини, між якими проходить широкий 
рівчак. Ліворуч від нього окреслено 
круг діаметром 0,6 м. Під плитою є не-
великий наскрізний тунель по лінії пів-
день – північ (рисунок 17). На відстані 
10 (на схід) і 20 (на захід) м виявлено 
ще дві чашоподібні заглибини.

За 2 м від каменів з великими ча-
шами розташована жертовна яма, 
яка асоціювалася з переходом у по-
тойбічний, підземний світ. На Лисині 
Космацькій жертовна яма знаходиться 
у північно-західній частині святилища. 
Вона викладена величезними продо-
вгуватими плитами. Її глибина сьогод-
ні сягає 4 м, ширина – 1,6  м, довжи-
на – біля 5 м (рисунки 18, 19).

Поперечну стінку ями становлять 
п’ять поставлених одна на одну плит, 
на яких видовбано своєрідні сходи, 
якими можна піднятися нагору. Вхід 
до жертовної ями – з північно-західної 
сторони. Її дно закидане камінням. На 
стінках двох поперечних плит виявле-
но хрести, контури інших знаків. Права 
сторона ями є суцільною плитою, ліву 
складають три величезні плити з вику-
тими між ними продовгуватими про-
галинами. Ліворуч, при вході до жер-
товної ями, видряпані чотири хрести і 
ромб.

Неподалік від святилища, на північ-
но-східній його стороні, стоїть брила 
заввишки близько 3 м. На одній з її 
вертикальних стінок виявлено зобра-
ження голови кота чи рисі, збоку – три 
хрести, а також знак, подібний до ві-
стря стріли. На горизонтальній верши-
ні каменя видовбано ліву стопу, підко-
ву, круги (рисунок 20).
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20

рисунок 21, 22
кам’яні 
стіни

21

22

рисунок 20
камінь із 
зображенням 
знаків і образів

За 150 м до святилища з півден-
ної сторони у двох місцях збереглися 
фрагменти стін прямокутної форми, 
завбільшки 3х4 м, викладені з каме-
ню. В обох випадках є тільки три стінки 
заввишки 1 – 1,5 м, шириною 1 м (ри-
сунки 21, 22).

У протилежному кінці гори Лисина 
Космацька, у східному напрямку від 
святилища, в урочищі Пожеретул вста-
новлено чотири вертикальні камені 
за сторонами світу, виявлено кілька 
чашних каменів, а також викуті хрести 
(рисунки 23, 24).

Календарно-астрономічний харак-
тер святилища на Лисині Космацькій 
підтверджується спостереженнями 
учасників Карпатської археологічної 
експедиції Прикарпатського націо-
нального університету під час літнього 
сонцестояння 21 – 22 червня 2007 року. 
21 червня виявлено, що Cонце, яке за-
ходило за гору, з 20-ї години 40 хвилин 
до 21-ої години 15 хвилин освітлює 
жертовну яму (рисунок 25). Проміння 
Cонця було спрямоване точно в яму 
через верх гори, за яку воно заходило 
(рисунок 26). 22 червня о 5 годині ран-
ку було зафіксовано схід Cонця на лінії 
кам’яного тунелю (рисунок 27). Отже, 
учасники експедиції стали очевидця-
ми унікального явища, яке буває раз 
в рік, у день літнього сонцестояння, 
коли Cонце, зійшовши у максимальній 
точці північного сходу й описавши по 
небесній сфері дугу в 260˚, зайшло на 
крайній точці північного заходу. Таким 
чином, за допомогою кам’яного туне-
лю й жертовної ями чітко фіксувались 
межові азимути точок сходу й заходу 
Cонця в дні літнього сонцестояння. 
Візирна лінія, яка проходить з північ-
ного сходу через тунель на південний 
захід, спрямована прямо на Чорногір-
ський хребет, зокрема на гору Говерлу, 
яка, очевидно, виступала природним 
далеким орієнтиром. Встановлення 
другої візирної лінії, яка проходить 
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23

24

25

рисунок 24
на вершині гори 
лисина космацька

рисунки 25, 26
сонце, що заходить, 
освітлює жертовну 
яму

рисунок 23
Урочище 
пожеретул
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рисунок 27
схід сонця на лінії 
кам’яного тунелю 

27

28

рисунок 28
через кам’яний 
тунель візирна лінія 
зорієнтована на 
Говерлу
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рисунок 29
орієнтовні азимути 
точок сходу і заходу 
сонця на широті 
лисини космацької 
(за т. маланюком 
і р. сливкою)

рисунок 30
петрогліфи 
святилища 
на горі лисина 
космацька

через жертовну яму з південного схо-
ду на північний захід, давало змогу 
фіксувати основні точки руху Сонця 
небесною сферою впродовж року (ри-
сунки 28, 29).

На рисунку колом окреслено гори-
зонт, у центрі якого умовно розташова-
не святилище на горі Лисина Космаць-
ка. На ньому видно, що під час літнього 
сонцестояння сонце сходить на крайній 
межі північного сходу, в день зимового 
сонцестояння воно сходить на макси-
мальній межі південного сходу. Відпо-
відно, два межові азимути точок захо-
ду сонця вказано на рисунку. Протягом 
року сонце сходить і заходить тільки в 
межах цих чотирьох точок.

На думку Дж. Вуда, творців старо-
давніх обсервативних святилищ слід 
шукати не пізніше 1500 року до н. е., 
бо з цього часу спостерігається зане-
пад мегалітичної астрономії у зв’язку 
зі зміною клімату, посиленням хмар-
ності, зменшенням врожаїв, настан-
ням субатлантичного кліматичного 
інтервалу. Останні солярні й лунарні 
обсерваторії на Європейському конти-
ненті археологи фіксують ХVІ ст. до н. е.

Отже, виявлені артефакти на горі 
Лисині Космацькій, а також проведені 
спостереження засвідчують наявність 
стародавнього календарного святили-
ща, унікальної пам’ятки історії та куль-
тури (рисунок 30). 

Збереглося чимало легенд і перека-
зів про відьомські шабаші на горі Ли-
сина Космацька перед Різдвом (6  січ-
ня) і на Івана Купала  (7 липня).
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Село	Лоєва	
Надвірнянського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на східному 
схилі гори страгора в урочищі баба, 
що біля села лоєва

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
16 травня 2009 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук.
в обстеженні памятки брав участь
в. клапчук

опис
Страгора знаходиться біля сіл Лоє-

ва і Стримба. Її висота сягає 885 м над 
рівнем моря. Гора має дві вершини, 
з’єднані сідловиною. З двох боків Стра-
гори є два пагорби, названі Страгірчи-
ками. Дослідник М.  Клапчук звернув 
увагу на сакральну мікротопонімію 
стародавнього походження навколо 
Страгори, зокрема потоки Слобожни-
ця, Велесниця, Боговець, ліс Хоросна, 
урочища Кострабки, Дівич, Марин Кут, 
Богова криниця та інші. Вершина лоєв-
ської частини Страгори названа Бабою 
(рисунки 1, 2).

На східному схилі вершини Баба на 
висоті біля 700 м є скельний виступ 
ямненського пісковика, названий міс-
цевим населенням Камінь Довбуша. 
Його висота становить більше трьох 
метрів, довжина біля 6 м. Нижня час-
тина каменя має узагальнений вигляд 
голови зооморфа. Верхня частина ске-
лі нагадує гігантську ліву стопу довжи-
ною біля 2 м, шириною 0,6 м (рисунок 
3).

На горизонтальній вершині скелі ви-
явлено більше 10 «шліфувадл» –  про-
довгуватих рівчаків, дві чашоподібні 
лунки діаметром 0,15  м, завглибшки 
0,03-0,04  м та інші петрогліфи (рису-
нок 4). Над Каменем Довбуша місцеві 
жителі зробили імпровізовану спору-
ду.

Камені або скельні плити з продо-
вгуватими заглибинами (шліфувад-
лами) від гострення кам’яних сокир 
чи ножів відомі в археології, як ка-
мені-оселки (точильні камені), які 
відносять до епохи неоліту, окремі з 
них датуються періодом бронзи. На 
Гуцульщині виявлено більше 30 каме-
нів-оселків на скельних святилищах. 
Багато точильних каменів є на мегалі-
тичних пам’ятках у Франції. Зокрема, 
в департаменті Аубе їх виявлено 58, в 
Луар-ет-Шер – 52, Сент-ет-Марн – 27 і 
т.  д. Тут камені-оселки часто виступа-
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рисунок 2
вершина 
гори баба

1

рисунок 1
загальний вигляд 
страгори 

ють як елементи конструкції мегалі-
тичних могильників. Точильні камені 
мають овальну, підпрямокутну, або ж 
будь-яку іншу форму. Як правило, роз-
міри каменів сягають 1 – 3 м довжини, 
1 – 2  м ширини. На деяких каменях-
оселках нараховується більше сотні 
продовгуватих заглибин1(рисунок 5).

За 3 м від скельного виступу на пів-
нічний схід знаходиться вирівняний 
майданчик, на якому лежить плоский 
еліпсоподібний камінь з двома злив-
ними рівчаками, що відходять від 
округлого, дещо заглибленого центру. 
Кам’яна плита, яка, ймовірно, була 
жертовником, має назву Миски (таріл-
ки) Довбуша. Прошліфована у верхній 

ЛОЄВА

частині плита має товщину 0,4  м, її 
розміри 1,5х1,5 м. У ряді місць вона 
пошкоджена. Жителі с.  Лоєва відзна-
чають цілющі властивості жертовного 
каменя (рисунок 6, 7).

Нижче від Каменя Довбуша є дже-
рело питної води. На курганоподібній 
вершині Баби виявлено круг, складе-
ний з каменів, діаметром 2,5 м.

М. Клапчук висловив здогад про 
ймовірне розташування на Страгорі 
стародавнього святилища. Свою вер-
сію він обґрунтував наявністю тран-
скарпатського шляху, що проходив 
біля Страгори. До того ж у 1980 р. він 
разом з Б. Томенчуком виявив багато-
шарове поселення Лоєва 1 в урочищі 

Куш-тіль, розташоване за 300-400  м 
від лоєвської вершини Страгори. На 
поселенні виявлено тисячі фрагмен-
тів кераміки шести археологічних 
культур – лендельської, трипільської, 
шнурової кераміки, комарівської, ноа, 
голіградської, що вказує на постійне 
проживання стародавнього населення 
в даній місцевості2.

В якості джерела пам’ятка вводить-
ся у науковий обіг вперше.

1. Krzak Z. Megality 
Europy. – Warszawa: 
Wydawnictwo naukowe 
PWN, 1994. – S. 126.

2. Клапчук М. 
Транскарпатський шлях 
// Страгора. Книга про 
Надвірнянщину. – 
Львів, 1994. – 
С.13 – 18.
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ЛОЄВА

рисунок 4
камінь-оселок для 
гостріння кам’яних 
сокир 

3

4

рисунок 3
загальний вигляд 
каменя Довбуша
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рисунок 7
план-схема 
розташування 
каменя Довбуша. 
Гора страгора. 
Урочище баба:
1. скельний навіс;
2. миска Довбуша

рисунок 5
камінь-оселок 
з веллекомін 
(паризький 
регіон). 1 – 14 – 
продовгуваті 
заглибини 
від гострення 
кам’яних сокир (за 
Krzak Z. Megality 
Europy. – Warszawa: 
Wydawnictwo nau-
kowe PWN, 1994. – 
S. 126.)

6

рисунок 6
миска Довбуша
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ЛЮЧА
 
Село	Люча	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша (білий камінь)

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на горі камінь 
(601 м) за три кілометри на схід від 
присілка нижній рушір села люча

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
епоха бронзи – заліза

час віДкриття (локалізації) 
13 серпня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б.томенчук

опис
На вершині гори Камінь є гря-

да скельних останців ямненського 
пісковика, що простягнулася з пів-
нічного заходу на південний схід. З 
боків її оточують яри (рисунок 1). У 
північно-західній частині гряди на 
розі найвищого скельного виступу 
заввишки 8,7 м викуто голову ідо-
ла. Її висота 0,9 м, ширина 0,95 м. 
Об’ємно-просторове зображення 
личини знаходиться на висоті 2 м 
(рисунки 2, 3, 4). На прошліфовано-
му камені рельєфом виділено ніс, 
праве око, вухо, а також рот, вуса. 
Ліворуч від голови зображено змію, 
що спускається згори вниз. Вона є 
атрибутом-ідентифікатором ідола. 
Очевидно, що личина належить хто-
нічному божеству, що за функціями 
відповідає Велесові.

Зліва від нього верхня частина 
каменя  зображена у вигляді голови 
зооморфа, що дивиться вверх (ри-
сунок 5). Внизу, неподалік від ідола, 
на скельній плиті вирізьблено зо-
браження бородатого воїна на коні 
з мечем і щитом та гостроверхою 
шапкою на голові (рисунки 6, 7).

Збоку на камені викуто зображен-
ня трьох людських стоп (рисунок 8). 
За кілька метрів на північний захід 
на горизонтальній поверхні каме-
ня зображено Х-подібну ідеограму, 
геометричні символи, хрест, знаки, 
подібні до рун, змію та інше (ри-
сунки 9, 10). Технікою нанесення 
маленьких круглих ямок висічено 
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рисунок 1
загальний вигляд 
гори камінь 

також знак, подібний до букви Ю. 
Поруч у такій же манері викуто знак 
у вигляді числа 10. Знаки, викона-
ні подібною технікою, є і на інших 
культових каменях в Карпатах.

За 100 м у південно-східному на-
прямку виявлено завалену печеру 
з врубами для прибудови. Непода-
лік є вирівняний майданчик, поруч 

джерело води.
Матеріал про пам’ятку вводиться 

у науковий обіг вперше.
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3

ЛЮЧА

2

рисунки 3, 4
Голова люча-
рушірського ідола 
на горі камінь 

рисунок 2
верхня частина 
каменя Довбуша 
із лівопрофільним 
зображенням 
антропоморфа. 
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5

рисунок 5
ліворуч у нижчій 
частині голова 
зооморфа, що 
дивиться вверх 
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ЛЮЧА

рисунок 6
зображення 
озброєного 
вершника

6

9

рисунок 7
прорис зображення 
озброєного 
вершника

рисунок 9
наскельні 
знаки і символи
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рисунок 10 
план розміщення 
наскельних 
зображень на горі 
камінь 
(за б. томенчуком)

1. зображення 
голови ідола;
2. зображення 
голови зооморфа;
3. зображення 
вершника;
4. зображення 
хреста та інших 
знаків;
5. стопи

рисунок 8
викуте зображення 
людської стопи 



254

МАНЯВА
 
Село	Манява	
Богородчанського	району

назва пам’ятки 
блаженний камінь

розташУвання 
пам’ятка знаходиться за 400 м на 
південний схід від манявського скиту

тип пам’ятки 
культові  камені

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук,
б. Хруслов

опис
Скеля ямненського пісковика під 

назвою Блаженний Камінь виступає з 
гори на висоту 4 м. Зі сходу й півночі 
його омиває невеликий потік. При-
родний грот, що виходить до потоку, 
має 1,9 м висоти, 10,7  м ширини, 5,5 
м глибини. В похилій долівці грота ви-
куто восьмиметрової довжини загли-
бину шириною 1 м, глибиною 0,25 м. У 
правому куті грота з плит стікає вода, 
яка в народі вважається цілющою  (ри-
сунок 1).

Уперше наукове обстеження Бла-
женного Каменя здійснив львівський 
археолог Л. Мацкевий. Неподалік від 
каменя було виявлено крем’яні ар-
тефакти епохи мезоліту (ІХ – VІІ тис. 
до н. е.)1.

У липні 2010 р. учасниками Карпат-
ської археологічної експедиції Інсти-
туту історії, етнології і археології Кар-
пат Прикарпатського національного 
університету була обстежена верхня 
частина Блаженного Каменя (рисунок 
2). У результаті розчистки похилого 
майданчика 3х4 м виявлено продо-
вгувате заглиблення, що має вигляд 
людської стопи (рисунок 3). Її довжи-
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рисунок 1
загальний 
вигляд 
блаженного 
каменя

1. Мацкевой Л. 
Мезолит Запада 
Украины. – К., 1991. – 
С. 9.

на сягає 1,1 м, ширина 0,5 м, глибина 
0,15-0,2 м. У середині стопи є дві круглі 
чашоподібні заглибини. Більша з них 
має в діаметрі 0,4 м, глибина – 0,2 м, 
менша – діаметром 0,15 м, глибиною 
0,8 м. Сакральні знаки стопи різної ве-
личини виявлено на більшості старо-
давніх скельних святилищ Карпат.

Обстеження Блаженного Каменя 

на предмет виявлення давніх петро-
гліфічних комплексів ускладнюється 
написами і знаками, викутими палом-
никами і неорганізованими туристами 
ХІХ – ХХ ст. Попри те на одній з бокових 
стінок Блаженного Каменя, а також у 
верхній його частині виявлено зобра-
ження хрестів ХІІ – ХІІІ ст. та інші знаки 
і символи (рисунки 4, 5).



256

МАНЯВА

2

рисунок 2
розчистка 
блаженного каменя 

3

рисунок 3
продовгувата заглибина 
у вигляді стопи 
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рисунок 4
Гора вухатий 
камінь. 

рисунок 5
зображення хреста та 
інших наскельних знаків 

4

5

рисунок 4
наскельне 
зображення сокири 
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6

7

рисунок 6
розчистка 
верхнього 
каменя

рисунок 7
верхня частина 
каменя у формі 
двосхилого даху 
з продовгуватою 
заглибиною від 
гострення кам’яних 
сокир 
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рисунок 8
наскельні
знаки

9

За 30 м вверх від Блаженного Ка-
меня вдалось виявити і розкопати 
камінь, який був засипаний під час 
прокладання дороги в 70-х рр. ХХ ст. 
(рисунок 6). Він виступає із землі на 
1,5  м. Разом із Блаженним Каменем 
вони становлять єдине ціле, верши-
ну скелі. Невеликий майданчик біля 
нього, найбільш вірогідно, був місцем 
проживання перших монахів, які ви-
явили Блаженний Камінь.

Верхній частині каменя надано фор-
му двосхилого даху (рисунок 7). Поді-
бний камінь-храм з двосхилим дахом, 
викутими численними хрестами і ча-
шею виявлено в урочищі Дебриця, що 
біля села Дора.

На вершині каменя є продовгувата 
заглибина, так зване «шліфувадло», 
довжиною 0,4 м, шириною 0,07 м, гли-
биною 0,03  м. Камені-оселки є частим 
артефактним атрибутом скельних свя-

тилищ. Вони виявлені у Франції на ме-
галітичних пам’ятках, на облицюваль-
них плитах Луксорського храму в Фівах 
(Єгипет). Археологи  датують їх епохою 
неоліту. Таким чином, ряд фактів прямо 
чи опосередковано свідчить про язич-
ницьку і християнську релігійну тради-
цію, пов’язану з Блаженним Каменем.

На камені виявлено прямокутні й 
косораменні хрести, знаки у вигляді 
букв Т, М. Як і Блаженний Камінь, він 
постраждав від сучасних написів (ри-
сунок 8).

рисунок 9
камінь у вигляді 
зооморфа

За 300 м на захід від Блаженного 
Каменя виявлено ще один камінь три-
метрової висоти, на поверхні якого є 
продовгуваті заглибини від гострення 
кам’яних сокир (камінь-оселок), а та-
кож викуто знаки, подібні до букв Е, Т, 
Х, які зустрічаються на скельних святи-
лищах Карпат (рисунок 9).

За народними переказами у другій 
половині ХІІІ ст. до Блаженного Каме-
ня прийшли ченці Києво-Печерського 
монастиря. Тут вони знайшли чудодій-
ну воду, схожу з києво-печерською, а 
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рисунок 10
камінь
«качка»

10

11

12

рисунки 12,13
верхня частина 
скелі у вигляді 
орнітоморфів, 
нижче – 
чашоподібні 
заглибини 

також заснували Хресто-Воздвижен-
ський монастир. 

У липні 2006 р. на північний схід 
від села Манява в урочищі Петушки 
виявлено сакрально-петрогліфічний 
комплекс у вигляді наскельних скуль-
птурних, рельєфних і графічних  зо-
бражень. На камені «Качка», висотою 
біля 4 м, шириною до 3 м, що загалом 
має вигляд качки, є продовгувате 
орнітоморфне зображення, в серед-
ній частині якого викуто хрестоподібні 
ідеограми, поруч різноманітні знаки і 
символи (рисунки 10, 11).

У верхній частині скелі п’ятиметрової 
висоти виявлено узагальнені зобра-
ження орнітоморфів. Нижче їх голів 
викуто дві округлі чашоподібні загли-
бини діаметром більше 0,2  м, глиби-
ною 0,08 – 0,12 м, поруч третя, менша 
діаметром 0,15  м, глибиною 0,06  м 
(рисунки 12, 13). Як і на інших святили-
щах, комплекс чашоподібних заглибин 
тут представлено з дотриманням са-
крального архетипу 2+1.

Верхня частина однієї зі скель зо-
бражена у вигляді риби (рисунок 14). 
Відтворення в камені образів птахів і 
риб, що становлять бінарну опозицію, 
вертикальну структуру світобудови є 
поширеними петрогліфічними архети-
пами скельних святилищ.

Матеріал з описом пам’яток в якос-
ті джерела вводиться у науковий обіг 
вперше.

рисунок 11
Хрестоподібні 
ідеограми, знаки і 
символи
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14

рисунок 14
верхня частина 
скелі
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Село	Микуличин	
Яремчанської	міської	ради	

назва пам’ятки 
камінь, камінь шугая

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на вершині 
гори камінь (Ґорган великий, Ґорган 
Ґундяківський, шугаїв Ґорган), біля 
Гундякової полонини за   5 км на схід 
від села микуличин. висота гори 
1077,5 м над рівнем моря

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
9 серпня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк

опис
Вершина гори покрита скельними 

останцями і валунами ямненського 
пісковика, що є характерним для Ґор-
ган загалом. На краю вершини є дві 
брамоподібні скелі висотою біля 5 м 
(рисунки 1, 2). Прохід між скелями ши-
риною від 0,4 до 1,2 м направлений по 
лінії схід – захід. Права скеля нагадує 
гігантську праву людську стопу висо-
тою біля 4 м. Верхня частина «стопи», 
помережана рівчаками, нижня вигля-
дає штучно підправленою.

Ззаду, ліворуч від брамоподібних 
скель, на відстані 10 м є нагромаджен-
ня каменів у вигляді платформи, скла-
деної з валунів більше 3 м висотою, 
на якій є пірамідальної форми брила 
з підпрямокутною основою заввишки 
більше3 м (рисунок 3).

Камені пірамідальної, стіжкуватої 
чи конічної форми, встановлені на 
кам’яних платформах або скелях, в 
археології мають назву бетилі (betyl) і 
вважаються священними. На скельних 
святилищах Карпат виявлено цілий 
ряд каменів подібної форми. Оче-
видно вони символізували первісний 
сакральний пагорб, землю – гору. Їх 

рисунки 1, 2
брамоподібні 
скелі 
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3

датують від епохи неоліту до періоду 
заліза. Деякі польські дослідники їх 
приписують кельтам1.

Поруч, на високому нагромадженні 
скель і валунів, знаходяться жертовні 
камені. Один з них, округло-продо-
вгуватої форми, розміщений між ске-
лями. Його висота 2,5 м, ширина до 
4 м (рисунки 4, 5, 6). У похилій до сходу 
заглибині, що посередині валуна, ви-
куто продовгувату лунку 0,2х0,3  м, 
глибиною 0,06 м, обпалену вогнем. Від 
неї вниз відходить зливний рівчак до-
вжиною 1,2 м, глибиною 0,04-0,08  м. 
Біля чашоподібної заглибини є чотири 
продовгуваті рівчаки, що залишились 
від гострення кам’яних сокир. За 0,9 м 
від лунки, праворуч, є трикутникопо-
дібне заглиблення шириною 0,12  м, 
глибиною 0,06  м. На східній стороні 
жертовного каменя неглибоким ре-
льєфом нанесено хрест. 

До округлого валуна прилягає гігант-
ська плита, на краю якої вирізано дві 
круглі жертовні чашоподібні заглибини 
по лінії північ – південь (рисунок  7). 
Лунки заповнені дощовою водою. Пра-
ва, більша лунка має 0,2x0,3  м, глиби-
ною 0,08 м. Від неї вниз відходить злив-
ний рівчак довжиною 0,65  м, глибиною 
0,02 м. Ліва лунка знаходиться за 0,68 м 
від правої. Її діаметр 0,23  м, глибина 
0,04  м. Зверху над правою лункою не-
глибоким рельєфом нанесено рівнора-
менний хрест. На плиті простежуються 
різні геометричні символи. Отже, тут, як 
і на інших карпатських святилищах, за-
уважено культовий феномен трьох чаш, 

рисунок 3
камінь бетиль 

4

5

1.  Krzak Z. 
Megality Europy. –
Warszawa: Wydawnic-
two naukowe PWN, 
1994. – S. 126; 
Брей У., Трамп Д. 
Археологический 
словарЂ. – М., 1990. –
С. 32.
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рисунки 4, 5, 6
жертовний 
камінь

рисунки 7, 8
жертовні
 чаші

6

7

8

згрупованих на двох різних каменях за 
принципом 2+1. Неподалік виявлено 
ще одне чашоподібне заглиблення на 
округлому кам’яному підвищенні (ри-
сунок 8).

За кілька метрів від жертовних каме-
нів знаходиться плита, що нагадує лівий 
профіль голови ящера, направленої на 
захід. Висота каменя 1,6 м, довжина 
2,5  м (рисунок 9). Зверху над привід-
критою видовбаною пащею методом 
контррельєфу викуто круг діаметром 
0,2  м, поруч нанесено продовгуватий 
вертикальний знак.

У південному напрямку від жертов-
них каменів, за кілька десятків метрів, 
знаходиться вхід до природної печери 
довжиною 40 м, шириною до 2 м (ри-
сунок 10). Печера спрямована на захід. 
Вона утворена двома вертикальними 
скелями, що сходяться на висоті 20 м. 
Спуск на дно печери сягає 7 м. З двох 
сторін печери нанесено хрести, видно 
також затерті сліди кругів, трикутників 
та інших геометричних символів. При 
вході лежить камінь, що нагадує орніто-
морфа (рисунок 11).

На верхній частині триметрового 
каменя, що знаходиться в печері, ви-
явлено зображення стопи довжиною 
0,46  м, шириною 0,18  м, направленої 
на схід, до виходу (рисунок 12). В ході 
обстеження печери підйомного мате-
ріалу не виявлено. 
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рисунок 10
печера 
шугая

10

11 12

9

рисунок 11
камінь в печері 
у вигляді 
зооморфа 

рисунок 9
скеля у вигляді 
зооморфа 



ро
зд

іл
1

267

СК
ЕЛ

ЬН
І	С

ВЯ
ТИ

ЛИ
Щ
А	

І	Р
И
ТУ
АЛ

ЬН
І	К

АМ
ЕН

І

рисунки  13, 14, 15
зображення 
божого ока 
на каменях

13

14

15

рисунок 12
камінь із 
зображенням 
стопи

Навколо печери знаходяться валу-
ни, що нагадують зооморфів.

У підніжжі гори, за 2 км на південний 
схід від присілка Полумистий села Ми-
куличин, є камінь Боже око, на якому 
встановлено залізний хрест (рисунки 
13, 14). На поверхні каменя у ХХ ст. на-
несено зображення ока в трикутнику. 

Традиція зображення Божого ока в 
Карпатах поширена. На горі Клині, що 
біля гори Гордя Микуличанська, вияв-
лено ще одне зображення Божого ока 
на камені біля каплиці (рисунок 15).

Матеріал з описом пам’ятки вво-
диться у науковий обіг вперше.
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Село	Микуличин	
Яремчанської	міської	ради	

назва пам’ятки 
камінь макітря

розташУвання 
пам’ятка знаходиться за 1,5 км на 
схід від присілка малі погари села 
микуличин біля дороги, що веде до 
Гундякової полонини і до гори камінь

тип пам’ятки 
культовий камінь

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації)
22 вересня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк

опис
Камінь має видовжену форму в на-

прямку північний захід – південний 
схід (рисунок 1). На горизонтальній 
поверхні ямненського пісковика, висо-
тою до 2 м, шириною більше чотирьох, 
викута велика чашоподібна заглиби-
на продовгуватої форми довжиною 
0,54 м, шириною – 0,38 м, глибиною – 
0,14 м, яка й дала назву каменю. Чаш-
на виїмка постійно заповнена дощо-
вою водою (рисунок 2).

На південно-західній стороні каме-
ня вирізано три менших чашоподіб-
них ямки діаметром 0,05 м, глибиною 
0,02-0,03  м, а також нанесено гори-
зонтальні, вертикальні й косі рівчаки 
(рисунок 3). 

1

рисунок 1
загальний вигляд 
каменя макітря 
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рисунок 2
чашоподібне 
заглиблення

На камені викарбувано 10 хрестів 
різноманітної конфігурації. Сім з них є 
продовгуваті з прямим завершенням 
рамен. Три хрести з трикутникопо-
дібними раменами знаходяться най-
ближче до чашоподібної заглибини 
(рисунки 4, 5). Біля жертовної чаші 
виявлено прошліфовані рівчаки, які, 
ймовірно, використовувались для го-
стрення (шліфування) кам’яного ножа 
чи сокири з ритуальною метою.

За 5 м на схід від чашного каменя 
знаходиться кам’яний грот висотою 
2 м, обпалений вогнем.

Сьогодні камінь Макітря наполо-
вину засипаний землею і камінням у 
зв’язку з розширенням дороги.

Матеріал про пам’ятку вводиться у 
науковий обіг вперше.
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рисунки 4, 5
наскельні хрести 
з трикутникоподібним 
завершенням рамен

рисунок 3
малі конусні 
чашоподібні 
заглибини 

3

4

5
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Село	Микуличин	
Яремчанської	міської	ради	

назва пам’ятки 
Ґорґан, костел

розташУвання 
Гора Ґорґан знаходиться за 5 км на 
північний схід від села микуличин 
або за 1,5 км на південний захід від 
присілка клітчин села микуличин

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації)
9 серпня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук

опис
Культові камені на горі Ґорґан є од-

нією з найзагадковіших в ряду старо-
давніх сакральних пам’яток краю. Го-
рами Ґорґан і Камінь (Ґорґан Великий) 
практично починаються Ґорґани (ри-
сунок 1). Культові камені, виявлені на 
вершинах цих гір, свідчать про те, що 
вони відігравали особливу роль у сис-
темі релігійних уявлень стародавнього 
населення краю. В цьому контексті, ві-
рогідно, що назва Ґорґани поширилась 
саме від цих гір, як це сталося з Чорною 
Горою і Смотричем, малою «правди-
вою» Чорногорою, назва якої згодом 
поширилась на весь Чорногірський 
хребет. Опосередковано така версія 
знаходить своє підтвердження в тому 
факті, що біля Сивулі є гора Кінець Ґор-
ґана. 

За 100 м до культових каменів на 
горі Ґорґан стоїть скеля у вигляді тер-
раморфа. На її боковій поверхні викуто 
петрогліфи (рисунки 2, 3, 4, 5). 

На похилій скельній вершині гори 
Ґорґан загальне розташування каме-
нів, їх незвичайний вигляд, підправ-
лені майданчики вказують на орга-
нізацію простору, особливість місця 
(рисунки 6, 7, 8, 9).

Інтерес становить великий петроглі-
фічний комплекс, що знаходиться на 
найвищій частині гори і відділений з 
двох сторін від масиву глибокими пря-
мими заглибинами. 

В основі петрогліфічного сюжету  – 
поширений стародавній космогоніч-
ний архетип згорнутої кільцем змії 
навколо висіченої в скелі площини, що 
нагадує умовний круг або ж квадрат із 
заокругленими вершинами (рисунки 
10, 11, 12, 13). Його розміри 1,5х2,4 м. 
Глибина рельєфу викутого в скелі й 
прошліфованого умовного круга сягає 
від 0,07 до 0,43 м. 

У його нижній частині простежується 
дуга. Виділена масивна голова змії за-
вширшки 1,4 м. Вона переходить у зву-
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рисунок 1
загальний вигляд 
гори Ґорґан 

1

жену шию і далі в гігантське кам’яне 
тіло. Весь петрогліфічний комплекс 
сягає 5,6х10 м. На голові змії викуто 
велику продовгувату чашоподібну за-
глибину (0,7х1 м) зі зливом, символ 
нескінченності ∞, а також зображено 
круги, ромб, знаки М і Х.

Ще дві чашоподібні заглибини зі 
зливом викуто на крайній східній час-
тині похилої скельної площини діа-
метром 0,09 і 0,3  м, глибиною, відпо-
відно, 0,03 і 0,15  м (рисунок 14). Біля 
меншої з них зауважено неглибокі 
горизонтальні продовгуваті прорізи.

За 10 м вниз від петрогліфічної ком-
позиції вертикально поставлені камені 
перекриває величезна горизонтальна 
плита, що нагадує портальний до-
льмен (рисунок 15).

Комплекс «змія – вода – зем-
ля  – місяць – родючість – смерть  – 
відродження» відомий у багатьох 
стародавніх релігійних системах. У 
міфологічному плані згорнута кільцем 
змія навколо золотого яйця, зародка 
світу, первісного пагорба становить 
перший етап космогонії. Уявлення про 
первісний стан світотворення у вигляді 
змія, що спить, згорнувшись навколо 
гори, яйця знайшли відображення у 
ведичній, китайській та інших міфоло-
гічних системах. У Рігведі сказано: «він 
(Індра – М. К.) убив змія, що лежав на 
горі»1.

В індійській міфології змій виступає 
уособленням первісних вод, у яких 
народився світ, спочатку у вигляді па-
горба, за іншою версією – світового 
золотого яйця. Виникнення землі шля-
хом згущення в первісних водах є по-
чатковою стадією світотворення, коли 
ще не було дуального світу, так званого 

2

3

4

рисунок 2
скеля у вигляді 
терраморфа з 
петрогліфами

рисунки 3, 4, 5
петрогліфи на 
скелі у вигляді 
терраморфа
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рисунки 6, 7, 8, 9
загальний 
вигляд 
ритуальних 
каменів

5

6

7

1. Кёйпер Ф. Б. Я. 
Космогония и зачатие: 
к постановке вопроса 
// Труды по ведической 
мифологии. – М., 
1985. – С. 124.
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8

організованого космосу, розділеного 
на небо і землю, світло і пітьму, життя і 
смерть, чоловіка і жінку.

За іншою ведичною космогонічною 
версією створення світу виводиться 
від золотого яйця, що зародилось у 
первісних водах і з якого вийшов тво-
рець-деміург, Бог-Праджапаті, Брах-
ма.

На думку Ю. Шилова, зображення 
«змії з яйцем» відповідає характерній 
орнаментиці трипільської культури і 
виступає основним міфоритуалом, де 
змій охороняє зародок світоладу. Ряд 
курганів і могильників були побудо-
вані у вигляді «змії з яйцем»2 (рисунки  
16, 17, 18).

Другий етап космогонії стано-
вить суть основного ведичного міфу, 
пов’язаного з небесним божеством 
Індрою, який вбив первісного змія 
Врітру, що спав на горі. Індра і Вішну 
звільняють ранкову зорю, сонце, води 
і худобу, заховану в печері, розділя-
ють небо і землю, творять бінарний 
світ. Міф про Індру і Врітру виступав 
ритуальним сценарієм зустрічі Нового 
року.

Варіативним мотивом ведичного 
міфу є сюжет про чудовисько на горі, 
що охороняє напій безсмертя, сому 
(амріту). В цьому контексті особливої 
уваги заслуговують легенди про Божо-
го Фіна, записані В. Шухевичем на Гу-
цульщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
У одному із сюжетів легенди йдеться 
про Божого Фіна, який бився зі змієм, 
що поїдав людей і заховав воду. В ній 
також іде мова про змія, що спав на 
горі й охороняв живу воду. «Орел по-
летів на гору Цецину, – розповідається 
в легенді, – там є камінь, а в камені 
вода; жретва (змія – М. К.) уповита на-
вколо каменя спит»3. 

Гора Цецина не є витвором народ-
но-поетичної уяви. Реальна гора з 
такою назвою знаходиться на західній 
околиці м. Чернівці. Здавна вона була 

рисунки 10, 11, 13
петрогліфічний 
комплекс у вигляді 
згорнутої кільцем 
змії 

9

10
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рисунок 12
план-схема 
петрогліфічного 
комплексу у вигляді 
згорнутої кільцем 
змії

11

13

2. Шилов Ю. 
Аратта за «Ведою 
Словена» і пам’ятками 
трипільської культури 
та іншими науковими 
джерелами. – К., 
2010. – С. 64, 68.

3. Шухевич В. 
Гуцульщина. П’ята 
частина. – Верховина, 
2000. – С. 79, 82.

рисунок 14
чашоподібна 
заглибина з 
горизонтальним 
прорізом

14
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15

відома своїми цілющими джерелами. 
Очевидно, у стародавні часи там було 
святилище структурно-композицій-
ним сюжетом якого, ймовірно, була 
згорнута кільцем змія, як це має місце 
на горі Ґорґан (рисунок 19).

На літописній горі Чечунь (Цецина) у 
ХІV ст. була побудована фортеця з ана-
логічною назвою. У «Списку руських 
міст далеких і ближніх» її віднесено до 
«волоських» міст кінця ХІV ст. У ХV ст. 
місто Цецун разом з Хотином і Хмеле-
вим входило до так званої Шипинської 
землі.

У міфологічному планіособливої 
уваги заслуговує ще й та обставина, 
що Божий Фін, про якого розповідає 
В, Шухевич, є далеким нащадком ро-
доначальника скандинавських богів 
Тора, який за «Молодшою Еддою». по-
вбивав усіх велетнів, а також знищив 
світового змія Ермунганда. Фін в гене-
алогії скандинавських богів доводить-
ся дідом Одіну – головному божеству. 
Останній є, відповідно, онуком Фіна. 
У скандинавській міфології Тор, Фін і 
Одін виступають змієборцями, знищу-
ють чудовиська старого світу, виступа-

рисунок 15
портальний 
дольмен

рисунки 16, 17
кургани і могильники, 
побудовані у вигляді «змії 
з яйцем» 
(за Ю. шиловим. аратта 
за «ведою словена» 
і пам’ятками трипільської 
культури та іншими 
науковими джерелами. – 
к., 2010. – с. 64, 68):

ють героями-деміургами, творцями 
Нового світу4.

Подібність міфічних і легендарних 
мотивів, а головне артефактний пе-
трогліфічний комплекс у вигляді «змії 
з яйцем» навколо умовного круга так 
чи інакше свідчать про архетипний 
зв’язок пам’ятки з давньою ведичною 
космогонічною традицією, переосмис-
леною індоєвропейцями.

З точки зору зображувальної мі-
фології наскельна петрогліфічна ком-
позиція може також бути пов’язана 
з  космологічною символікою Місяця, 
сузір’я Дракона, хвіст якого закручу-
ється навколо Полярної зірки.

Матеріал про скельне святилище в 
якості джерела вводиться у науковий 
обіг вперше. 

 

1. основи курганів 
«цегельня» і «кормилиця»

рисунок 18
загальний вигляд 
петрогліфічного 
комплексу зі 
згорнутою кільцем 
змією

рисунок 19
Гора цецина на 
західній околиці
м. чернівці

4. Щербаков В. 
АГде жили герои 
эддических мифов? – 
М., 1989. – С. 11.
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18

19

2.1 – ямно-катакомбний курган 
№ 2 біля хутора кременчук на 
миколаївщині; 

2 – одиночний курган зрубної 
культури біля райцентру 
чаплинка на Херсонщині; 

3 – білозерський могильник 
№ 12-і біля с. каїри на 
Херсонщині
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Присілок	Верхні	Козарки	села	
Пасічна	Надвірнянського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
пам’ятка знаходиться за 400 м на 
північ від присілка верхні (вишні) 
козарки села пасічна в урочищі погар 
на лівому березі річки бистриці 
надвірнянської

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації) 
4 жовтня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк

опис
Камінь Довбуша виділяється біль-

шими розмірами з гряди скельних 
останців пісковика. Гряда шириною 
0,2-0,3 м простягнулася з півночі на 
південь на 200 м.  З північної сторони 
Камінь Довбуша сягає до 2 м висоти, з 
південної до 4 м (рисунок 1).

У верхній частині Каменя Довбуша 
прорубано вузький прохід (шириною      
0,3 м, висотою 0,5 – 0,8 м, довжиною 
1,8 м)  у напрямку південний схід – 
північний захід. У цьому напрямку 
сходить Сонце в день зимового сон-
цестояння. 

Вища права сторона від прорубано-
го проходу має схематичний вигляд 
зооморфа. На передній лівій і правій 
сторонах Каменя Довбуша виявлено 
петрогліфи (рисунок 3). 

На південній стороні цього ж ка-
меня викуто прямокутне заглиблен-
ня, обпалене вогнем. Його довжина          
0,15 м, ширина 0,11 м, глибина 0,09 м 
(рисунок 4).

Неподалік виявлено ще дві чашо-
подібні лунки, а також продовгуваті 
рівчаки (камінь-оселок) від гострен-
ня кам’яних сокир, вирізьблено 

рисунок 1, 2
загальний вигляд 
каменя Довбуша 

різні знаки і символи. Викута у скелі 
сходинка веде до найвищої частини 
каменя, де видовбано ще одну про-
довгувату прямокутну чашу. 

На південній стороні цього ж каме-
ня вирізьблено продовгуватий хрест. 
Кінці рамен роздвоєні, відкриті. Ви-
сота хреста 0,32  м, ширина 0,19  м, 
глибина рельєфу до 0,01  м. Навколо 
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хреста пунктиром видовбано ямки    
(рисунок 5). 

На горизонтальній поверхні лівої 
сторони Каменя Довбуша вирізьбле-
но ще один хрест, довжиною 0,27  м, 
шириною 0,17  м, глибиною рельєфу 
0,005 м. Верхня частина хреста окон-
турена видовбаними ямками (ри-
сунок 6). На скельних виступах, що 

оточують Камінь Довбуша, виявлено 
ще 5 хрестів різної величини і конфі-
гурацій (рисунки 7, 8). 

Праворуч від Каменя Довбуша зна-
ходиться викутий у скелі трон, так 
зване крісло Довбуша (рисунок 9).

На скелі, що неподалік від Каменя 
Довбуша, є знаки у вигляді стріли, а 
також астральні знаки (рисунок 10). 

Комплекс образів, знаків і символів 
вказує на сакральний характер Ка-
меня Довбуша ще з дохристиянських 
часів.

Матеріал про пам’ятку вводиться у 
науковий обіг вперше.
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2

рисунок 3
петрогліфи 
передньої бокової 
стінки 

3
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4

5

6

рисунок 4
чашоподібна 
заглибина

рисунки 5, 6
Хрестоподібні 
ідеограми в крузі
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рисунок 7
зображення хреста, 
поруч – точильна 
заглибина
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8

7

9

10

рисунок 9
крісло Довбуша 

рисунок 8
Хрест з 
трикутникоподібним 
завершенням рамен

рисунок 10
астральний знак 
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Село	Прокурава	
Косівського	району

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
північно-східний виступ гори 
брусний за 2,5 км на південь від села 
прокурава. висота гори 750 м над 
рівнем моря за GPS

тип пам’ятки 
культовий камінь.

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
3 грудня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. Хруслов

 

опис
Камінь Довбуша являє собою скель-

ний виступ ямненського пісковика за-
ввишки більше 6 м (рисунок 1). Найви-
ща права відокремлена частина скелі 
викута у вигляді трону (рисунок  2). 
Його висота сягає 0,9  м, ширина біля 
2 м. Навпроти голови видовбана окру-
гла виїмка глибиною 0,2  м, шириною 
0,26  м. Ліва верхня частина трону, 
біля виїмки, окреслена пунктирною і 
суцільною вертикальними лініями. По 
всій площі трону нанесено знаки і сим-
воли у вигляді ромба, чашоподібних 
заглиблень, а також хрестів. 

Сакральні керамічні трони-стільці 
були поширені в культовій практиці 
трипільців протягом усього періоду 
їхнього існування (VІ – ІІІ тис. до н. е.). 
Багато священних тронів з антропо-
морфними фігурками богинь виявле-
но в житлах трипільців1.

Нижче від трону в центральній час-
тині скелі вирізьблено рівнораменний 
хрест з відростками на кінцях рамен. 
Його розміри 0,155x0,155  м. Глибина 
рельєфу 0,005 см. Хрест розміщено в 
колі (рисунок 3). Такі ж хрести виявле-

1. Бурдо Н. 
Сакральний світ 
трипільської 
цивілізації. – К., 
2008. – С. 50, 51, 54 – 
56, 131.
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1

рисунок 1
загальний 
вигляд 
каменя 
Довбуша 
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рисунок 2
крісло Довбуша 

3

рисунок 3
Хрест з 
роздвоєними 
кінцями рамен

но на надмогильних плитах VІ –VІІ ст. в 
Херсонесі.

У підніжжі Каменя Довбуша, на по-
хилій поверхні, знаходяться три стопи 
неподалік одна від одної. Середній 
з них надано чіткі контури людської 
стопи, до того ж вона має сліди про-
шліфовування. Її довжина – 0,35  м, 
ширина – 0,11 м, глибина – до 0,045 м 
(рисунки 4, 5). Біля стоп викуто два 
хрести (рисунок 6).

У лівій верхній частині Каменя До-
вбуша викуто трикутне заглиблення, 
яке, ймовірно, використовувалось для 
вогнища, оскільки камені обпалені 
вогнем.

У різних частинах Каменя виявлено 
викуті петрогліфи у вигляді округлого 
антропоморфного зображення, соки-

2
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4

5

6

рисунок 6
Хрести на похилій 
стінці каменя 
Довбуша 

рисунки  4, 5
стопи

ри, різноманітних знаків, а також біль-
ше 50 малих чашоподібних заглиблень 
розміром 0,015-0,02  м, згрупованих у 
різноманітних комбінаціях (рисун-
ки 7, 8).

Праворуч, на схилі гори за 100 м від 
Каменя Довбуша, височать дві  брамо-
подібні скелі у вигляді зооморфів (ри-
сунки 9, 10).

Одна зі скель має вигляд орнітомор-
фа з характерною круглою заглибиною 
на грудях, як це має місце на об’ємно-
просторовій скульптурі сокола на 
Лесівському святилищі (Сокільський 
хребет), скелі «Каня» (хребет Каменис-
тий).

За 5 км від Каменя Довбуша в скелі 
є печера Довбуша, довжиною 27 м і 
шестиметровим боковим ходом. Вона 
знаходиться за річкою Пістинькою і 
безіменним потоком на відстані 150 м 
на північ від присілка Царина села Ше-
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7

9

рисунок 7
Узагальнене 
антропоморфне 
зображення 

шори. Печеру розкопав місцевий кра-
єзнавець В. Петрів.

Комплекс виявлених наскельних ар-
тефактів вказує на культовий характер 
пам’ятки, яка використовувалась про-
тягом тривалого часу, від епохи міді – 
бронзи до початку християнства на 
Прикарпатті. 

Матеріал про пам’ятку вводиться у 
науковий обіг вперше.

 

рисунок 9
брамоподібні 
скелі
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10

рисунок 8
наскельні 
петрогліфи  

8

рисунок 10
скеля у вигляді 
орнітоморфа з 
характерною 
заглибиною на 
грудях
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Село	Річка	
Косівського	району

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
за 1,5 км на північний схід від села 
річка

тип пам’ятки 
культовий камінь

ДатУвання 
не визначене

час віДкриття  (локалізації)
21 червня 2008 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. Хруслов

опис
Безіменна гора, на якій знаходить-

ся Камінь Довбуша, заввишки 750 
м над рівнем моря. Вона входить до 
гірського хребта Брусний. Сам камінь 
висотою 2 м, шириною 5 м зі східного 
боку нависає над урвищем глибиною 
біля 20 м (рисунок 1). З цього ж боку в 
скелі видовбано карниз шириною   1 м, 
довжиною 5 м (рисунок 2).

Зі східного боку Каменя Довбуша 
викута хрестоподібна ідеограма до-
вжиною 0,14  м, шириною 0,06 см, 
глибина рельєфу 0,003  м (рисунок 3). 
Верхня частина вертикального рамена 
завершується грибоподібним зобра-
женням, на яке зверху накладається 
солярний символ з променями. 

На горизонтальній поверхні каменя 

рисунок 1
загальний вигляд 
каменя Довбуша

1
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виявлено ще два хрести з широки-
ми раменами завдовжки 0,2  м, за-
вширшки 0,09-0,1  м. Горизонтальне 
рамено одного з них скошене вправо. 
Неподалік окреслено круг діаметром 
0,11 м, а також рівчак довжиною біля 
0,5 м. 

Матеріал про культовий камінь вво-
диться у науковий обіг вперше.

2

3

рисунок 2
карниз над 
урвищем 

рисунок 3
Хрестоподібна 
ідеограма, 
поєднана із 
солярною 
символікою 
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Село	Розтоки	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
томаківський камінь

розташУвання 
пам’ятка знаходиться в урочищі 
Галі за три кілометри на північний 
захід від присілка свідовець села 
розтоки на висоті 750 м над рівнем 
моря за GPS. томаківський камінь 
розташований на лівому березі 
потоку свідовець, що протікає 
вздовж гори Галі. сама гора є одним 
з відрогів гірського масиву спензова 
(965,7 м)

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
28 червня 2007 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. Хруслов

опис
Гора Галі має видовжену форму в 

напрямку північний захід – південний 
схід. Продовгувата вершина гори сягає 
10 м ширини, з боків її оточують глибо-
кі урвища. Вздовж вершини гори йде 
гряда скель ямненського пісковика. 
Центральну частину гряди складають 
дві брамоподібні скелі, які, власне, і є 
Томаківським каменем. Північна скеля 
сягає 10 м заввишки, південна  – 7 м 
(рисунок 1).

Прохід між брамоподібними скеля-
ми спрямований у напрямку північний 
схід – південний захід. Посередині між 
скелями знаходиться великий підпря-
мокутний камінь завбільшки 4,2х4 м, 
заввишки 2,4 м, який, очевидно, був 
жертовним. Його похила на південь 
поверхня густо вкрита різноманітними 
символами, знаками і образами. З пів-
нічно-західного боку між скелею і жер-
товним каменем є прохід шириною від 
0,4 до 1 м (рисунок 2).

Зверху, ближче до середини жер-
товного каменя, вирізьблено графічне 
зображення людини з піднятими вгору 
руками. Права рука занесена ніби для 
удару, а права нога піднята для руху вго-

ру. Над головою антропоморфа багато 
невеликих чашоподібних заглиблень. 
Перед нами, ймовірно, зображення мі-
фологічного героя. Розміри зображення 
становлять 0,17х0,19 м (рисунки 3, 4).

На північно-західному куті каменя 
висічено масивний молот завдовжки 
0,2 м, а також ніж (0,42 м), косу (0,26 м), 
круг діаметром 0,24 м з круглою ямкою 
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рисунок 4
загальний вигляд 
томаківського 
каменя

1

посередині. Зверху, ближче до центра, 
кругла плоскодонна чашоподібна загли-
бина діаметром 0,30 м. На її дні зробле-
но трикутноподібний знак з ямкою все-
редині. Поруч ще дві круглі чашоподібні 
заглибини таких же розмірів. На всій 
площі каменя викуто 9 різноманітних 
хрестів. Два з них косораменні, три – з 
трикутноподібним завершенням ра-

мен. Виявлено також біля 100  малих 
чашоподібних ямок діаметром 0,02-
0,03 м (рисунки 5, 6, 7, 8, 9).

На західному боці жертовного ка-
меня за допомогою підтісування і 
прошліфовування викуто об’ємно-
просторове зображення птаха в гнізді 
(рисунок 10). На його голові, заввишки 
біля 0,7 м і завширшки 1,2 м, виділено 

очі, дзьоб. Спереду із лівого боку голо-
ва пошкоджена, зліва на ній нанесено 
невеликий продовгуватий хрест. Ззаду 
голови птаха видовбано п’ять неве-
ликих заглибин діаметром 0,05  м, які 
утворюють хрест. Від однієї із заглибин 
вниз відходить зливний рівчак (рисун-
ки 11, 12).

До птаха в камені вирубано дві схо-
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2

3

рисунок 2
вівтарний камінь 

рисунок 4
прорис зображення 
людини

рисунок 3
зображення 
антропоморфа 
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5

6

7

рисунки 5, 6
зображення знаків 
і символів. вигляд 
зверху

рисунок 7
чашоподібна 
заглибина

динки. Верхня з них має вигляд не-
великого майданчика. Праворуч від 
птаха край гнізда окреслено у вигляді 
добре прошліфованого продовгува-
то-заокругленого контура. Як і на Ле-
сівському святилищі, голова птаха на 
Томаківському камені зорієнтована на 
захід.

На вертикальній північно-західній 
стороні жертовного каменя викарбу-
вано знаки, подібні до рун, а також схе-
матичне людиноподібне зображення 
хреста з продовгуватими раменами. 
Висота знаків і символів сягає 0,7  м, 
ширина більше 0,7  м. Знаки з боків і 
знизу окреслено видовбаними рівча-
ками глибиною від 0,05 до 0,2  м (ри-
сунки 13, 14, 15, 16).

З північно-східної сторони жертов-
ний камінь нагадує зооморфну істоту, 
ймовірно, жабу з виділеною голо-
вою зорієнтованою на південний схід   
(рисунок 17). Цілком ймовірно, що на 
Томаківському камені зображено бі-
нарну опозицію у вигляді птаха і жаби, 
зорієнтованих у протилежні сторони.

У ході обстежень культурного шару 
не виявлено, пам’ятка знаходиться 
на скельних масивах. Загалом, бра-
моподібна структура культових каме-
нів  – значна кількість різноманітних 
петрогліфів артефактного походжен-
ня, серед яких рельєфне об’ємно-
просторове зображення птаха, хто-
нічної істоти вказують на стародавнє 
походження пам’ятки і використання 
її протягом тривалого часу, аж до при-
йняття християнства  (рисунок 18).

Матеріал про пам’ятку в якості дже-
рела вводиться у науковий обіг впер-
ше.
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рисунок 8
зображення хреста. 
вигляд зверху

8

10

рисунок 9
прорис 
петрогліфів 

рисунок 10
рельєфне зображення 
птаха у гнізді. вигляд 
із заходу
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рисунок 12
зливний рівчак

рисунок 13
Хрестоподібна 
ідеограма і 
руноподібні знаки, а 
також продовгуваті 
заглибини від 
гострення кам’яних 
сокир. вигляд з 
північного сходу

рисунок 11
на голові птаха 
хрест у вигляді п’яти 
ямок, а також інші 
петрогліфи. вигляд 
зверху

11

12

13



298

РОЗТОКИ i

рисунок 14
розгортка 
петрогліфів 
верхньої частини 
вівтарного 
каменя 

рисунок 15
розгортка 
петрогліфів 
північно-західної 
сторони 
вівтарного 
каменя 

рисунок 16
розгортка 
петрогліфів 
північно-східної 
сторони 
вівтарного
каменя
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18

рисунок 17
північно-східна 
сторона жертовного 
каменя у вигляді 
зооморфа

рисунок 18
верхня частина 
південної сторони 
скелі

17
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РОЗТОКИ ІІ
 
Село	Розтоки	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша 

розташУвання 
вершина однойменної гори камінь 
Довбуша висотою 580 м, що за 300 м 
на захід від школи в присілку луги 
села розтоки косівського району. 
за кілометр від підніжжя гори у 
східному напрямку протікає річка 
черемош

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації)
28 червня 2007 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. Хруслов
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опис
На вершині гори скелі й камені ям-

ненського пісковика розміщені округ-
лим периметром (рисунки 1, 2, 3). На 
них нанесено численні петрогліфи у 
вигляді солярних знаків, символів і 
образів, а також різноманітних хрестів 
(рисунки 4, 5, 6, 7, 8).

Однак пам’ятка є знищеною турис-

рисунок 1
вигляд з каменя 
Довбуша

1

тами і місцевими відвідувачами. 
Інформація про пам’ятку вводиться 

у науковий обіг вперше.
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рисунки  2, 3
камені розміщені 
по колу

2

РОЗТОКИ ii

3

рисунок 4
ліворуч від лінійки перехрещених круг, 
праворуч – хрест та інші знаки

4

5



ро
зд

іл
1

303

СК
ЕЛ

ЬН
І	С

ВЯ
ТИ

ЛИ
Щ
А	

І	Р
И
ТУ
АЛ

ЬН
І	К

АМ
ЕН

І

рисунки  5, 6, 7, 8
Хрестоподібні 
ідеограми 

6

7

8
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Село	Снідавка	
Косівського	району

назва пам’ятки 
камінь Довбуша, Голова Довбуша

розташУвання 
південний схил гори терношора 
поблизу присілка безулька села 
снідавка

тип пам’ятки 
скельне святилище

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації)
17 вересня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

опис 
Нагромадження гігантських 

кам’яних брил світло-сірого ямнен-
ського пісковика знаходиться в урочи-
щі Терношори на висоті 720 м. Уздовж 
південного схилу гори, де міститься 
Камінь Довбуша, зі сходу на захід про-
стяглася горизонтальна продовгувата 
річкова тераса завширшки від 50-ти 
до 100 м, яка утворилася приблизно 
11 тисяч років тому. Однак активізація 
горотворчих процесів спонукала річку 
Безульку Другу, яка протікає з півден-
ного боку за 150 м від скель, піти вглиб 
і пробити в породі нові ворота прориву, 
що сформувало сучасний, унікальний у 
геологічному відношенні, ландшафт. 
Вигнуте русло річки надає терасі 
овальної форми (рисунки 1, 2). В уро-
чищі є чимало джерел питної води.

Гора Терношора згадується в 
«Słowniku geograficznemu» (Warszawa, 
1892) як гора Ternyszora. «Słownik» по-
дає географічну і геологічну характе-
ристики місцевості, зокрема зазначає, 
що гора Терношора розташована непо-
далік гори Ігрець (1311 м) і є частиною 
його хребта.

«Терношори, – зауважено в ньо-

рисунок 1
ворота прориву

му,  – вершина в Карпатах коломий-
ських в Косівському повіті, належить 
до пасма Ігреця, піднімаючись на пів-
нічний схід від головного хребта цього 
пасма. Творять його крейдові пласти, 
утворені тут як т. зв. менілітові піско-
вики, які становлять саму вершину 
гори, і молодші ямненські пісковики, 
які виступають на південних схилах. 
На ямненському пісковику лежать від 
півдня сині крем’яні ієрогліфічні пли-
тові частини, пісковики зелені та ілис-
ті, після чого йдуть роговики (кремні-
єві породи – М. К.) і типові менілітові 
плити; від північного сходу крейдові 
пласти закінчуються поздовжним на-
сувом, межуючи безпосередньо з ме-
нілітовою формацією. Маємо тут, отже, 
другу випуклу вершину, паралельну до 
головної вершини Ігреця. Один зі ске-
лястих шпилів Ігреця має назву Чор-
ний Ґрунь, другий Тарночка» (рисунок 
3)1.

Весь Терношорський скельний 
комплекс має вигляд чотирикутника, 
північна сторона якого сягає 32 м, схід-
на – 74 м, південна – 44 м, західна – 
108 м. Висота скель біля 40 м (рисунки 
4, 5). Пам’ятка має складну структуру. 
Умовно все нагромадження скель 
можна поділити на три рівні. На пер-
шому з них, що має близько 15 м ви-
соти і підступає до тераси, розташовані 
два великих розмірів камені зі сліда-
ми обробки. Камінь, розміщений за 10 
м від основного масиву, зовні нагадує 
зрізаний конус (висота понад 2 м, в 
основі – 2,3 м), поверхня якого покри-
та великими сколами. Такі відокрем-
лені камені, що містяться на певній 
відстані від основної групи мегалітів, 
виявлено на ряді святилищ. Вони віді-
грають роль мітки, візира в спостере-
женнях за світилами (рисунок 6).

Особливий інтерес становлять дві 
вертикальні плити, які разом утворю-
ють круг гігантських розмірів (рисун-

1. Słownik 
geograficzny 
Krolewstwa Polskiego 
i innych krajów 
słowiańskich. – Warsza-
wa,1892. – 
T. XII. – S. 314.

рисунок 2
річка безулька 
надає терасі 
овальної форми
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рисунок 3
топографія 
терношорського 
святилища

СНІДАВКА І

рисунок 4
загальний вигляд 
каменя Довбуша 

4
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ки  7, 8). Його діаметр – близько 9 м. 
Круг, що нагадує сонячний диск, має 
вигляд голови міксаморфної істоти із 
закритим правим оком і відкритим 
лівим, широким носом, ротом. Верхня 
частина круга має своєрідну меандро-
ву «корону».

Дощі, вітри й ерозія найбільше по-
шкодили лівий бік круга-голови. Біль-
ша ліва плита є штучно заокругленим 
зверху і знизу природним виступом 
моноліту. Менша права – прилегла за-
округлена плита. На її верхню частину 
нанесено Х-подібні хрести. Поєднання 
двох плит утворює пропорційно за-
вершену округлу форму. Круг зорієн-
товано у південно-східному напрямку, 
звідки сходить Сонце в день зимового 
сонцестояння. Навіть у найкоротші зи-
мові дні скельний комплекс освітлю-
ється сонцем. 

На думку відомого скульптора 
Б. Гладкого, який брав участь в обсте-
женні пам’ятки, створення такого кру-
га, зважаючи на особливість каменя, 
не становило особливих труднощів і 
потребувало застосування таких про-
стих технологій, як висікання, прошлі-
фовування, добре відомих у стародав-
ні часи. Артефактний характер круга, 
що стоїть вертикально з невеликим 
нахилом, підтверджується особливіс-
тю горизонтального залягання плит 
ямненського пісковика.

рисунок 7
кам’яний круг

6

7

рисунок 5
план 
терношорського 
святилища 

рисунок 6
візирний камінь
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Дослідження, здійснені на Терно-
шорському святилищі в день зимового 
сонцестояння 22 грудня 2007 року, під-
тверджують календарно-астрономіч-
не призначення пам’ятки. В цей день 
Сонце зійшло в прогалині між двома 
виступами гори в напрямку візирно-
го каменя і великого круга. Протягом 
короткого дня святилище залишалось 
освітленим, а межа між світлом і тем-
рявою проходила через візирний ка-
мінь (рисунки 9, 10, 11).

За кругом, на висоті приблизно 4 м, 
у скелях виявлено триметрової до-
вжини печеру трапецієподібної форми 
(нижня основа – 1 м, верхня – 1,5 м, 
висота  – 1,5 м). Знизу печеру поба-
чити важко, її вхід закриває великий 
камінь. Від печери існує прохід на 
вершину круга-голови. Долівка пече-
ри покрита дерев’яним настилом. На її 

СНІДАВКА І

рисунок 8
прорис кам’яного 
круга і візирного 
каменя

рисунок 11

рисунки 9, 10, 11
схід сонця в 
день зимового 
сонцестояння 

9
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стінах виявлено хрести, ромби, кутові 
композиції, а також знаки, що нагаду-
ють букв М, Т (рисунки 12, 13, 14).

Ліворуч від круга із західного боку 
від каменів починається вузька алея, 
що веде круто вгору до другого рівня. 
Алея заповнена уламками скель. З 
обох боків уздовж алеї нависають ка-
мені. Один з них, що лежить посеред-
ині, нагадує вирізану з каменю стопу 
завдовжки 1 м, завширшки 0,6  м, 
спрямовану в напрямку руху. Вона за-
початковує пам’ятки другого рівня, що 
охоплюють наступних 10 м висоти. 

Через кілька метрів угору ліворуч 
від стежки знаходиться фалічний ка-
мінь. Загальна його висота – 1,8 м. 
Передня частина, яка сягає метра, 
виділена з масиву. Вершина каменя 
окреслена прорізаними двосантиме-
тровими горизонтальними лініями, 

рисунок 12
вхід до печери

12

13

10

рисунок 13
загальний вигляд 
печери
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рисунок 14
знаки на стінках 
печери

15

що утворюють коло (рисунок 15).
У Карпатах збереглись кам’яні фа-

лічні ідоли, яких в народі називають 
чортовими пальцями, цаповим камін-
ням. У багатьох стародавніх народів 
вертикально поставлені кам’яні стов-
пи (менгіри, обеліски) являли собою 
фалічний символ, що об’єднував небо 
і землю (фалос Урана), уособлював жи-
вотворну силу природи, її плодючість. 
Віра в плодоносні можливості сакраль-
них каменів-менгірів (від бретонських 
слів – men – «камінь», hir – «довгий») 
побутувала серед європейських селян 
ще в ХІХ ст.

Академік Б. Рибаков, посилаючись 
на «Слово святого Григорія» (початок 
ХІІ ст.), довів існування у давніх слов’ян 
культу небесного бога Рода, творця 14

рисунок 15
Фалічний камінь
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17

18

рисунок 16
прохід між скелями 
в північній стороні 
святилища

рисунок 17
наскельне 
зображення 
антропоморфа

рисунок 18
вихід зі скельного 
проходу

життя, який кидає на землю «груди» – 
дощ, від якого народжуються діти, від-
роджується земля. Вчений наводить 
чимало прикладів з етнографії, які 
свідчать про «віру в універсальну пло-
доносну силу дощу як стосовно землі, 
так і стосовно жінок»2. Рода зображали 
чотириликим у вигляді фалічного ідо-
ла. Його символом був бик. Він нада-
вав життєву силу своїй дружині Землі у 
вигляді дощу. В широко відомих міфах 
про священний шлюб неба і землі че-
рез дощ відроджувалися земля, люди, 
звірі. Ці уявлення втілені в ритуалах 
календарного циклу, в тому числі тра-
диції обливання дівчат, що персоніфі-
кують землю, дружину громовержця і 
досі побутують у Карпатах.

За кілька метрів угору від фалічного 
каменя, на північній стороні комплек-
су в напрямку захід – схід – вузький 
(0,50  м) двадцятиметровий темний 
прохід між двома високими скелями. 
На його вирівняних стінах подекуди 
видно сліди невеликих сколів, окру-
глих або ж продовгуватих видовбів. 
При вході на верхньому камені скель-
ного коридору викуто продовгуваті 
знаки, що нагадують хрест, антропо-
морфа (рисунки 16, 17). 

Прохід у міфології, симвології 
пов’язаний з переходом від профан-
ного світу в трансцедентний. Брама, 
ворота, прохід, міст символізують ви-
хід на містичному рівні, за рамки часу 
і простору, дня і ночі, вони уособлюють 
зміни і трансформації.

Наявність на північному боці Терно-

2. Рыбаков Б. А. 
Язычество древних 
славян. – М., 1981. – 
С. 450.



312

СНІДАВКА І

шорського скельного масиву довгого 
темного проходу відповідає світовій 
сакральній міфологічній традиції, зо-
крема тієї її частини, де мова йде про 
сходження божества неба – сонця на 
заході в підземний світ, його боротьбу 
з хтонічною істотою у вигляді змія і пе-
ремогу над ним. Двометровий камінь 
у вигляді голови зооморфа розміще-
ний одразу при виході зі скельного 
коридору. Над каменем нависає скеля 
гігантських розмірів, обпалена вогнем 
(рисунок 18).

Змій-ящер-смок як контроверсій-
ний міфологічний персонаж пошире-
ний у Карпатах. Його зображення ви-
куто на каменях, а гігантські кам’яні 
статуї досі стоять у горах. Доречно 
згадати, що відомий дослідник га-
лицької старовини А. Шнайдер у своїх 
краєзнавчих записках відзначав, що 
біля гори Ігрець в урочищі Волосянка 
«відкопано великий камінь, який має 
подобу смока»3.

На відстані 10 м від виходу зі скель-
ного проходу розташований округлий 
напівпротятий камінь заввишки понад 
два метри (рисунки 19, 20). Його схід-
на частина має загострену видовжену 
форму. На краю зрізаної з продовгува-
тою зливною виїмкою поверхні каменя 
видовбано плоскодонну (0,02  м) кру-
глу чашоподібну заглибину діаметром 
0,1  м (рисунок 21). Поруч – кілька 
менших чашоподібних виїмок. На за-
дній стороні каменя висічено кутову 
композицію у вигляді букви М. Решіт-
кові орнаментальні сюжети виявлено 
на сусідньому камені.

Третій рівень починається проходом 
між двома каменями в східній части-

рисунок 21
кругла чашоподібна 
заглибина

19

20

21

рисунки 19, 20
протятий 
камінь

3. Львівська наукова 
бібліотека ім. 
В. Стефаника НАН 
України. Відділ 
рукописів. – Ф. 611. – 
Оп 1. – Спр. 211. – 
Арк. 115.
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22

рисунок 22
прохід між 
каменями

рисунок 23
статуя у вигляді 
вагітної жінки. 
вигляд з північної 
сторони

23
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СНІДАВКА І рисунок 25
верхня частина 
статуї з піднятою 
головою і відкритим 
ротом. на її грудях 
зображено круг 

24

ні пам’ятки (рисунок 22). Він охоплює 
весь верхній ярус культових каменів і 
становить біля 15 м висоти.

Рухаючись по спіралі вгору, стежка 
знову виводить на південний бік комп-
лексу до підніжжя грубо витесаної зі 
скелі гігантської кам’яної антропо-
морфної статуї у вигляді вагітної жінки 
(рисунки 23, 24, 25, 26). Її загальна ви-
сота – понад 10 м, з них  2,4 м стано-
вить голова. Ширина фігури посеред-
ині сягає 3 м, однак різко звужується 
до підніжжя. Її основа лежить на по-
перечному чотириметровому продо-
вгуватому постаменті, який має незна-
чний нахил. Незважаючи на загальний 
схематизм зображення жіночої фігури, 
у неї окреслені голова, груди, спина, 
права рука, розташована між грудь-
ми і животом. Останній шляхом сколу 
нижньої частини характерно піднятий 
і загострений, зверху має ромбопо-
дібну форму. На правій стороні – зо-
браження хреста, на грудях окреслено 
великий круг. Ліва рука вище ліктя від-
кололась, однак на плечі видно знак, 
що нагадує букву Т (букраній). Такий 
же знак виявлено на Камені Довбуша, 
що на горі Лисина Космацька та інших 
сакральних пам’ятках (рисунок 27).

Голова статуї розміщена на ви-
січеній з моноліту «шиї»-постаменті 
(рисунок  28). В основі голова має 1,5 
м ширини і стоїть на трьох ніжках-опо-
рах. Видовбані дві наскрізні ніші, які 
утворюють опори, мають округлу фор-
му і розміщені перпендикулярно одна 
до одної. Ширина однієї з них – 0,25 м 
відповідає висоті, друга – ширша і 
вища (рисунки 29, 30).

Голова, яка є вершиною всього 
мегалітичного комплексу, дуже по-
шкоджена ерозією. Вона не має чітких 
рис обличчя, а радше його стилізовану 
форму. Водночас голова має своєрідно 
окреслені лики (рисунки 31, 32). Най-
більше пошкоджена східна сторона 
голови. На південній – дві виїмки. За-

рисунок 24
скельна статуя 
у формі вагітної 
жінки. вигляд з 
південної сторони

рисунок 26
правопрофільне 
зображення статуї
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хідна сторона у вигляді продовгуватої 
голови, що нагадує череп зі штучною 
деформацією. Традиція штучної де-
формації черепів відома з епохи нео-
літу в районі Середземномор’я, Близь-
кого Сходу, Балкан, півдня України, 
Австралії, Південної Америки. Фено-
мен штучної деформації черепа сим-
волізував культ Великої Богині. Продо-
вгуватий тип жіночої голови виявлено 
на Гарбузівському святилищі.

На голові Терношорського ідола про-
стежуються контури носа, вуха, верти-
кальні лінії. 

Північна сторона нагадує підняту до 
неба голову з широко відкритим ро-
том. Іконографічний тип трипільських 
теракотових богинь поданий у схема-
тично-узагальнюючому стилі у вигля-
ді стоячих фігур із піднятою головою 
і відкритим ротом (рисунки 33, 34). 
Обстеження голови статуї дало змогу 
виявити сліди прямих вертикальних і 
горизонтальних прорізів. На чолі ви-
куто хрест і букву М.

Немає сумніву, що фігура була ви-
тесана на місці зі скельного масиву. 
В проході між статуєю і скелею видно 
сліди видовбування, затісування.

З головою статуї складніше. Вона 

25

26

міститься на спеціально виділеному 
рівному постаменті. Немає однознач-
ної відповіді щодо призначення трьох 
ніжок-опор, на яких стоїть голова. Їх 
зміщення на 0,1-0,15 м убік неминуче 
привело б до падіння масивного бага-
тотонного каменя. Якщо голову поста-
вили, то виникає питання про техно-
логію реалізації цього непростого і для 
наших днів завдання. За підрахунками 
вага голови статуї сягає 8 тонн, а фігури 
загалом – біля 140 тонн. Артефактний 

характер статуї підтверджується про-
порційністю й пластичністю її антропо-
морфних форм.

Із західної сторони, на відстані ме-
тра фігуру прикриває нагромадження 
рівно обтесаних по вертикалі скель. 
На внутрішній стороні однієї з них ви-
дряпано зображення пірамідальної 
форми.

Статуя загалом чітко зорієнтована на 
північний схід, у напрямку сходу Сонця 
в день літнього сонцестояння. Про-
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рисунок 27
букраній на лівому 
плечі статуї

ведене 21 червня 2008 року спостере-
ження засвідчило направленість голо-
ви статуї на точку сходу сонця в день 
літнього сонцестояння. Виявилось, що 
перші промені сонця пройшли крізь 
нішу під головою статуї. Таким чином 
система отворів, ймовірно, допомага-
ла фіксувати схід сонця в день літнього 
сонцестояння (рисунки 35, 36, 37, 38).

Статуя вагітної жінки – Великої Бо-
гині є центральною ланкою в системі 
образів-символів Терношорського 
святилища. Архетип Великої Богині 
існував ще в палеоліті й неоліті. На 
думку М. Гімбутас, «палеолітичні і 
неолітичні символи і образи зв’язані 
з самонароджуваною Богинею і з її 
основними функціями Дарувальниці 
життя і смерті, Джерела плодючості. 
Це символічна система, що презентує 
циклічний, нелінійний, міфологічний 
час… Серцевиною древньоєвропей-
ської символіки є циклічне повторення 
таїни народження, смерті й нового від-
родження до життя не тільки людини, 
але всього живого. Її могутність – в 
струмуючих ключах і джерелах, в світлі 
Місяця і Сонця, в землі, в усіх тваринах 
і рослинах»4.

27

рисунок 3
Голова статуї 
на постаменті

Неподалік від статуї, з південної 
сторони, розташований ряд відокрем-
лених фігурних, з горизонтальною по-
верхнею, каменів зі слідами обробки. 
На одному з них викуто округлу ча-
шоподібну виїмку діаметром 0,1  м, 
завглибшки 0,055  м. Від неї у північ-
но-західному напрямку прорізані дві 
лінії під кутом 70˚ одна до одної. Поруч 
видовбано півтораметрового діаметра 
овал зі зливними рівчаками (рису-
нок  39). До статуї і фігурних каменів 
прилягає похилий кам’яний майдан-
чик, покритий численними рівчаками, 
що сходять донизу. Він міг служити 
вівтарною частиною святилища (рису-
нок 40).

На відстані 5 м від фігури на півден-
ний захід розташований триметрової 
висоти камінь (рисунок 41). Його дво-
метрова основа стоїть на кам’яному 
узвишші під кутом 40˚. З  південного 
боку камінь має овальну форму, а по-
середині, на висоті 1,5 м викуто круг 
діаметром 0,8 м з невеликою ямкою в 
центрі (рисунок 42). На західній сторо-
ні каменя методом випуклого рельєфу 
вирізана червоного кольору права сто-
па завдовжки 1,7 м, завширшки понад 

0,6 м, спрямована на північ у напрям-
ку руху. Подекуди стопа виділена з ма-
сиву на 0,04 м (рисунки 43, 44).

Камені-слідовики – поширене яви-
ще в Карпатах. Рідше вони трапляють-
ся у рівнинній частині краю. Місцева 
легендарна традиція іноді вирізняє 
камені-слідовики з позитивною чи 
негативною енергетикою. Часто їх 
пов’язують з О. Довбушем, святими. 
При цьому важливо, яка просторова 
орієнтація стопи, ліва вона чи права, 
розміщена на горизонтальній чи вер-
тикальній поверхні, заглиблена чи ви-
пукла.

У релігієзнавчому аспекті камені-
слідовики символізували божество, 
надприродну силу. Стопа чи рука ви-
ступала символом її присутності. Слід 
на камені в міфологічній свідомості 
ніс у собі інформацію і характеристику 
цілого об’єкта, а в ритуальній практиці 
виступав як символ або його заміна. 
Призначення каменів-слідовиків мо-
гло бути поліфункціональним.

Серед дослідників немає єдиної 
думки стосовно культової належнос-
ті слідовиків. Одні пов’язують їх з 
дослов’янським пантеоном богів, зо-
крема з Вішною, інші – з Перуном, Ве-
лесом. Російський дослідник В. Чудінов 
називає стопи печаткою Велеса – хто-
нічного бога худоби, мисливців, ночі. 
Імовірно, що камені-слідовики протя-
гом віків входили до різних систем ві-
рувань, аж до християнства включно.

Дискусійним є питання про хроноло-
гічну належність каменів-слідовиків. 
Більшість сучасних дослідників від-
носить традицію висікання людських 
слідів до епохи неоліту, міді, бронзи. 

До каменя-слідовика впритул під-
ступає величезний камінь заввишки 
3 м, що нагадує голову зооморфної іс-
тоти, ймовірно бика. На схематичному, 
без деталізації, зображенні виділя-
ються видовбані великі продовгуваті 
виїмки-роги (рисунок 45). Ліворуч ме-
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рисунок 29
ніжки-опори 
голови статуї

рисунок 30
округла виїмка 
між опорами

4. Гимбутас М. 
Цивилизация Великой 
Богини: мир Древней 
Европы. – М., 2006. – 
С. 7.
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галіта прилягає ще один дивної форми 
камінь заввишки 2,5 м. На виділеній 
з масиву округлій голові проступає 
антропоморфне обличчя, добре фік-
соване з відстані, розраховане на гру 
світотіні (рисунок 46).

Трохи вище на західному похилому 
краю скелі стоїть камінь у вигляді голо-
ви птаха, спрямованої на північ. Його 
висота 2,5 м, ширина – понад 2 м. Про-
філь голови птаха добре простежується 
спереду і збоку каменя (рисунки  47, 48).

рисунок 31
Голова статуї. 
вигляд із західної 
сторониа

рисунок 32
Голова статуї. 
вигляд з південної 
сторони

Поруч з головою птаха розташова-
на сімнадцятиметрової глибини про-
довгувата жертовна яма, що з’єднує 
вершину скелі з проходом на північ-
ній стороні. На її краю викуто округлої 
форми виїмку завбільшки 0,5х0,5  м. 
Навколо жертовної ями – невеликий 
майданчик, оточений каменями (ри-
сунок 49). 

Священні криниці і ями на святили-
щах були місцем жертвопринесень. На 
священні криниці й жертовні ями як 

31

32

важливий композиційно-структурний 
елемент святилищ, зокрема гірських, 
звертає увагу І. Русанова.

Весь верхній ярус великих каменів 
разом з фігурою утворюють прямо-
кутний трикутник, вершиною прямого 
кута якого є голова статуї. На вершині 
скелі, що підступає до неї, окреслено 
круг діаметром 0,5 м. У центрі круга 
викуто круглу чашоподібну заглибину 
діаметром 0,07  м, завглибшки 0,04  м 
(рисунок 50). За кілька метрів – ще 
одна чашоподібна виїмка. Її діаметр – 
0,1  м, глибина – 0,06  м. Як і біля під-
ніжжя статуї, на вершині скелі вияв-
лено більше десятка продовгуватих 
рівчаків від гострення кам’яних сокир. 
Розміщення їх на важкодоступній вер-
шині вказує на те, що вони мали риту-
альний характер (рисунок 51). 

Як і камені-слідовики, чашні камені 
ще не були предметом спеціального 
комплексного вивчення. Досі не ви-
працювано єдиного понятійно – тер-
мінологічного апарату. Виявлені Кар-
патською археологічною експедицією 
десятки чашоподібних заглиблень ма-
ють артефактне походження. Серед 
них типологічно виділяються камені 
з великими і малими чашоподібними 
виїмками, зі зливом і без. 

Чашні камені поширені в різних 
регіонах світу. Дослідники висунули 
понад десять версій їх первинного 
призначення, серед яких вирізняють-
ся астрономічна, цілительна, жертов-
на, пов’язана з магічними ритуалами 
культу плодючості, розмноження, 
родючості. В Палестині, Індії та інших 
регіонах чашні камені пов’язані з куль-
том Великої Богині, оплодотворенням 
землі, людей, тварин. Виникнення 
чашних каменів пов’язують з епохою 
неоліту, міді, бронзи.

 Значний інтерес становлять пе-
трогліфи Терношорського святилища. 
Перш за все привертає до себе увагу 
знак у вигляді букви Т, вирізьблений 
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рисунок 33
Голова статуї 
з піднятою до неба 
головою і відкритим 
ротом

рисунок 34
сакральні образи 
жінок з піднятими 
до неба головами 
у трипільській 
культурі (за н. 
бурдо. сакральний 
світ трипільської 
цивілізації. – к., 
2008. – с. 125)

33

на вертикальній стороні лівого перед-
пліччя статуї. Горизонтальний проріз 
довший від вертикального. А. Голан 
вважає, що знак у вигляді букви Т є 
неолітичним символом божества зем-
лі. М. Гімбутас відносить знак до нео-
літичних символів Великої Богині.

На скелях святилища вирізьблено 
заглиблені кутові зображення, три-
кутники, знаки подібні до букви М, 
хрести. Однак інтерпретація цих знаків 
і символів ускладнюється тією обста-
виною, що карпатські петрогліфи, за 
незначним винятком, досі не дослі-
джувались. Не відомі їхні іконографія, 
типологія, характер, індекс повторю-
ваності.

Піднімаючись постійно вгору, до-
слідницька група двічі пройшла по 
колу, за Сонцем, і завершила обсте-
ження на вершині скель з південно-
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рисунки 35, 36, 37, 38
перші промені 
сонця в нішах 
голови статуї 
в день літнього 
сонцестояння

36

37

35
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східного боку, звідки й починала рух. 
Однак цим не завершено вивчення 
скельних пам’яток гори Терношора. 
Потребує детального обстеження її 
вершина, розташована за 1,5 км від 
Каменя Довбуша на північний захід. 
Тут виявлено до 30-ти гігантських ка-
менів з багатьма ущелинами, лабі-
ринтами, печерами, гротами. Один з 

38

каменів нагадує величезний тристу-
пінчастий жертовник (рисунок 52).

Терношорське святилище супро-
воджує багата легендарна традиція. 
Зокрема в навколишніх селах побутує 
легенда про велетнів передпотопних 
часів. Рідкісним її різновидом є леген-
да, записана в селі Яворові, що біля 
Снідавки, про дівчину-велета, яка при-

несла на долоні матері трьох людей і 
волів, котрі орали землю. Відповідь 
матері, що такі малі люди будуть після 
велетнів (навіть 12 чоловік разом мо-
лотитимуть у печі), має есхатологічний 
зміст і відображає уявлення стародав-
нього населення краю про поступову 
фізичну деградацію людей перед кін-
цем світу.

Дослідники європейських мегалі-
тичних пам’яток відносять легенди 
про велетнів до залишків релігійних 
уявлень епохи неоліту.

За легендами в день літнього сон-
цестояння (22 червня) на ігрища до 
полонини Ігрець збиралися лісові духи, 
а також звірі. Польський дослідник     К. 
Мошинський у праці «Народна куль-
тура слов’ян» (Краків, 1934) звертає 
увагу на те, що в Карпатах місцеве на-
селення називає ігровищами кола, ви-
топтані духами, що танцюють.

Аналіз етнографічного матеріалу й 
топонімічних даних, наявність побли-
зу культових каменів дають підстави 
вважати забави на полонині Ігрець 
елементом стародавньої дохристиян-
ської обрядової традиції, пов’язаної з 
весняно-літніми культами.

Давній звичай влаштовувати народ-
ні ігри з нагоди приходу весни, Зелених 
свят та Купала на полонині Ігрець не-
подалік від Терношорських каменів 
зберігся до ХІХ ст. Відомий письмен-
ник і етнограф С. Вінценз описує їх так: 
«Навесні, як тільки зазеленіють, було, 
бучки та берези, а шишки почнуть чер-
воніти під верхами, сходились леґіні 
на рівній та розлогій полонині Ігреця. 
Віталися радісно, вже здалеку пере-
кликалися, гукали, «вівкали», палячи 
густо з пістолів. Розповідали собі про 
своє зимування, пили, співали, танцю-

5. Вінценз Ст. 
На високій полонині. – 
Львів, 1997. – С. 172.
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рисунок 39
чашоподібні 
заглибини

рисунок 40
кам’яний 
майданчик

39

40
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рисунок 44
прорис стопи

рисунок 41
прохід між 
скелями

рисунок 42
круг з ямкою на 
боковій стінці 
каменя

41

42

43

рисунок 43
стопа покрита 
вохрою

вали й безупинно палили зі зброї, аж 
дими стелилися понад лісами. Гуляли 
так і справляли свято пробудження 
весни, влаштовували «розігри» людей 
лісових, леґінів пущових. Тож звідси, 
кажуть, від тієї забави, від тих ігрищ 
сама гора назву «Ігрець» дістала»5.

Натурне обстеження 17-ти Терно-
шорських каменів і виявлені петроглі-
фічні комплекси свідчать про культо-
вий характер пам’ятки. Її унікальність 
посилюється тією обставиною, що 
в Терношорському пантеоні зберіг-
ся комплекс архетипних культових 
пам’яток (камені-слідовики, чашні ка-
мені, антропо- і зооморфні зображен-
ня, сакральна символіка), що вказує на 
наявність святилища. Виявлені зобра-
ження і символи дають уяву про їхній 
глибокий і багатий семантичний зміст, 
пов’язаний з неолітичною Великою Бо-
гинею, коплексами землі, неба, космо-
гонією, весняно-літніми культами.
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рисунок 45
камінь у вигляді 
зооморфа

рисунки 47, 48
скеля у вигляді 
орнітоморфа

рисунок 46
антропоморфне 
зображення

45

46

47
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рисунок 50
чашоподібна 
виїмка і коло

рисунок 49
жертовна яма

48

49

50
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СНІДАВКА І

рисунок 51
продовгуваті 
рівчаки від 
гострення 
кам’яних сокир на 
вершині скельного 
комплексу

рисунок 52
триступінчастий 
жертовник 51

52
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СНІДАВКА ІІ
 
Село	Снідавка	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
камінець.

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на північно-
східному схилі гори камінець (983 м) 
за 0,5 км від села снідавка, або 
за два кілометри на південний схід 
від терношорського святилища

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
1 квітня 2007 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

опис
Ямненські пісковики розташовані 

біля вершини гори Камінець. На схід-
ній її стороні біля джерела є два великі 
камені. На західній частині одного з 
них, розміром 2х3х2 м, виявлено про-
довгуваті заглибини завдовжки  0,3 м, 
завширшки – 0,06 м, завглибшки від 
0,02 до 0,09  м. Деякі з них нагадують 
руни (рисунок 1). На східному боці ка-
меня є три круглих чашоподібних за-
глибини, дві з яких діаметром 0,06 м, 
завглибшки 0,02 м, третя – діаметром 
0,12 м, завглибшки – 0,05 м.

Другий валун заввишки біля 3 м, за-
вдовжки 6 метрів, завширшки 3,5 м 
має нерівну горизонтальну поверхню. 
На ній є три великі заглибини круглої 
форми з продовгуватими рівчаками 
всередині (рисунки 2, 3). Діаметр най-
більшої заглибини становить 1,5  м, 
другої – 0,9  м, третьої – 0,55  м. Про-
різані згори вниз паралельно один до 
одного біля 60-ти рівчаків завдовж-
ки до 0,4  м є результатом гострення 
кам’яних сокир чи ножів. Подібні 
кам’яні оселки поширені у Франції біля 
мегалітичних пам’яток.

На північній стороні каменя, в на-
прямку схід – захід є чотири круглих 
чашоподібних заглибини, діаметром 
0,12-0,13  м, завглибшки 0,03-0,04  м  
(рисунок 4).

Вершину гори, округлої форми, ста-
новлять величезні скельні утворення 
заввишки біля 20 м (рисунок 5). У 
ряді місць помітні вирівняні майдан-
чики, скельні щілини забутовані ка-
мінням і плитами. Одне з вирівняних 
підвищень має еліпсоподібну форму 
завдовжки до 10 м. Його зовнішню 
сторону становлять величезні округлі 
плити. В середині яйцеподібного під-
вищення є кам’яний круг діаметром 5 
м із заглибиною в центрі й двома ка-
менями збоку заввишки 0,5 м. Прохід 
між ними зорієнтований на південний 
схід         (рисунки 6, 7).
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рисунок 1
руноподібні 
знаки

1

2

Трохи вище розташований гігант-
ський округлої форми камінь з продо-
вгуватою заглибиною посередині до-
вжиною 7,5 м в напрямку з північного 
сходу на південний захід. Уздовж нього 
з обох боків викуто 14 чашоподібних 
заглибин діаметром від 0,02 м до 
0,17 м, глибиною 0,02 – 0,025 м. Ліво-
руч у камені видовбано вузький прохід 
шириною 0,2 – 0,4  м, довжиною біля 
чотирьох метрів по лінії північ – пів-
день. Він веде до еліпсоподібного під-
вищення. На його лівому боці викуто 
6 чашоподібних заглибин діаметром 
0,07 – 0,14 м, завглибшки 2 – 0,03 м. 
Праворуч від проходу вирізана вели-
ка чашоподібна заглибина на верти-
кальній поверхні, а також нанесено 
лінійні рівчаки   (рисунок 8). Загалом 
на каменях виявлено 20 симетрично 
розміщених чашоподібних заглибин, 
діаметр чотирьох з них становить 
0,02  – 0,03  м, одинадцять по 0,07  м, 
три – 0,09 – 0,10  м, дві – 0,17  м, усі 
глибиною 0,02 –0,04 м. 

Просторове розміщення каменів 
і нанесені на них лінії й чашоподібні 
заглибини вказують на культовий і ар-
хеоастрономічний характер пам’ятки. 
Нижче еліпсоподібного підвищення 
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рисунок 2
загальний вигляд 
каменя-оселка
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рисунок 4
круглі заглибини 
на точильному 
камені

рисунок 3
камінь для 
гострення кам’яних 
сокир (камінь-
оселок)

рисунок 5
скелі на горі 
камінець

3

4
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рисунок 6
кам’яне еліпсоподібне 
підвищення

5

6
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рисунок 8
камінь з 
чашоподібними 
заглибинами

рисунок 7
прохід між 
двома каменями 
зорієнтовано 
на південний 
схід (зимове 
сонцестояння)

7

8
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є вирівняний майданчик зі слідами 
вогню. 

Невеликий майданчик є на північно-
східній стороні гори. Вона примикає до 
скель, вирівняних по вертикалі. У скелі 
помітні вруби для дерев’яних балок. 
На висоті 3 м продряпано великий рів-
нораменний хрест. Очевидно, до скелі 
було прибудовано дерев’яне примі-
щення  (рисунки 9, 10).

рисунок 9
схема просторового 
розміщення 
каменів і врубів на 
них (перший ярус)

10

рисунок 10
місце забудови 
біля скель
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СТАРІ КУТИ
 
Селище	Старі	Кути	
Косівського	району

назва пам’ятки 
камені

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на східній 
стороні овидової гори в урочищі 
баба, що біля селища старі кути

тип пам’ятки 
жертовник

ДатУвання 
середньовіччя, іХ – Х ст.

час віДкриття (локалізації)
20 серпня 2009 р.

автор або ДосліДник 
б. томенчук, м. кугутяк

опис
Овидова гора сягає 619 м над рівнем 

моря. В її підніжжі знаходяться се-
лища Кути і Старі Кути. На східному 
схилі гори, на висоті приблизно 550 м, 
археолог Б. Томенчук ще у 1980-х  рр. 
виявив велике городище ІХ – Х ст. 
Мисоподібний виступ з півночі, сходу 
і півдня завершується глибокими ур-
вищами. З напільної, західної, сторони 
городище оточене валом і ровом. Вал, 
висотою 1,5 – 2 м, шириною 2 – 3 м по 
периметру сягає 102 м  (рисунки 1, 2). 
Довжина городища 83 м, ширина в 
середній його частині 45 м. 

За 300 м від городища на 
південний захід, на найвищій східній 
платоподібній вершині гори в урочищі 

рисунок 3
округлий 
майданчик, 
заповнений 
каменями

1

3
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рисунки 1, 2
старі кути. 2009.
Урочище Городище. 
г. баба

Баба знаходиться жертовник у вигляді 
вирівняного округлого майданчика, 
діаметром 10 м, заповнений необ-
робленим камінням. По схилу гори 
на південь від жертовника відходить 
кам’яна дорога шириною 2– 3 м, до-
вжиною 40 м, яка далі повертає на схід 
(рисунки 3, 4). Частина каменів з жер-
товника викладена на могилі воїнів 
УПА, що знаходиться за 100 м. Поруч 
джерело питної води. На вершині гори 
каменів більше не виявлено.

Зважаючи на географічне розташу-
вання, городище могло мати воєнно-
оборонний характер. З Овидової гори 
контролювалась стародавня дорога 
вздовж Черемоша в Карпати на гірські 
перевали.

Городище і жертовник на Овидовій 
горі в урочищі Баба своїм стратегічним 
розташуванням нагадує стародавнє 
поселення і святилище на вершині 
Баба Страгори, що біля с. Лоєва 
Надвірнянського району.

Матеріал про жертовник на горі Баба 
вводиться у науковий оббіг вперше.

4

рисунок 3
Дорога, вимощена 
каменями
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УСТЕРІКИ
 
Село	Устеріки	
Верховинського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
пам’ятка знаходиться за 1 км на 
південний схід від села Устеріки на 
схилі гори попівка (попова гора)

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
епоха бронзи

час віДкриття (локалізації)
18 червня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк

1

рисунки 1, 2
загальний вигляд 
каменя Довбуша
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опис
Камінь Довбуша складається з чо-

тирьох скельних виступів ямненського 
пісковика висотою більше 7 м (рисун-
ки 1, 2). Найвища скеля має дві похилі 
площини, які надають їй пірамідаль-
ного вигляду. Зліва до найвищої скелі 
тісно прилягає нахилений до сходу ка-
мінь антропоморфної форми (голова, 
шия, чотирикутний тулуб) висотою 2,5 
м, шириною 0,49  м. Голова, шия ідо-
лоподібного каменя, як і його нижня 
частина, пошкоджені.

На лицьовій поверхні каменя викуто 
рівнораменний хрест з трикутниками 
на кінцях рамен (рисунок 3). Рівно-
раменні хрести подібної конфігурації 
поширювалися з Візантії й були відо-
мі на Прикарпатті в ІХ – ХІІІ століттях. 
Довжина хреста 0,19 м, ширина 0,15 м, 
глибина рельєфу 0,005  м. Хрест вику-
то поверх схематичного зображення 
змієподібної істоти, довжиною 0,16 м, 
шириною 0,06  м, глибина рельєфу 
0,003 – 0,005  м. Ліворуч вирізьблено 
ще два невеликі хрести. Нижче хреста 
вгадуються затерті знаки.

У нижній правій частині каменя ви-
січено ще один хрест, а також кутовий 
орнамент довжиною 0,28 м, шириною 
0,24 м (рисунок 4). Подібні зображення 
виявлено на Гарбузівських каменях, 
що на Сокільському гірському хребті.

Ліворуч від каменя-ідола знахо-
диться півтораметровий камінь у ви-
гляді половини круга, ймовірно, він 
використовувався як жертовник. Його 
верхня прошліфована поверхня по-
крита різноманітними знаками і сим-
волами.

Четвертий камінь у вигляді вістря, 
зорієнтованого на північний схід до 
річки Черемош, має висоту 1,5 м, ши-
рину 1 м (Чорний і Білий Черемоші біля 
села Устеріки зливаються в одну ріку).

На похилій прошліфованій поверхні 
каменя вирізьблено антропоморфну 
істоту з «Антенами на голові, що три-

рисунок 3
Хрест з 
трикутникоподібним 
завершенням рамен

2

3

4

рисунок 4
кутові 
зображення
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має в лівій руці тризуб, а в правій  – 
продовгувату сумку (рисунок 5). Однак 
техніка зображення антропоморфа і 
сумки помітно відрізняється, що не ви-
ключає пізнішого зображення остан-
ньої. Антропоморфна істота, ймовірно, 
мала виглядати велетнем, оскільки 
з-під її ніг витікає широка ріка.

Нижче, на схилі гори, знаходиться 
кам’яна брила, яку місцеве населення 
називає кріслом Довбуша (рисунок 6). 
На камені розміром 1,5х1 м викуто й 
прошліфовано  круглу чашоподібну 
заглибину діаметром біля 0,3  м, гли-
биною більше 0,1 м.

Місцева легендарна традиція вказує 
на те, що Камінь Довбуша стоїть від 
потопу. Інша версія пов’язує Камінь 
Довбуша з опришками, які заховали 

УСТЕРІКИ

5

6

під ним золото, що загорається вогнем 
опівночі під Новий рік.

У зв’язку з тим, що Камінь Довбу-
ша знаходиться на скельному масиві, 
культурного шару не виявлено. Най-
більш вірогідно, що культові камені 
були предметом поклоніння носіїв 
різних археологічних культур ще з  ІІ – 
І  тис. до н. е. аж до слов’ян включ-

но. Про переосвячення язичницької 
пам’ятки в епоху середньовіччя вказу-
ють викуті на камені-ідолі хрести.

Матеріал про пам’ятку вводиться у 
науковий обіг вперше.

рисунок 5
зображення 
антропоморфа з 
тризубом 

рисунок 6
крісло Довбуша
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ХОРОЦЕВО
 
Село	Хороцево	
Верховинського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша.

розташУвання 
пам’ятка знаходиться за селом 
Хороцево біля дороги на білоберізку

тип пам’ятки 
культовий камінь

ДатУвання 
епоха міді – бронзи

час віДкриття (локалізації) 
11 липня 2006 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк 

опис
Камінь Довбуша знаходиться ліво-

руч від дороги на Білоберізку, що про-
ходить неподалік від річки Черемош. 
Його висота 1,6 м, ширина більше 3 м 
(рисунок 1). У південно-східній частині 
каменя видовбано три сходинки.

На горизонтальній вершині каменя 
викуто дві чашоподібні заглибини діа-
метром 0,15 –0,2  м, глибиною 0,03  – 
0,05  м. Поруч велика продовгувата 
заглибина довжиною 0,3  м, шириною 
0,25  м, глибиною 0,03-0,04  м. Право-
руч від великої лунки оконтурено пра-
ву стопу. Поверх неї викуто зображен-
ня церкви з рівнораменним хрестом 
(0,15х0,2 см). На камені виявлено ще 
з десяток хрестів різної конфігурації 
(рисунки 2, 3). 

На західній похилій поверхні каменя 
є продовгуваті рівчаки від гострення 
кам’яних сокир, на південній – округлі 
заглибини. Камінь Довбуша сильно 
пошкоджений сучасними написами. 
Неподалік від каменя є джерело міне-
ральної води.

На протилежному боці річки Чере-
мош у с. Мариничі Путильського ра-
йону Чернівецької області знаходиться 
камінь, який місцеві жителі називають 
«Жабою». На його поверхні є чашопо-
дібна заглибина (рисунки 4, 5).

Матеріал про пам’ятку публікується 
вперше.
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рисунки 2, 3
зображення 
церкви, стопи, 
чашоподібних 
заглибин та інших 
знаків і символів

рисунок 1
загальний вигляд 
каменя Довбуша

1

2

3
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рисунки 4, 5
камінь «жаба» 
з чашоподібною 
заглибиною

4

5
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Село	Шепіт	
Косівського	району	

назва пам’ятки 
камінь Довбуша

розташУвання 
пам’ятка знаходиться на вершині 
гори Ґреґіт за 4,5 км на захід від села 
шепіт або за 5 км на південний захід 
від села космач. висота гори 1472 м. 
Ґреґіт має продовгувату платоподібну 
форму

тип пам’ятки 
культові камені

ДатУвання 
епоха бронзи

час віДкриття (локалізації)
5 травня 2007 р.

автор або ДосліДник 
м. кугутяк

опис
На вершині гори Ґреґіт з боку села 

Шепіт чимало нагромаджень великих і 
малих каменів ямненського пісковика. 
Найбільший і найвищий з них має на-
зву Камінь Довбуша (рисунки 1, 2, 3). 
Його вершина має підправлену окру-
глу форму. Зі східного боку від Каменя 
Довбуша – стрімке урвище глибиною 
більше 30  м. Внизу є джерело питної 
води.

На східній стрімко-похилій, важко-
доступній стороні каменя викуто дві 
круглі жертовні чашоподібні заглиби-
ни діаметром понад 0,3 м, завглибшки 
до 0,2  м, заповнені дощовою водою 
(рисунки 4, 5). «Чаші» на відстані 
0,4 см одна від одної. За три метри на 
південь розташована третя жертовна 
чаша круглої форми діаметром 0,2  м, 
завглибшки 0,1 м (рисунок 6).

На південній стороні каменя є так 
зване крісло Довбуша – еліпсоподібне 
утворення завширшки 0,7 м і завглиб-
шки 0,6 м. До крісла Довбуша зробле-
но одну сходинку. Поруч продряпано 
кілька рівнораменних хрестів.

Неподалік на каменях виявлено 7 

рисунок 1
загальний вигляд 
гори Ґреґіт

1

менших чашоподібних виїмок діаме-
тром від 0,07 до 0,15  м, завглибшки 
0,05 – 0,08 м (рисунки 7, 8). 

За 1 км на схід від пам’ятки на ве-
ликому камені виявлено хрест і на-
пис польською мовою: «Stupnicki Petr. 
Paroch Brustur 1830». Хрест викуто на 
графічному зображенні, що нагадує 
змію (рисунок 9).

Ще два хрести продряпано на каме-
нях Ґреґота з боку села Шепіт.

Виявлені на каменях хрести свідчать 
про те, що гору свого часу освячували 
християнські священики. На її са-
кральний характер у дохристиянський 
період вказують камені з рукотвор-
ними «чашами» на Камені Довбуша 
і біля нього. Очевидно, що камені з 
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рисунки 2, 3
загальний вигляд 
каменя Довбуша

2

камінь Довбуша
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великими чашоподібними заглиби-
нами на горі Ґреґіт були стародавніми 
жертовниками. Камені з жертовними 
«чашами» вирізняються від каменів з 
чашоподібними заглибинами своїми 
розмірами, розміщенням, функціо-
нальним призначенням.

Тема жертовних каменів загалом і в 
Карпатах зокрема  в сучасній україн-
ській науці маловивчена. 

Російський дослідник А. Платов 
звертає увагу на унікальність кам’яних 
жертовників, їхню рідкісність. Він опи-
сує дві відомі йому кам’яні жертовні 
«чаші» в Центральній Росії (Козінське 
святилище і Чортове городище), а та-
кож камінь з «жертовною чашею» в 
Единбурзі (Шотландія).

Естонський науковець А. Тваурі від-
значає, що на 1750-ти естонських чаш-
них каменях виявлено 10560 чашопо-
дібних та інших за формою заглибин 
завбільшки від 0,03 до 0,1 м.

Отже, великі кам’яні жертовні 
«чаші», завбільшки від 0,25 до 1,6  м, 
які виявлено в Українських Карпатах, 
зустрічаються порівняно рідко. Як 
пам’ятки історії і культури вони ста-
новлять значний науковий інтерес.

Упродовж 2006 – 2010 років у Карпа-
тах виявлено десятки чашних каменів. 
Особливістю тих, що стоять на гірських 
вершинах, є наявність одночасно ве-
ликих і малих чашоподібних заглибин. 
Зауважено, що на горах Камінь (Ґорган 
Великий), Лисині Космацькій, Ґаршиці, 
Ґреґоті, Каменистому жертовні лунки 
розміщено за певним культовим стан-

рисунки 4, 5
жертовна плита 
з чашоподібними 
заглибинами

3

4

5
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рисунок 6
третя чашоподібна 
заглибина

6

7

8

рисунок 7, 8
чашоподібні 
заглибини

дартом. Зокрема, дві жертовні лунки 
розміщені за 0,4 –0,6 м одна від одної, 
третя – на відстані 1,5 – 3 м. У пере-
важній більшості випадків дві жер-
товні «чаші» є зорієнтовані на схід, або 
південь, третя – на захід. 

Існує кілька гіпотез стосовно пер-
винного призначення чашних каменів. 
Найвірогіднішою є їхня культова ри-
туально-жертовна функція, пов’язана 
з ідеєю трьохрівневої світобудови, 
циклічності. В цілому ряді випадків 
вони могли мати археоастрономічне 
призначення. Найпоширеніша точка 
зору про появу чашних каменів у епоху 
бронзи.
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9

рисунок 9
напис, а також 
зображення хреста і 
змії на камені

розділ 2



МОНАСТИРІ 
ГАЛИЦЬКОЇ 
ГУЦУЛЬЩИНИ 
В ПЕРІОД 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
І НОВОГО ЧАСУ

розділ 2
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Попри значний науковий і 
суспільний інтерес історія 
українського чернецтва 

знаходиться на початковому 
етапі вивчення. У повній мірі це 
стосується і Галичини, зокрема 
Станіславівської єпархії, до складу 
якої входила і галицька частина 
Гуцульщини.

Джерельна база для досліджен-
ня історії українських монастирів 
дуже велика. Перш за все це 
літописні джерела. основний 
масив документів і матеріалів з цієї 
проблематики міститься в архівних 
установах львова, Києва, Крако-
ва, Варшави, Відня, москви, Риму 
(Ватикану). У ХІХ – ХХ ст. важливого 
значення набули археологічні 
дослідження монастирських 
пам’яток. Комплексне вивчення 
історичних (писемних), археоло-
гічних, петрогліфічних,  топоніміч-
них, фольклорних та інших видів 
джерел дасть змогу розкрити в 
повній мірі роль і місце україн-
ської церкви загалом і монастирів 
зокрема в розвитку духовної куль-
тури народу, яка протягом віків 
була серцевиною цивілізаційного 
поступу.

Перші відомості про печерні 
чернечі оселі в Подністров’ї, на По-
кутті подає візантійський імпера-
тор Костянтин VІІ Багрянородний 
(Х ст.) у своїй праці «Про управлін-
ня імперією», зокрема в 31 розділі 
«Про хорватів і про країну, в якій 
вони живуть у даний час»1.

Важливим історичним джере-
лом про середньовічні українські 
монастирі (ХІ – ХІІІ ст.) виступають 
давньоруські літописи. У Галицько-
Волинському літописі йдеться про 

МОНАСТИРІ ГАЛИЦЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ 
В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
І НОВОГО ЧАСУ 

Синевидський монастир Пресвятої 
Богородиці, що біля Сколе, в якому 
1241 р. зупинявся князь Данило 
Романович. У цьому ж нарративі 
згадується інший монастир в Кар-
патах – Полонинський (1262 р.)2.

Відомості про християнських 
проповідників і початки чернецтва 
на Прикарпатті містяться у хроніці 
адемара Шабанського (франція, 
ХІ ст.), згідно з якою тут пропо-
відував католицький місіонер св. 
Бруно з Кверфурту3.

Канонік празької капітули Козь-
ма (ХІІ ст.) у своїй хроніці зробив 
детальний опис географічних меж 
юрисдикції Празького єпископа у 
Х ст. на сході вони сягали річок Буг 
і Стир4. Козьма Празький повідо-
мляє, що перші монахи серед білих 
хорватів з’явились ще у другій 
половині ІХ ст. їх появу він пов’язує 
з місіонерською діяльністю со-
лунських братів Кирила і мефодія 
в моравії у 60 – 70-х роках ІХ ст., а 
також з відвідуванням ними Украї-
ни під час місії до хозарів близько 
861 року5 .

Повідомлення авторів ХІІІ – ХV ст. 
неодноразово підтверджують 
традицію існування в Галицькій 
землі мережі монастирів. Зокрема, 
подібні відомості можна знайти на 
сторінках хроніки яна Длугоша (ХV 
ст.)6.

Зацікавленість проблематикою 
українського чернецтва у Галичині 
посилилася з кінця ХVІІІ ст., про 
що свідчить вихід у світ 1773 р. 
в Почаєві першого друкованого 
каталогу «Catalogus monasteriorum 
Ordinis Sancti Basilii Magni». цей та 
інші каталоги 1770-х років, видані 
в Почаєві, містили тільки списки 
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руху в Галичині цікавила і м. Гру-
шевського. У 5 томі своєї «Історії 
України-Руси» він дав їх загальний 
огляд.

У міжвоєнний період справу 
складання каталогу василіан-
ських монастирів продовжив 
І. Крип’якевич. Використовуючи 
різноманітні джерела, праці до-
слідників, вчений у статті «Серед-
ньовічні монастирі в Галичині. 
Спроба катальогу» подав інформа-
цію про 57 галицьких монастирів 
ХІІ – ХV ст. Згадуючи про пізньо-
середньовічний монастир біля 
Косова (село монастирисько), І. 
Крип’якевич подає відомості про 
нього за 1424 р. У своєму каталозі, 
разом з пам’ятками пізнішого пері-
оду, він опублікував відомості про 
346 монастирів9.

Про Пістинський, Косівський 
і манявський монастирі згадує 
І. Витанович у статті «Середньовіч-
ні монастирі в наших Карпатах»10. 
У  1935 р. вперше каталог василіан-
ських монастирів Станіславівської 
єпархії опублікував Р. лукань. У 
ньому міститься інформація про 
64 чернечі осередки, в тому числі 
про Пістинський, Косівський, а 
також монастир, що знаходився 
у Хоминському лісі над річкою 
Волицею11.

окрім літератури каталожного 
характеру, в якій згадувались окре-
мі монастирі Галицької Гуцульщи-
ни, в ХІХ – ХХ ст. вийшла ціла серія 
праць, присвячених історії Скиту 
манявського; серед них роботи 
І. Вагилевича, а. Петрушевича, 
ю. целевича, І. франка, м. Драгана, 
В. Пещанського, І. Свенціцького, 
я. Пастернака та інших (короткий 

історіографічний огляд дивись у 
статті «манява» цього розділу).

В радянський період історія 
монастирів безпосередньо не 
вивчалась, окрім мистецтвознав-
чої проблематики та сакральної 
архітектури. Загалом тема сакраль-
ної архітектури і мистецтва, в тому 
числі й гуцульської, нараховує 
сотні наукових праць.

У цей час за кордоном о. м. Вав-
рик видав ряд праць з історії 
галицьких василіанських монасти-
рів12.

За роки незалежності України ін-
терес до історії монастирів як цен-
трів духовності і культури значно 
посилився. У 2008 р. В. Вечерський 
видав узагальнюючу працю про 
знамениті монастирі всіх регіонів 
України. З семи найвідоміших 
галицьких монастирів автор подав 
коротку історію Скиту манявсько-
го13. В. тарас опублікувала моногра-
фію «монастирські сади Галичини 
(Х – середина ХІХ ст.)». У праці 
розкрито функціональне призна-
чення, планувально-композиційні 
особливості та філософсько-симво-
лічний зміст монастирських садів 
середньовіччя, ренесансу, бароко. 
В окремих аспектах автор торкну-
лась і Скиту манявського14.

В останні роки побачили світ ряд 
наукових (археологічних) праць 
Б. томенчука, м. Вуянко, В. артюха 
та інших авторів, присвячених 
окремим сакральним пам’яткам 
Прикарпаття ХІІІ – ХVІІІ ст. експеди-
ція о. мацюка 1997 р. локалізувала 
Пістинський монастир.

Проблемі формування статуту 
манявського Скиту присвятив 
свою роботу В. Долотко «Устав 

тогочасних монастирів і монахів, 
які в них проживали7.

Перший каталог (Шематисмь 
монастырей чина св. Васи-
лія В. вь Галиціи на г. 1859. Сь 
исправленными историческими 
примечаниями) українських 
монастирів у Галичині з короткими 
історичними примітками видав у 
львові о. Іриней яворський.

найповніший на той час каталог 
галицьких василіанських монас-
тирів з історичними довідками 
про деякі з них (Короткій поглядь 
на монастыри и на монашество 
руське, оть заведеня на Руси вьры 
Христовой аж по ныньшное время) 
опублікував у 1867 р. м. Коссак. 
У ньому поміщено дані про 251 
монастир, з них 130 у львівській і 
106 у Перемишльській єпархіях і 
36 жіночих монастирів. У каталозі 
йдеться також про два монастирі, 
що знаходились у межах Прикар-
патської Гуцульщини: Скит маняв-
ський і монастир біля м. Косова. 
якщо про Косівський монастир 
автор тільки згадав, то Скиту ма-
нявському присвятив невеличку 
історичну довідку8.

В середині ХІХ – на початку ХХ ст. 
ціла плеяда дослідників – істори-
ків, археологів, мистецтвознавців, 
етнографів (І. Вагилевич, я. Голо-
вацький, І. Шараневич, а. Петруше-
вич, ю. целевич,  о. чоловський, 
В. Демитрикевич, а. Шнайдер, 
Г. оссовський, л. чачковський, 
І. Коперницький та інші) ввели в на-
уковий обіг новий великий масив 
джерел з історії українських монас-
тирів і тим самим внесли вагомий 
вклад у вивчення даної теми.

Проблематика монастирського 
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2006 – 2011 рр. У ході вивчення 
даної проблематики було застосо-
вано комплексний підхід. Пошук 
нових документальних матеріалів у 
архівах львова, Кракова, Варшави 
поєднувався з польовими архео-
логічними розвідками. В результаті 
вдалося зібрати первинний мате-
ріал про 11 монастирів періоду 
середньовіччя і нового часу. їх гео-
графія виглядає наступним чином: 
Косівський район – 7 монастирів 
(Пістинь, тюдів, Косів, Смодна, 
черганівка, нижній і Середній 
Березови); надвірнянський – 3 (За-
річчя, Дора, максимець); Богород-
чанський – 1 (манява).

У ході обстежень вдалось лока-
лізувати і описати ще 13 монасти-
рів, що знаходились у перехідних 
гуцульсько-покутській і гуцуль-
сько-бойківській зонах, зокрема 
п’ять у Коломийському районі 
(Коломия, Воскресинці, товмачик, 
Печеніжин, нижній Вербіж), чотири 
у Богородчанському (монастирча-
ни, Старуня, Грабовець, Солотвин), 
два у надвірнянському (назавизів, 
Середній майдан), два у Косівсько-
му (Спас, Рожнів).

однією з основних була пробле-
ма локалізації пам’яток і їх опису. 
місцезнаходження 9 монасти-
рів Гуцульщини залишалось не 
встановленим, зокрема в тюдові, 
Косові, Смодній, черганівці, ниж-
ньому і Середньому Березовах, 
Дорі, Заріччі й максимці. До того 
ж , упродовж століть монастирі в 
тому чи іншому селі в силу різних 
обставин (напади татар, пожежі, 
пошесті, повені і т. п.) могли кілька 
разів переносити з одного місця 
в інше, як це мало місце в Косові, 

Смодній, черганівці, Середньому 
і нижньому Березовах, а також у 
Рожневі, товмачику. як правило, 
усна народна традиція зберігала 
пам’ять про давні монастирі, а 
місця їх розташування фіксувались 
відповідною мікротопонімією (мо-
настир, монастирисько, монас-
тирок, чернече, Келії, Попівське, 
церквище тощо).

Походження цілого ряду на-
селених пунктів Прикарпаття було 
пов’язане з монастирями, біля 
яких селились перші поселенці, як 
це мало місце в монастирчанах, 
Спасі, Воскресинцях, очевидно, в 
Заріччі, тюдові, Пістині. а. Петруше-
вич виводив назву останнього від 
пустині.

За документально підтвердже-
ними даними до середньовічних 
пам’яток слід віднести Косівський 
монастир (ХV ст.), а на гуцульсько-
бойківській межі – монастир-
чанський (ХІV ст.) і Грабовецький 
(ХV ст.). Косівський монастир на 
першому етапі свого існування, 
очевидно, знаходився між Старим 
Косовом і Смодною недалеко від 
річки Рибниці. археологічні до-
слідження локалізованих чернечих 
осередків у селах Заріччя, Серед-
ній Березів, Пістинь, а також на-
завизів, Печеніжин, Спас, Воскре-
синці, Грабовець дають підстави 
віднести їх також до середньовіч-
них, очевидно, княжого періоду. 
Крім всього іншого, на це вказує 
місцева легендарна традиція.

монастирі в маняві, Дорі й 
Середньому Березові були засно-
вані біля скельних язичницьких 
ритуальних комплексів та гір-
ських святилищ, а в назавизові й 

манявського Скиту Животвор-
чого Хреста. Розвиток уставу і 
його вплив на інші монастирі» 
(Івано-франківськ, 2005). на основі 
широкого кола джерел дослідник 
розглянув монастирсько-правовий 
устрій Великого Скиту, розкрив 
його вплив на інші чернечі грома-
ди України й молдови.

Здобутком української історі-
ографії стала праця Р. Береста 
«Середньовічні монастирі Галичи-
ни. Житло та побут» (львів, 2011), в 
якій автор, спираючись на нові ар-
хеологічні та документальні джере-
ла, праці попередніх дослідників, 
простежив процес зародження і 
розвитку середньовічного україн-
ського чернецтва. Важливе місце 
відведено вивченню житла і побуту 
монахів, зроблено спробу визначи-
ти соціальну типологію галицького 
чернецтва. однак автор більше 
зупинився на дослідженні серед-
ньовічних монастирів львівщини і 
тернопільщини.

Короткий історіографічний 
огляд свідчить про те, що тема 
українських монастирів у Галичині 
становить значний науковий інтер-
ес. однак їх вивчення не є рівно-
мірним. Жоден монастир Галицької 
Гуцульщини, за виключенням 
Скиту манявського, досі не став 
предметом окремого наукового 
дослідження.

основною метою вступної 
статті до розділу є загальний огляд 
результатів наукових історико-
археологічних досліджень історії і 
археології монастирських пам’яток  
галицької Гуцульщини, здійснених 
колективом Інституту історії, етно-
логії і археології Карпат впродовж 
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структуру давніх ритуальних 
центрів, за якою на пагорбі зна-
ходилось джерело, священний 
гай, требище, ідол. Із заснуванням 
монастирів на пагорбах біля дже-
рел закладалась церква, сад, келії, 
цвинтар15.

ландшафтна структура монасти-
рів Галицької Гуцульщини і пере-
хідної зони відповідала цим за-
гальним критеріям і, насамперед, 
була пов’язана з горою, пагорбом 
чи відокремленим мисоподібним 
виступом. З 24 локалізованих тут 
монастирів 18 було закладено на 
пагорбах, східних схилах гір чи 
мисоподібних виступах (Дора, мак-
симець, черганівка, тюдів, Серед-
ній і нижній Березови, Старуня, на-
завизів, Печеніжин, монастирчани, 
Грабовець, Воскресинці, Спас, 
нижній Вербіж, Рожнів, Заріччя, 
Пістинь, Середній майдан). Пере-
важна більшість чернечих осель 
знаходилась біля рік або потоків. 
як правило, вони були оточені 
глибокими урвищами, ровами, по-
токами. монастирі, розташовані на 
мисоподібних виступах, з напільної 
сторони прикривались валами і 
ровами.

Розміщення чернечих осель на 
висотах в гірських умовах відкри-
вало безпосередній доступ до них 
жителів 4 – 6 навколишніх сіл.

Деякі монастирі, що знаходились 
на домінуючих висотах біля старо-
давніх транскарпатських шляхів 
і мали фортифікаційні споруди у 
вигляді ровів і валів, очевидно, 
виступали складовими елемента-
ми оборонно-сторожової системи 
країни (тюдів, Смодна, манява, 
назавизів, Печеніжин, Грабовець, 

монастирчани, нижній Вербіж).
на прикладі Зарічанського, 

манявського, Середньомайда-
нецького та деяких інших монас-
тирів простежується їх внутрішня 
ландшафтно-планувальна струк-
тура, яка передбачала наявність 
двох – трьох різнорівневих терас. 
на найвищій з них знаходилась 
церква. Кам’яні фундаменти 
церкви Пресвятої Богородиці, що 
на горі Скит (манява), становили 
0,5 – 0,9 м. Приблизно такими ж 
параметрами характеризувалась 
монастирська церква в Заріччі. 
орієнтація будівель була витрима-
на по лінії схід – захід.

Перепад висот між першою і 
другою терасами міг становити від 
2 до 5 м. на нижній терасі розміщу-
вались келії, в яких жили монахи, а 
також кухня, трапезна. Залежно від 
особливостей рельєфу на певній 
відстані від церкви знаходився 
цвинтар. При цьому фіксуються 
підплитові поховання монахів у 
криптах церков. Біля сакрального 
центру був сад. на значній відстані 
знаходились господарські будівлі, 
ремісничі майстерні, виробничі 
комплекси, став, пасіка, город, 
поле. фіксованим елементом 
монастирського планувального 
укладу була огорожа у вигляді 
дерев’яного частоколу (паркана) 
чи кам’яних стін, валів, ровів з вхід-
ною брамою. оточуючий ландшафт 
деяких монастирів набував са-
кралізованого вигляду. монастир 
закладався як прообраз раю. Рікам 
і горам надавались назви священ-
них для християн географічних 
об’єктів, імен святих тощо, що мало 
місце в Пістині, маняві, ймовірно, в 

Грабові – біля городищ-святилищ 
Х – ХІІ ст. або на їх території. Роз-
міщення монастирів біля городищ 
і язичницьких святилищ у період 
середньовіччя мало загальний 
характер. на подібну практику 
звертають увагу літописці, біль-
шість авторів ХІХ – ХХ ст., це під-
тверджується досвідом польових 
досліджень.

До категорії монастирів, за-
снованих на місці язичницьких 
ритуальних центрів, очевидно, 
слід віднести й ті, які усна народна 
традиція пов’язує з церквою чи 
монастирем, що «опустились під 
землю (воду)». До них відносяться 
монастирі в Заріччі, черганівці, 
Рожневі, Воскресинцях, Спасі. За-
уважено, що поширений легендар-
ний архетип, пов’язаний з монас-
тирями і церквами, які опустились 
під землю, виводить на специфічну 
типологію сакрального ландшафту, 
описаного зарубіжними і вітчиз-
няними дослідниками. Слов’янські 
язичницькі святилища, як правило, 
знаходились на горах, пагорбах чи 
мисоподібних виступах, оточених 
урвищами, ровами, болотами, 
омивались річками і потоками. їх 
ландшафтно-композиційна струк-
тура передбачала наявність ряду 
обов’язкових елементів, зокрема 
округлого пагорба, вирівняного 
майдану, джерела, ставка, іноді 
скелі, каменя, а також сакральної 
огорожі у вигляді ровів, валів, 
ескарпованих схилів.

автор книги про монастирські 
сади В. тарас звертає увагу на те, 
що середньовічні монастирі успад-
кували не тільки місця язичниць-
ких святилищ, але й планувальну 
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добу середньовіччя і нового часу 
обривалась на тому чи іншому 
етапі свого розвитку. 

таким чином, протягом ХІІ – 
ХVІІІ ст. в Галичині розвивались три 
основні форми монашої аскези: 1) 
анахорети, що жили одноосібно 
в пустинях, далеко від людей. В 
окремих випадках ця традиція збе-
реглась до початку ХІХ ст. (Дора); 2) 
келіоти, невелике товариство (2 – 6 
чоловік) анахоретів, які поселялися 
біля відомих монастирів, при-
кладом чого можуть бути скити на 
горах Вознесінка і Скит у маняві; 
3) кіновіоти, братство монахів, які 
жили в «общежительних» монасти-
рях, скитах, лаврах. очевидно, що 
переважаючою формою чернечої 
організації на Гуцульщині в період 
середньовіччя і нового часу були 
товариства келіотів, які згодом 
переростали у невеликі кіновії. 
Більш детальний аналіз соціальної 
типології українського чернецтва 
галицької Гуцульщини ХІІ – ХVІІІ ст. 
ускладнюється браком докумен-
тальних джерел.

Певна частина монастирів во-
лоділа священним релікварієм, які 
виступали предметом релігійного 
поклоніння. ними могли бути місця 
об’явлення Ісуса Христа, матері 
Божої дітям чи праведникам, 
нетлінні мощі святих, чудотворні 
ікони, цілюще джерело, від води 
якого видужували хворі. Все це 
справляло велике враження на 
людей. апокаліптично-есхатологіч-
ні настрої у кризові роки піднімали 
з місць тисячі людей, які в якості 
паломників відправлялись до свя-
тих місць іноді за сотні кілометрів. 
У ХVІІ – ХVІІІ ст. на відпуст до Скиту 

манявського на храмове свято 
Івана 7 липня збирались величезні 
натовпи людей, які приходили з 
далеких околиць. Поширеними до 
наших днів є перекази про «поміч-
ну» воду Блаженного Каменя, від 
якої видужували хворі й зцілюва-
лись каліки.

Священною реліквією могла 
бути також стопа матері Божої, ви-
тиснена на камені. В таких місцях 
закладали монастирі, як це сталось 
у Почаєві, церкви або каплиці (За-
ланів).

Перші невеликі чернечі осеред-
ки княжого періоду виконували 
важливе завдання, пов’язане з 
християнізацією краю, бороть-
бою з язичництвом, підготовкою 
священиків. такі монастирі діяли 
на великі округи, оскільки церков-
ні парафії в громадах Галицької 
землі масово засновувались лише 
у ХVІ ст. За документально підтвер-
дженими даними П. Сіреджука, в 
Галицькій землі ХІІІ – ХV ст., крім 
Галича, діяло 18 парафіяльних цер-
ков. У ХVІ ст. їх уже нараховувалось 
223. таким чином, головну роль у 
християнізації краю, яка відбува-
лася одночасно з одержавленням, 
відіграли монастирі. Значна части-
на з них була знищена монголами 
в ХІІІ ст. або ж татарами у другій 
половині ХV – ХVІІ ст. 

черговий поштовх до поширен-
ня монастирської аскези спостері-
гається в XV – XVІІ ст. Він був викли-
каний рядом трагічних обставин, у 
тому числі захопленням Галицької 
Русі поляками і встановленням 
важкого національно-культурного, 
релігійного і соціального гніту, 
кризою традиційного православ’я, 

максимці. 
археологічні дослідження мо-

настирів, що знаходились на горах 
чи пагорбах Вознесінка, Скит 
у маняві, в Угорниках та інших 
місцевостях, свідчать про те, що 
планувальна структура монастирів 
ХVІ – ХVІІ ст. в цілому розвивалась 
з дотриманням середньовічних 
традицій.

Засновниками монастирів часто 
виступали князі, бояри, вельможі-
ктитори, або ж монахи-аскети, пус-
тельники, праведники, які шукали 
спасіння душі у відлюдних місцях, 
пустинях. агіографічна література 
вказує на те, що монахи-засновни-
ки, як правило, поселялись біля 
старих сакралізованих об’єктів, 
скельно-печерних комплексів, 
цілющих джерел, уподібнюючись 
тим самим до перших єгипетських 
анахоретів-пустельників ІV – V ст. 
однак згодом до них приєднува-
лись їх послідовники, утворюва-
лось товариство анахоретів, що 
жили в келіях (келіоти), але сходи-
лись на спільні молебні до церкви. 
Згодом ці «осібножительні» (ідео-
ритм) товариства переростали у 
кіновії («общежительні» братства) 
у вигляді звичайного монастиря, 
лаври чи скиту, при яких могли 
зберігатись індивідуальні поселен-
ня пустельників, що проживали 
в одноосібних келіях, духовно 
підпорядкованих кіновії. Саме 
така послідовність змін соціальної 
організації монахів спостерігаєть-
ся в «Житії Іова» (засновника Скиту 
манявського І. Княгиницького), на-
писаному ієромонахом Ігнатієм з 
любарова. однак історія більшості 
галицьких монастирів у бурхливу 
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значний вплив на монаше життя в 
Україні ХVІІ ст.

Галицькі монастирські статути 
(устави) досі ще не стали пред-
метом ґрунтовного вивчення. 
очевидно, що до ХVІ ст. включно 
не було єдиного монастирського 
уставу. Засновник Скиту маняв-
ського І. Княгиницький, звертаю-
чись до першого ігумена монасти-
ря феодосія, вручив йому, замість 
статуту, книгу Василія Великого 
«Про постничество» з настановою 
«книга же святого Василія в место 
Статута по разсужденію его вся 
да творишь». У «Сводной Галицко-
русской летописи сь 1600 по 1700 
годь» неодноразово відзначалось, 
що ктитори заповідали монас-
тирям правила монашого життя, 
встановлені Василієм Великим і 
православною традицією. а. Бала-
бан, даруючи свої маєтки Угор-
ницькому монастирю, писав про 
те, що «в которой обители жиющие 
иноцы инаго жития неимеють 
триматы кромь общего по Василию 
Великимь и древнихь Святыхь 
отцов общежительных хвалу Божу 
отправляюще, по обичаю право-
славнихь»17. численні свідчення 
вказують на те, що практика монас-
тирського укладу Великого Скиту, 
відображена у «Завіті духовному» 
феодосія і «Регулі» для Скитика, за-
стосовувалась у більшості галиць-
ких монастирів у ХVІІ – середині 
ХVІІІ ст.

Відомі монастирі були одно-
часно важливими центрами 
культурно-освітнього життя краю. 
При монастирях виникали школи, 
іконописні майстерні, лікарні, 
розвивались різноманітні ремес-

ла. Поширеним було літописання. 
монахи були творцями агіогра-
фічної літератури. В монастирях 
виникли друкарні. Важливе місце 
відводилось бібліотекам. Візитацій-
ні та інші матеріали ХVІІ – ХVІІІ ст. 
свідчать про те, що в манявсько-
му, Косівському, Пістинському, 
Коломийському, товмачицькому, 
Рожнівському монастирях були бі-
бліотеки. У Косівському монастирі 
зберігалась богослужебна і патери-
кова література, писані й друковані 
книги, зокрема писане Євангеліє, 
а також Служебник, Шестодник і 
трифологіон, видані у львові, два 
требники (писаний і друкований). 
У бібліотеці була також «мінея» І. 
Галятовського і Псалтир київський. 
апостол, два тріоди київські і Єван-
геліє, надруковане в острозі, були 
монастирю подаровані.

Завершуючи короткий огляд 
діяльності монастирів галицької 
Гуцульщини періоду середньо-
віччя і нового часу, слід зазна-
чити, що вони відіграли ключову 
роль в утвердженні християнства, 
духовному і культурно-освітньому 
розвитку населення краю. архівні 
й археологічні дослідження дали 
змогу підійти до висвітлення 
проблеми системно, локалізува-
ти, описати і картографувати 11 мо-
настирів Гуцульщини і 13 чернечих 
осідків суміжних територій ХІІІ – 
ХVІІІ ст. нові археологічні й архівні 
матеріали про переважну біль-
шість монастирів у якості джерел 
вводяться у науковий обіг вперше. 
У ході досліджень встановлено 
ландшафтну типологію місць роз-
ташувань монастирів, пов’язану 
з горою, пагорбом. Розглянуто їх 

набігами татар. За таких обставин 
збереження етнокультурних і 
духовних традицій українського 
народу вбачалось у створенні мо-
настирсько-церковних інституцій, 
братств16. на Прикарпатті в цей час 
виник ряд нових чернечих осеред-
ків (манява, Коломия, товмачик, 
Солотвин, тюдів, Середній майдан) 
а також відроджуються старі, за-
сновані ще в період середньовіччя 
(Косів, Пістинь, Грабовець та інші). 
Помітною була роль анахоретів-
пустельників у заснуванні монас-
тирів, як це мало місце в маняві, 
Угорниках, Почаєві.

Важливо відзначити, що в ряді 
випадків простежується ісихаст-
ська практика чернецтва, яка 
поширювалася в середньовіччі з 
Візантії та афону. Перебуваючи на 
афоні, І. Вишенський, І. Княгиниць-
кий познайомилися з працями 
відомих богословів-ісихастів 
Г. Синаїта, І. листвичника, Г. Палами 
та інших. Перейнявшись ідеалами 
споглядальної форми чернечої 
аскези, І. Княгиницький вирушає в 
Карпати «жесточайшего безмолв-
ного житія желающе». «Житіє Іова», 
«Завіт духовний» ігумена феодосія 
і «Регула» для Скитика виразно 
засвідчують застосування маняв-
ськими праведниками практики 
ісихазму, зокрема постійної мис-
ленносердечної Ісусової молитви, 
поєднаної з відлюдництвом, спо-
коєм, тишею, неприйняттям всього 
матеріального, яке сприймалось як 
породження зла. очевидно, що ре-
форма монастирів у Дермані, Уневі, 
Угорниках, Києво-Печерській 
лаврі, як і скитський устав (Завіт 
духовний) феодосія, справили 
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ВОСКРЕСИНЦІ
 
Село	Воскресинці	
Коломийського	району	

назва пам’ятки 
воскресинецький монастир.

розташУвання 
монастир знаходився на горі святої 
п’ятниці (320 м), за 1,5 км на півден-
ний захід від старих воскресинців

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації)
15 листопада 2009 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

опис
Про монастир на горі Cвятої П’ятниці 

побутує місцева легендарна традиція, 
за якою він існував з давніх часів. 
У наш час на місці монастиря побудо-
вана каплиця (рисунки 1, 2). На схід 
від каплиці збереглися залишки ставу, 
далі поле, сад. За 40 м на північ від 
каплиці є криниця, з якою пов’язують 
існування старої церкви, що опусти-
лась під землю. Подібні розповіді є 
своєрідним маркером існування на 
цьому місці дохристиянського храму. 
За християнською традицією тут, 
очевидно, була монастирська церква 
святої Параскеви П’ятниці від якої 
одержала назву і гора.

Кожного року на Івана Купала на 
горі Святої П’ятниці збирається багато 
людей.

Історичних відомостей про монастир 
на горі Святої П’ятниці не виявлено.

Матеріал про Воскресинецький 

монастир вводиться у науковий обіг 
вперше.

рисунок 2
каплиця на місці, 
де знаходився 
монастир
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рисунок 1
монастирська 
криниця 

1
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ГРАБОВЕЦЬ
 
Село	Грабовець	
Богородчанського	району		

назва пам’ятки 
Грабовецький монастир

розташУвання 
монастир знаходився на горі Голин-
ського за 1 км на південь від села 
Грабовець

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
ХV – ХVііі ст.

час віДкриття (локалізації)
18 жовтня 2008 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, п. сіреджук, б. томенчук

опис 
Грабовецький монастир знаходився 

на горі Голинського, назва якої похо-
дить від родини Голинських, що жила 
там до війни (рисунок 1). На горі ще 
зберігся старий цвинтар, який діяв до 
середини ХХ ст. В 1915 р. там похова-
ний відомий діяч  «Просвіти» Антін 
Кнігиницький (рисунок 2).

Зі спогадів жителя села урочище на 
горі називалось «Чернече»1.

Про те, що біля цвинтаря знаходився 
монастир, свідчить також та обстави-
на, що урочище за горою жителі села 
називають «За монастирем» (рисунок 
3). Цвинтар і монастир були обведені 
малим ровом і валом, залишки яких 
збереглись до наших днів (рисунок 4). 
Рів і вал півкругом охоплюють терито-
рію радіусом біля 140 м. Глибина рову 
становить 0,5 – 0,6 м, висота валу 
0,7 – 0,8 м.

У легенді, що побутує в селі, йдеться 
про те, що Іов Княгиницький ще до 
заснування Скиту Манявського жив у 

Грабовецькому монастирі.
За кілометр на північ від монастиря 

знаходиться Грабовецьке городище 
ІХ – ХІІ ст., виявлене в 2008 р. Кар-
патською археологічною експедицією 
Інституту історії, етнології і археології 
Карпат Прикарпатського національно-
го університету імені Василя Стефа-
ника.

історія
Село виникло за княжої доби. Грабо-

вецький монастир відомий з 1404 р. 
Він згадується у розмежувальному 
акті меж сіл Грабовець і Тисменичани2. 
Монастир мав титул святого Михаїла. 
Повідомлення про монастир зустріча-
ються за 1660, 1663, 1669, 1744 роки3.

19 березня 1746 р. у візитації сіль-
ської церкви зазначалось, що землі 
отця Степана Гошовського межували 
із земельними угіддями власниці 
села Олександри Потоцької з одної 
сторони, а з другої – з монастирем, за 
яким знаходився попівський лужок4. У 
візитаційному протоколі парафіяльної 
церкви села Грабовець за 1753 – 

2

рисунок 2
пам’ятник 
відомому діячу 
«просвіти» антіну 
кнігиницькому 
на старому 
монастирському 
цвинтарі на горі 
чернече

1757 роки занотовано урочище «За 
монастирем»5.

Грабовецький монастир існував ще 
в 1758 р. У скарзі Миколи Грабовець-
кого проти Малковича-Березовського 
зазначається, що його лан межував 
із землями монастиря в урочищі 
Березовиця біля Бистриці6.

Монастир припинив існування в пе-
ріод між 1774 і 1783 роками. Коротка 
історична довідка про Грабовецький 
монастир у науковий обіг вводиться 
вперше.
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рисунок 3
Урочище 
«за монастирем» 

1

рисунок 1
сад на місці садиби 
Голинських

рисунок 4
цвинтар і монастир 
обведені валом і 
ровом

4
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Село	Дора	Яремчанської	
міської	ради			

назва пам’ятки 
білий камінь. скитик

розташУвання 
пам’ятка знаходиться в урочищі 
Дебриця на горі пірс-Дора (961,5 м) 
за 0,3 км від білого каменя, вздовж 
хребта, між 13 і 14 кварталами лісової 
просіки, біля потоку поповець

тип пам’ятки 
скит

ДатУвання 
ХV – ХіХ ст.

час віДкриття (локалізації)
5 червня 2008 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк. в обстеженні пам’ятки 
брав участь в. клапчук

опис 
Неподалік від сакрального петроглі-

фічного комплексу Білий камінь, на 
вершині невеликого хребта знахо-
диться валун висотою 2,5 м, шириною 
3,5 м. Вершина каменя підтесана у 
вигляді двосхилого даху. На північно-
східній стороні каменя на двох рівнях 
викуто 9 хрестів різної величини та 
конфігурації (0,10х0,46 м), крім того в 
нижньому ряду між хрестами викуто 
чашу (0,14х0,26 м), абревіатуру ІА, 
що могло означати «Іоан», а також 
дату – «1815»  (рисунок 1). У нижній 
частині Каменя є округла заглибина 
діаметром 1,3 м. Навпроти неї ви-
явлено сліди напівземлянки (1,5х2 м) 
глибиною 1 м. 

Різноманітна іконографія хрестів, 
виявлена на сакральному скельному 
комплексі, вказує на середньовічне 
походження скитика, традиція якого 
тут збереглась до ХVІІІ – початку 

ХІХ ст. У такому вигляді камінь-храм 
є оригінальною пам’яткою духовного 
подвижництва місцевих монахів-пус-
тельників.

Біля скиту виявлено ряд чашних каме-
нів з круглими заглибинами діаметром 
0,17 м, глибиною 0,5 – 0,7 м, що вказує 
на давню дохристиянську сакральну 
традицію пам’ятки (рисунки 2, 3).

рисунок 1
камінь-храм 
з викутими на 
ньому хрестами, 
чашею, а також 
двосхилим дахом

рисунки 2, 3
ритуальні чашні 
камені 

2

Опис пам’ятки вводиться у науковий 
обіг вперше.
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Село	Заріччя	
Надвірнянського	району				

назва пам’ятки 
монастир

розташУвання 
за 1,5 км на схід від села заріччя

тип пам’ятки 
оборонний монастир. скит

ДатУвання 
середньовіччя

час віДкриття (локалізації)
2 серпня 2009 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

опис 
Село Заріччя розташоване 

на перетині стародавнього 
транскарпатського шляху, що вів з-над 
Дністра на Яблуницький (Татарський) 
перевал, а далі – на Закарпаття, 
Семигороддя, аж до Дунаю. Дослідник 
Галичини Б. Гакет відзначає, що він 
функціонував з доісторичного часу 
і проходив між річками Прутом і 
Бистрицею Надвірнянською.

Вздовж цього шляху Карпатською 
археологічною експедицією Інституту 
історії, етнології і археології Карпат 
Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника 
виявлено десятки городищ, святилищ, 
монастирів, замків, оборонних 
дворів і родовищ солі. Стародавній 
шлях фіксується також військово-
сторожовою і сакральною топонімією 
(рисунок 1).

Стара дорога між Добротовим і 
Заріччям у найвужчому місці між       
річкою Прут і горою Баба перекопана 
глибоким ровом. Ширина проходу 

рисунок 1
Гора баба 

становить біля 40 м. Штучно звужений 
прохід від Прута біля с. Заріччя 
давав змогу контролювати своєрідні 
«ворота» в Карпати (рисунки 2, 3).

Численні археологічні пам’ятки 
свідчать про те, що поселення в 
цьому районі Карпат споконвіку мали 
оборонно-сторожовий характер. На 
це вказують пам’ятки, розміщені на 
домінуючих висотах, зокрема на горі 
Стражниця біля с. Заріччя, а також 
виявлене археологічною експедицією 
біля  р. Любіжня на високому плато 
городище Х – ХІІ ст., оборонний двір 
в урочищі Горбище у східній частині 
села та інші об’єкти.

Привертає увагу також унікальна 
для Галичини сотенна структура сіл 
Заріччя і Білі Ослави. Донині  жителі 
Заріччя місце свого проживання 
вирізняють не тільки сучасними 
назвами вулиць, але й сотнями, 
яких у селі нараховується шість. 
Цей зарічанський феномен досі не 
став предметом вивчення істориків, 
етнографів, краєзнавців. За однією 
з легендарних версій тут поселилась 
частина козаків, що відступали з  І. 
Мазепою.

 Вивчаючи стародавні 
транскарпатські шляхи, І. Шараневич 
зауважив, що вздовж них часто 
зустрічаються мікротопоніми 
«городище», «монастир». Це привело 
його до думки, що “монастирі на 
шляху з Угр до Галицької Русі стояли, 
служивши в дорозі князям за місце 
відпочинку, т. зв. стації”1. Як правило, 
середньовічні монастирі знаходились 
на відстані одноденного переходу 
(15 – 25 км) і виступали важливими 
складовими оборонно-сторожової 
системи країни.

Урочище Монастир знаходиться 

рисунок 2, 3
Делятинсько-
зарічанські 
«ворота»
 в карпати 

1. Шараневич І. 
Старинні путі русько-
угорські через Карпати 
і русько-польські через 
Сян і Віслу // Літературный 
сборникь издаваемый 
обществомь Галицко-
Русской Матицы. – 1869. – 
Випускь І – ІV. Во Львове. – 
С. 125.
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4

5

рисунок 4
нижня і верхня 
тераси урочища 
монастир

рисунок 5
нижня тераса

ЗАРІЧЧЯ
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за 1,5 км на схід від  с. Заріччя. 
За переказами місцевих жителів, 
монастир існував дуже давно, з 
княжих часів, і дав початок селу. Біля 
чернечої оселі утворились хутори 
Монастир, Могили. Кут села, де 
розміщена друга сотня, знаходиться 
найближче до урочища Монастир і 
вважається одним з найдавніших.

За легендою перша церква 
монастиря опустилась під землю, що 
вказує на ймовірне знаходження тут 
ще язичницького святилища. В першій 
половині ХХ ст. на місці монастиря ще 
стояла каплиця, куди ходили молитись 
жителі села.

Територія урочища Монастир 
складається з двох послідовних 
мисоподібних терас, перепад висот 
яких становить 3 – 4 м (рисунок 4). 
Нижня, підпрямокутна в плані, тераса 
має 25х35 м (рисунок 5). З північного, 
південного і східного боків тераса 
захищена великим ровом глибиною 
більше 4 м (рисунок 6). Скельні 
виступи в північній частині нижньої 
тераси, до яких іде пологий спуск, 
наводить на думку, що перші монахи 
могли поселятись, за поширеною 
тоді традицією, в печерах. З північної 
і східної сторін урочище Монастир 
омиває потік Ясиновець. Джерело, що 
витікає з південного боку урочища дає 
початок потоку Монастирському, який 
далі впадає у Ясиновець.

За встановленою типологічною 
структурою деяких монастирів 
Карпат нижня тераса, як правило, 
використовувалась для житлово-
господарських потреб. Тут 
знаходилось житло монахів, трапезна, 
різноманітні майстерні. З південної 
сторони нижньої тераси виявлено 
в’їзд до монастиря, викладений 

камінням (рисунок 7). З цього ж боку, 
неподалік, знаходиться урочище 
Корчів’я. Очищена від лісу монахами 
територія використовувалась для 
землеробства. Поруч був викопаний 
ставок. За потоком Ясиновець 
розчищене плато використовувалось 
для городництва.

Західна, напільна сторона 
урочища переходить у верхню 
терасу, де, ймовірно, знаходилась 
монастирська церква. Розорюючи 
поле після війни, селяни виявляли 
залишки кам’яних фундаментів і 
дерев’яних конструкцій. Розвідкові 
дослідження, проведені Карпатською 
археологічною експедицією в урочищі 
Монастир восени 2010 р., після його 
розорання, дали змогу локалізувати 
на верхній терасі скупчення каменів 
і річкової гальки, які, очевидно, були 
фундаментом церкви. За виявленим 
розвалом каменів вона мала розмір 
6,5х9 м (рисунок 8).

За 40 м на північний захід, на 
глибині 0,3 – 0,4 м було виявлено 
житлово-виробничий комплекс епохи 
бронзи (ІІ – початок І тис. до н. е.), 
на що вказує велика піч квадратної 
форми з черінню розміром 1,5х1,5 м, 
викладена каменями, а також 
три фрагменти ліпної кераміки з 
домішками шамоту. Знайдено також 
невеликий залізний ніж княжої доби. 
Кам’яна вимостка була перекрита 

25-сантиметровим шаром жовтого 
лесового ґрунту, у зв’язку з чим зверху 
не була помітною (рисунки 9, 10, 11).

Розвідкове археологічне 
обстеження урочища Монастир 
показало наявність структурованого 
монастирського комплексу з 
елементами оборонних споруд і 
житлово-господарським комплексом 
на нижній терасі. На її верхній частині 
локалізовано залишки кам’яного 
фундаменту монастирської церкви. 

Історичних відомостей про 
монастир не виявлено. Матеріал про 
Зарічанський монастир вводиться у 
науковий обіг вперше. 

Виявлені артефакти епохи 
бронзи і середньовіччя, 
разом з іншими місцевими 
археологічними пам’ятками різних 
епох, підтверджують думку про 
безперервну заселеність даної 
території вздовж стратегічного 
транскарпатського шляху з 
найдавніших часів до наших днів.

6

рисунок 6
з південної 
сторони монастир 
прикривав 
глибокий рів
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7

9

рисунок 7
в’їзд до монастиря, 
викладений 
камінням

рисунок 8
план-схема 
розташування 
монастиря
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10

рисунок 11
Фрагменти ліпної 
кераміки епохи бронзи, 
а також залізний ніж 
княжої доби

рисунки 9, 10
археологічні розкопки житлово-
виробничого комплексу епохи 
бронзи в урочищі монастир
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КОЛОМИЯ
 
Місто	Коломия				

назва пам’ятки 
коломийський монастир

розташУвання 
знаходився у північно-західному 
передмісті коломиї біля церкви 
благовіщення

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
ХVі – ХVііі ст.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, п. сіреджук, б. томенчук

історія
Літописна згадка про Коломию 

датується 1240 р.1 Монастир Коломиї 
вперше згадується у королівській 
люстрації 1564 р., в якій зазначено, 
що за ним закріплено один лан2. 
Вдруге про нього йде мова в листі 
галицького старости Станіслава 
Потоцького за 12 липня 1629 р. Втретє 
його згадано в грамоті польського 
короля Владислава ІV 26 жовтня 
1634 р. Монастир підпорядковувався 
Скиту Манявському. Близько 1660 р. 
біля монастиря виникло село Мніхівка 
(Чернечівка)3.

У 1732 р. Коломийський монастир 
був підпорядкований Крилоському 
греко-католицькому монастирю. Його 
документацію, зокрема фундаційні 
грамоти, акти розмежування земель, 
передано в Крилос. Остаточне 
узаконення передачі Коломийського 
монастиря Крилоському відбулось    
1756 р. Однак ігумен Скиту 
Манявського Донат Мілановський 
в 1767 р. звернувся до галицького 
гродського суду стосовно його 
повернення у попередню юрисдикцію.

Монастир знаходився за містом. 
У 1745 р. він мав дві церкви. Перша з 

них була невеликою, однокупольною, 
збудованою з дерева. Дзвіниця висока 
з чотирма дзвонами. За легендою в 
часі ворожого нападу один із дзвонів 
було втоплено в ставку, а згодом знову 
піднято на дзвіницю.

Богослужіння в церкві вів отець 
Григорій Жураківський, який був 
висвячений в Уневі 1744 р. Церкву 
відвідувало 36 родин, які складали 
170 осіб. При церкві була невеличка 
бібліотека, в якій, серед інших, були 
такі книги: Євангеліє, Апостол, Октоїх, 
Трифологіон, надруковані у Львівській 
друкарні. У Благовіщенській церкві 
знаходився Тріод (цвітний), виданий у 
Львові 1663 р. Священик вів метричну 
книгу народжень, а також смерті.

Друга церква була щойно зведена 
будівельниками і ще не оздоблена.

Резиденція монастиря знаходилась 
перед церквою. Вона мала пекарню і 
два малих алкіри. Друга монастирська 
хата стояла на північ від церкви.

Монастир існував за рахунок 
наданих йому земель. З візитації 
1745 р. дізнаємось, що межі 
монастирських земель на півночі 
брали початок від міських валів. 



369

ро
зд

іл
2

М
О
НА

СТ
И
РІ
	Г
АЛ

И
ЦЬ

КО
Ї	Г

УЦ
УЛ

ЬЩ
И
НИ

	
В	
ПЕ

РІ
О
Д	
СЕ

РЕ
ДН

ЬО
ВІ
ЧЧ

Я	
І	Н

О
ВО

ГО
	Ч
АС

У

рисунок 1
план-схема 
розміщення 
благовіщенського 
монастиря у 
коломиї 
(за б. томенчуком)

рисунок 2
Дерев’яна 
благовіщенська 
церква і дзвіниця в 
коломиї (ХVі ст.)

2

1. Ипатывская летопись 
// ПСРЛ. – М.: Языки 
славянской культуры, 
2001 р. – Т. 2 – Изд. 2. – 
Стб. 089 – 790. 

2. Archiwum Glówne Akt 
Downych w Warszawie, 
тzw. ML, в. IV.,
syg. 12, K. 1053.

3. Центральний 
державний історичний 
архів України, м. Львів, 
ф. 5, оп. 2, спр. 1, арк. 28.
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Із заходу до півдня обмежувались 
потоком. Монастир володів садом, 
городами, саджавками, вільховим 
лісом, левадою на 40 косарів і ланом. 
Монастирський лан з одного боку 
межував з полями фарного костелу, 
а з другого – домініканського 
монастиря, далі стикався з корчмою 
села Воскресинці аж до річки 
Коломийки3.

Востаннє про монастир згадується 
26 вересня 1767 р. у зв’язку з його 
ремонтом і виділенням з цією метою 
землі коломийським старостою. 
Монастир припинив існування між 
1774 і 1786 роками4.

Окремі документи монастиря 
дійшли до наших днів. У 1818 р. на 
колишніх монастирських землях 
закладено німецьку колонію під 
назвою Мечиківка, яка згодом стала 
відома під назвою Баґінсберг, що 
проіснувала до кінця грудня 1939 р. 
(рисунки 1, 2, 3, 4).

Минуле монастиря досліджували 
Ю. Целевич, Р. Лукань, В. Грабовецький.

 

КОЛОМИЯ
рисунок 3
план-схема 
розміщення 
монастиря у 
коломиї до ХVі ст.
(за б. томенчуком)

рисунок 4
план міста коломиї 
до XVII ст. 
(за б. томенчуком)
1. кам’яний міський 
замок
2. ринок
3. Домініканський 
монастир (з 1612 р.)
4. благовіщенський
монастир

3. Львівський 
національний 
музей імені Андрея 
Шептицького. ВР. Рл. –     
спр. 16, арк. 478-479.

4. Львівська національна 
наукова бібліотека 
ім. В. Стефаника. – ВР. – 
ф. 3,   оп. 1, спр. 403, 
арк. 1-4.
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історія
За однією з версій монастир 

знаходився в Косові на місці, де 
тепер церква Різдва Івана Хрестителя 
і цвинтар. Однак на першому 
етапі свого існування він міг бути 
розташований між Старим Косовом і 
Смодною. Карпатською археологічною 
експедицією тут виявлено сліди досі 
не відомого оборонного монастиря 
біля діючої церкви Іоакима і Анни. 
До того ж, урочище Монастир тут 
позначено на старих картах (дивись 
статтю під назвою «Смодна»).

Косівський монастир є одним 
з найдавніших на території 
Галицької Гуцульщини. Вперше 
він згадується 31 серпня 1424 р. у 
дарчій грамоті князя Свидригайла, 
що був з литовського великокняжого 
роду, який за згодою свого брата, 
польського короля Володислава 
Ягайла, управляв Снятинською 
волостю, куди входила й Косівщина. 
Тією грамотою Свидригайло 
подарував «село Косово з монастирем 
на ріці Рибниці» своєму слузі 
Максимові Владові Драгосиновичу1. 
Текст цього привілею у вигляді копії 

КОСІВ
 
Місто	Косів

назва пам’ятки 
косівський монастир

розташУвання 
проблема місцезнаходження 
косівського монастиря остаточно 
не вирішена. спочатку він, ймовірно, 
знаходився між старим косовом 
і смодною 

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
ХV – XVIII ст.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, п. сіреджук, б. томенчук

1. Стеф’юк В. Косів 
місто історичне 
(урбаністичний 
нарис). – Косів, 2002. –    
С. 22; Акты относящиеся 
к истории Южной и 
Западной России. – М., 
1886. – Т. 1. – Ч. 15. – 
С. 9.
2. Розов В. Українські 
грамоти ХІV в. і перша 
половина ХV в. – К.: УАН, 
1928. – Т. 1. – С. 98.
3. Крип’якевич І. 
Середньовічні монастирі 
в Галичині. Спроба 
каталогу // Записки 
Чина св. Василія 
Великого. Т. 2. – Випуск 
1-2. – Жовква, 1926. – 
С. 79.
4. Петрушевич А. 
Сводная Галицко-
Русская летопись сь 
1600 по 1700 годь // 
Літературний сборник, 
издаваемый Галицко-
русскою Матицею. – 
Львовь, 1874. – С. 124.

нині зберігається у Головному архіві 
давніх актів у Варшаві в книзі ревізії 
королівських маєтків за 1564 р., а 
оригінал у науковій бібліотеці імені 
князів Чарторийських у Кракові2.

І. Крип’якевич у своєму каталозі 
середньовічних монастирів, згадуючи 
про Косівський монастир ХV ст. 
зазначив, що він знаходився там, 
де «тепер село Монастирсько».3 
(рисунки 1, 2).

Історичних відомостей про монастир 
збереглось дуже мало. Відомо, 
що при монастирі була церква 
Святого Миколи. А. Петрушевич у 
«Сводной Галицко-Русской летописи» 
зазначає, що в 1655 р. Ярема, син 
Дениса з Ясенова (нині Верхній 
Ясенів), подарував Миколаївському 
храму Косівського монастиря книгу 
«Трифологіон», видану у Львові 
1639 р.4

З опису ревізії монастирів 1724 р. 
довідуємось, що Косівський монастир 
був невеликий. На його території 
знаходилась церква з цвинтарем. 
Йому належала сіножать на два косарі 
при Воловім потоці, великий сад, 
замулений ставок і маленька хатина 



372

КОСІВ

рисунок 1
печатка села 
монастирсько 
1867 р., на якій 
зображено 
монастирську 
дзвіницю

рисунок 2 
печатки м. 
косів ХVі і ХіХ 
ст. прориси (за 
енциклопедія 
історії України. – 
к., 2008. – т. 
5. – с. 213)

отця Авксентія Старчевського.
Нова церква Святого Миколи мала 

три куполи і скитський хрест. Біля 
образу Святого Миколи стояв великий 
процесійний хрест. Церква мала два 
малих дзвони, образ Діви Марії і 
хоругву на полотні.

У монастирі була бібліотека 
церковних книг, зокрема писане 
Євангеліє, Служебник, Шестодник 
і Трифологіон, видані у Львові, два 
Требники (писаний і друкований). 
Апостол, два Тріоди були подаровані 
монастирю Олександром Давиденком, 
королівським ротмістром. Цвітна 
Тріод була придбана ченцями. 
Київське Євангеліє, надруковане 
в Острозі, монастирю подарував 
в 1743 р. Матвій Козак, на знану 
подяку Богу за визволення з неволі. У 
бібліотеці зберігалась також «Мінея» 
І. Галятовського і Псалтир Київський5. 
Метричні книги при монастирі не 
велись.

У 1745 р. монастир підпорядковано 
Косівському деканату. Відповідно 
до ухвали капітули в Дубно про 
об’єднання малих монастирів, його 
було приєднано до Крилоського 
Святоуспенського кафедрального 
монастиря.

Інвентар Косівської волості, 
датований 26 жовтня 1753 р., 
свідчить, що монастир знаходився при 
дорозі, яка з гір вела до центру міста6. 
На теренах нинішньої Косівщини і 
Верховинщини Косівський монастир 
здійснював християнізацію місцевого 
населення. Відомий краєзнавець 
ХІХ ст., отець з Жабйого С. Витвицький 
зазначає: «8 жовтня 1862 р. я прибув 
до парафіянина Петра Коржука на 
присілок «Під Кринтою». Розговорився 
з господарем дому, він мені розповів, 
що давніше, тоді коли в цих краях 
ще не було церков гуцули ходили 
хрестити своїх дітей до монастиря у 
Косові»7.

 5. Львівський 
національний 
музей імені Андрея 
Шептицького. ВР. Рл. – 
спр. 16., арк. 424. – 
426 зв.
6. Львівська 
національна наукова 
бібліотека ім. В. 
Стефаника. ВР. – ф. 45,    
оп. 111, спр. 114. – арк. 
13 зв.
7. Witwicki S. Rys 
historuczny o Huculach. – 
Lwów, 1873. – S. 25 – 
26.

Вперше відомості про Косівський 
монастир опублікував  С. Витвицький 
1863 р. Його історією цікавились 
А. Петрушевич, Н. Коссак, 
І. Крип’якевич, І. Витанович, 
М. Каровець, Т. Коструба, М. Ваврик,              
О. Мацюк, В. Грабовецький, В. Стеф’юк, 
І. Пелипейко.
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МАКСИМЕЦЬ
 
Село	Максимець	
Надвірнянського	району				

назва пам’ятки 
монастир

розташУвання 
за 4 км на захід від села максимець. 
в цьому ж напрямку від гори 
монастир є гора боярин (1679 м), а на 
південний захід – гора Ґавор (1551 м)

тип пам’ятки 
скит

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації)
2 травня 2009 року

автор або ДосліДник  
м. кугутяк

опис
Місце, де був монастир, знаходиться 

у північно-східній частині гори 
Монастир (рисунок 1). Тут виявлено 
вирівняний майданчик, захищений 
від вітрів (рисунок 2). Звідти бере 
початок потік Монастир, який згодом 
переходить у Монастирський Звір, що 
протікає вздовж гори зі сходу, а далі 
впадає в річку Дощину (рисунок 3).

Назва гори Ґавор співзвучна з 
назвою гори Фавор (івр. Тавор), що 
знаходиться за 9 км від Назарету 
(Ізраїль), на якій за християнською 
традицією відбулось Преображення 
Господнє. Відтворення назв 
священних для християн гір чи рік 
біля заснованих монастирів було 
поширеним явищем у середньовіччі й 
новому часі.

На сьогоднішній день історичних 
відомостей про діяльність монастиря 
не виявлено. Інформація про 
монастир біля села Максимець 
вводиться у науковий обіг вперше.
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рисунок 1
на передньому 
плані платоподібна 
гора монастир

рисунок 2
місце, де 
знаходився скит

2

1

МАКСИМЕЦЬ
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рисунок 3
потік монастир
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історія
Дослідження історії Скиту Манявського 

було започатковане у середині ХІХ ст. 
І. Вагилевичем. Його праця «Монастир Скит 
у Маняві» викликала значний науковий 
і суспільний інтерес до Великоскитської 
проблематики1.

У другій половині ХІХ ст. рядом авторів 
було зроблено вагомий внесок у вивчення 
історії Скиту Манявського. В 60-х рр. ХІХ ст. 
відомий галицький дослідник А. Петруше-
вич видав «Житіє Іова» (Княгиницького), 
написане ієромонахом Ігнатієм з Любарова 
(1860)2, «Завіт духовний» першого ігумена 
Скиту Феодосія (1867)3, а також «Регулу» 
для Скитика (1868)4. Окремі матеріали з 
історії Скиту подав А. Петрушевич у своїй 
«Сводной Галицко-русской летописи сь 1600 
по 1700 год» та в інших виданнях5.

У 1867 р. М. Коссак опублікував ґрунтов-
ний, як на той час, каталог монастирів, у 
якому коротко подав деякі історичні відо-
мості про Скит Манявський, Угорницький, 
Пітрицький та інші галицькі монастирі6. До-
слідник історії православної церкви, про-
фесор духовної академії в Києві С. Голубєв 
у своїй праці «Киевский митрополит Петр 
Могила и его сподвижники» видав лист 

МАНЯВА 
 
Село	Манява	
Богородчанського	району	

назва пам’ятки 
скит манявський

розташУвання 
скит знаходиться поблизу с. манява 
на правому березі річки манявка і по-
току батерс під вознесінською горою

тип пам’ятки 
скит

ДатУвання 
ХVіі – ХVііі ст.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, п. сіреджук, 
б. Хруслов. в обстеженні пам’ятки 
брали участь п. костючок, 
р. кобильник

засновника Великого Скиту І. Княгиниць-
кого від 23 серпня 1619 р. до К. Транкві-
ліона-Ставровецького з критикою його 
«Зерцала Богословія» (1618), адресованого 
священникам для керівництва7.

Великий вклад у вивчення історії 
Скиту вніс відомий галицький дослідник 
Ю. Целевич. Зібраний і опублікований 
ним «Зборник грамот Скитських» (1887) у 
чотирьох частинах дав змогу підготувати 
«Історію Скиту Манявського», яка досі 
залишається провідною в даній проблема-
тиці і є основою для численних популяр-
но-краєзнавчих видань. На обширному 
документальному матеріалі автору вдалось 
викласти системне бачення історії Скиту від 
заснування до закриття, його роль і місце в 

рисунок 1
план-схема 
городища на 
вознесінській 
горі в маняві 
(за б. томенчуком)

1. Wagilewicz J. Monastyr 
Skit w Maniawie. – Lwów, 
1848.

2.  Житіє Іова // Зоря 
Галицкая яко Альбум. – Л., 
1860. – С. 225-251.

3. «Завіт духовний» 
ігумена Феодосія // Акты 
относящиеся к истории 
Южнозападной Россиі. – 
Львовь, 1868. – С. 56-92.

4. «Устав - Регула» 
ігумена Феодосія // Акты 
относящиеся к истории 
Южнозападной Россиі. – 
Львовь, 1868. – С. 92-96.

5. Петрушевич А. Сводная 
Галицко-русская летопись 
сь 1600 по 1700 год // 
Литературный сборник, 
издаваемый Галицко-
русскою Матицею. – 
Львовь, 1874. – С. 57, 130, 
226, 326.

6. Шематизмь провинции 
св. Спасителя чина 
св. Василія Великого вь 
Галиции, уложеный по 
капитуль отбувшойся вь 
монастирь св. Онуфрейском 
во Львовь дня 24 и 25 

липця 1866 и короткій 
поглядь на монастыри и 
на монашество руське, 
от заведеня на Руси вьри 
Христовой аж по ниньшное 
время. – Во Львове, 
1867. – С. 146, 166-167, 
171.

7. Голубев С. Киевский 
митрополит Петр Могила 
и его сподвижники (Опыт 
церковно-исторического 
исследования). – К., 
1883. – Т. 1. – С. 218-225.
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2

3

рисунок 2
розчистка верхньої 
частини блаженного 
каменя. 
липень 2010 р.

рисунок 3
продовгувата 
заглибина у вигляді 
великої стопи у 
верхній частині 
блаженного каменя
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складній системі тогочасних міжцерковних 
відносин, розкрити основні напрямки його 
діяльності8. В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
свій вклад у вивчення Скиту Манявського 
внесли Т. Мокловський,  В. Дідушицький, К. 
Харлампович, Ф. Білоус та інші.

Значний інтерес до Великоскитської про-
блематики виявляв І. Франко. В ході підго-
товки докторської дисертації, присвяченої 
життю і творчості І. Вишенського, І. Франко 
детально вивчав різноманітні документи 
і матеріали, в тому числі й «Житіє Іова». У 
зв’язку з цим він один із перших зробив 
спробу викласти хроніку життя і діяльності 
І. Княгиницького, ґрунтуючи її на доступних 
йому джерелах. У своїх літературно-кри-
тичних працях кінця ХІХ ст. він високо 
оцінив діяльність І. Княгиницького, людини 
«великого і чистого характеру, незламної 

МАНЯВА 

рисунок 4
розчистка 
скельного останця 
біля блаженного 
каменя.
липень 2010 р.

4

5

рисунок 5
камінь у вигляді 
двосхилого даху 
з продовгуватою 
заглибиною, 
а також нанесеними 
на ньому знаками 
і символами
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енергії і трудолюбія; чоловік, яких, може, 
найбільше потребує кождий час і кожний 
народ»9.

У міжвоєнний період наукова про-
блематика, пов’язана зі Скитом, знайшла 
своє продовження у колективній праці 
М. Драгана, В. Пещанського та І. Свенціць-
кого «Скит Манявський і Богородчанський 
іконостас»10. У книзі В. Пещанський зробив 
мистецтвознавчий аналіз Манявсько-
Богородчанського іконостасу, виконаного  
в 1698 – 1705 рр. І. Кондзелевичем – 
монахом Білостоцького монастиря і його 
учнями. І. Свенціцький торкнувся духовно-
культурних аспектів діяльності Скиту. Цій 
же проблематиці були присвячені праці 
М. Голубця, Я. Константиновича.

Робота А. Копистянського «Скит Маняв-
ський», видана в Перемишлі 1927 р. мала 
популярно-краєзнавчий характер11. У статті 
В. Фішера «Скит Манявський, його минуле 
і пам’ятки» простежується політика поль-
ських королів стосовно Скиту Манявсько-
го12. Систематиці василіанських монастирів 
Станіславівської єпархії була присвячена 
праця Р. Луканя13.

У 1936 р.  Я. Пастернак започаткував 
археологічні дослідження пам’ятки. В ре-

зультаті було виявлено кам’яні фундаменти 
Скитської церкви, у двох її криптах похо-
вання монахів, підмурівки чернечих келій 
вздовж Батерса, а також житло монастир-
ського сторожа біля брами-дзвіниці (кухня 
і невелика кімната). За вартівнею біля 
потоку Я. Пастернак натрапив на «братську 
могилу» убитих людей під час татарського 
нападу 1676 р. У зв’язку з цим він писав: 
«Між великою купою кісток багато черепів 
мають наскрізь поперепалювані діри, а між 
ними лежать стоплені в малі груди мідяні 
монети Яна Казимира та його наслідників 
із дрібних лепт на монастир, усяке заліззя, 
стоплена шкляна утвар, навіть стоплені у 
грудки ґердани жінок, що скрилися були на 
час лихоліття в монастирі. Сьогодні є вони 
єдиним доказом, що у нас носили ґердани-
силянки на шиї у ХVІІ ст.»14. 

В радянський період досліджувалось 

6

рисунок 7
карта 1932 р. 
з позначенням 
скиту манявського, 
гір скит 
і монастирецька 

рисунки 6, 8
полонина 
монастирська 
(967 м)

8. Зборник Грамот 
Скитських / зібраний 
Ю. Целевичем. В 4-х 
частях. – Львів, 1887; 
Целевич Ю. Історія Скиту 
Манявського. – Львів, 
1887.

9. Франко І. Літературно-
критичні праці (1886-
1889): Т. 27. – К., 1980. – 
С. 321-325;  Т. 30. – К., 
1981. – С. 11-13, 134-135, 
170-174, 181-189, 192; Т. 
41. – К., 1984. – С. 56, 57, 
111, 238.

10. Драган М., Пещанський 
В., Свенціцький І. 
Скит Манявський і 
Богородчанський 
іконостас. – Львів, 1926.

11. Копистянський А. 
Скит Манявський. – 
Перемишль, 1927.
12. Fisher W. Skit ma-
niawski, jego przesztość 
i pamiątki // Ziemia. – 
1929. – T. 14. - № 8. – 
S. 118-122.

13. Лукань Р. 
Василіанські монастирі 
в Станіславівській 
епархії. – Львів, 1935.
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Великоскитське сакральне мистецтво, 
зокрема школа І. Кондзелевича. Вивченню 
мистецтвознавчих аспектів Богородчан-
ського іконостасу присвятили свої праці        
Б. Возницький, П. Жолтовський, О. Сидор. 
У 1970 – 1980-х рр. Скит Манявський, крім 
церков, був реставрований і включений в 
програму туристичних об’єктів.

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. спостеріга-
ється посилений інтерес до вивчення релі-
гійно-духовної традиції, історії української 
церкви, монастирів. За роки незалежності 
України вийшла у світ низка наукових 
статей  Р. Береста, М. Вуянко, В. Артюха 
та інших, присвячених історії монастирів 
Карпатського регіону ХІІІ – ХVІІІ ст. 

Значним здобутком у вивченні історії 
українського чернецтва є монографія Р. Бе-
реста «Середньовічні монастирі Галичини. 
Житло та побут» (Львів, 2011). В ряді ас-
пектів автор торкнувся проблем соціальної 
організації манявських монахів.

Привертає увагу невелика стаття С. Галас-
ливого про галицькі монастирські устави, в 

якій автор робить ряд важливих уточнень 
стосовно особи автора «Житія Іова» ієромо-
наха Ігнатія і часу його написання15.

В. Долотко в своїй книзі проаналізував 
вплив «Завіту духовного» ігумена Феодосія 
на інші монастирі.

Опубліковано також низку краєзнавчих 
видань про Скит Манявський, зокрема 
І. Скрипника16, І. Миронюка і М. Фіглевсько-
го17 та інших.

Ряд важливих проблем Великоскитської 
проблематики піднято у закордонних ви-
даннях. С. Сеник у праці «Манявський Скит. 
Українські писемні джерела про монастир 
ХVІІ ст.» підняла питання про релігійно-
містичну течію ісихазм в українському 
православ’ї та його послідовників І. Княги-
ницького, І. Вишенського, ігумена Феодосія 
та інших. У цьому ж виданні С. Сеник 
опублікувала англійською мовою «Житіє 
Іова», «Завіт духовний» ігумена Феодосія і 
«Регулу» для Скитика18.

Манявським рукописам, названим 
«Путна 60» і «Путна 74», присвячена також 

стаття ієромонаха монастиря в Путні (Руму-
нія) Дософтея Діжмареску, до якої ми ще 
повернемось19.

До цього слід додати, що в 1981 р. в Софії 
вийшла книга Е. Тончевої «Монастир Ве-
ликий Скит – школа Болгарского распева. 
Скитские «болгарские» ирмологи ХVІІ – 
ХVІІІ вв.» про Манявську хорову школу з 
п’ятилінійним нотописанням «осмогласно-
го пінія»20.

Загалом, донині день, не має цілісного 
дослідження історії Великого Скиту, окремі 
напрямки його діяльності потребують 
ґрунтовного вивчення, а також осмислення 
місця і ролі в системі тогочасних церковних 
відносин в Україні.

Метою даної публікації не є всесторонній 
виклад Великоскитської історії. Для цього 
потрібно ще чимало років пошуку. Мова 
йде про інформацію, в межах каталогу про 
результати досліджень групи науковців Ін-
ституту історії, етнології і археології Карпат 
і його археологічної експедиції стосовно 
даної теми за останні роки. Перш за все 
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чергу необхідно зупинитись на передісторії 
Скиту і зв’язаних з цим проблемних питань.

Археологічні обстеження околиць Скиту 
у 2010 р. дали змогу виявити невелике 
городище ІХ – ХІ ст., ймовірно святили-
ще, на Вознесінській горі21. Його план 
опубліковано 2010 р. в журналі «Галичина» 
(рисунок 1).

Літом 2010 р. було проведено розчистку 
верхньої частини Блаженного Каменя, в 
результаті чого виявлено продовгувате 
заглиблення, що має форму людської 
стопи (дивись в розділі «Стародавні скельні 
святилища і ритуальні камені»). Сакральні 
знаки стопи є на більшості скельних святи-
лищ, виявлених у Карпатах (рисунки 2, 3).

За 30 м вверх від Блаженного Каменя 
розкопано камінь висотою 1,5 м, якому 
надано форму двосхилого даху. На ньому 
виявлено ряд заглибин і знаків артефак-
тного походження. Ці та інші обставини 
дають змогу зробити попередній висновок 
про те, що Блаженний Камінь був ритуаль-
ним місцем ще в дохристиянський період 
і прихід сюди монахів не був випадковим 
(рисунки 4, 5).

Під час обстеження Блаженного Каменя 
на одній з його бокових стінок виявлено 
різні знаки і символи, а також зображення 
хреста.

За традицією, закладеною ще І. Вагиле-
вичем, розгляд історії Скиту починався з 
наведення легенд і переказів про ченців 
Києво-Печерського монастиря, які в ХІІІ ст. 
знайшли біля Блаженного Каменя воду, 
схожу з києво-печерською і заснували тут 
Хресто-Воздвиженський монастир. Розпо-
відь про воду, ймовірно, слід розуміти  як 
своєрідну алегорію, що підтверджувала 
єдиність релігійно-культурного простору 
від Києва до Карпат. Історичних докумен-
тів, які б засвідчили прихід сюди монахів у 
ХІІІ ст., не виявлено. Однак привертає увагу 
та обставина, що гори, які оточують Маняв-
ський Скит, мають християнські назви – 
Вознесінська (Вознесінка), Воскресінська 
(Воскресінка), Борисинка. Назва останньої 
гори з двома вершинами походить від 

перших українських святих Бориса і Гліба – 
київських князів, замучених рідним братом 
князем Святополком Окаянним в 1015 р. 
Подібна назва гори в Карпатах вказує на 
київську традицію.

Постає питання, хто і коли дав християн-
ські назви горам і Блаженному Каменю? 
Апріорі вважалося, що це зробили монахи 
ХVІІ ст. Однак ніяких доказів цьому нема. 
Не вносить ясності в цьому плані й «Житіє 
Іова».

При цьому слід пам’ятати, що культ 
святих Бориса і Гліба в ХІ – ХІІІ ст. набув ве-
ликого поширення в Галицькій Русі. Візан-
тійська церква в ХІ ст. канонізувала вбитих 
князів. Культ Бориса і Гліба був підтрима-
ний галицькими князями, він вкорінився в 
ХІ – ХІІІ ст. в релігійну свідомість народних 
мас. Хрести-енколпіони, присвячені двом 
святим, виявлено в Галичі. На Русі в їх честь 
зводили храми і монастирі. Дослідник цієї 
проблеми І. Коваль зазначає, що з кінця ХІ 
ст. посилюються одноосібні культи братів-
мучеників, а згодом головним стає культ 
Бориса як покровителя і заступника Русі22. 
Свято Бориса і Гліба було у великій пошані 
в гуцулів. У ХІХ ст. С. Витвицький у своєму 
«Історичному нарисі про гуцулів» зазначає: 
«24 липня день пам’яті про перших руських 
мучеників Гліба і Бориса, відзначають 
гуцули в усіх горах як велике свято, рівне 
хіба що святкуванню зимового Миколая». 
Найбільш вірогідно, що назва гори Бори-
синка була дана у ХІІ – ХІІІ ст.

В іншій легендарній версії, переданій 
І. Вагилевичем, йдеться про те, що засно-
вниками монастиря в Маняві були монахи 
з Галича. Проте в обох версіях зазначається, 
що ченці спочатку жили біля с. Бабче. На 
підтвердження цього наводиться доказ 
про урочище «Трійця», в якому проживали 
монахи. Урочище «Трійця» відоме і в наш 
час між селами Бабче і Маркова. Ніяких 
інших версій про його походження немає. 
Легенди сходяться також в тому, що місцем 
осідку монахів став Блаженний Камінь, які 
й дали йому назву23. Таким чином, обидві 
версії легенди вказують на появу монасти-

ря біля Блаженного Каменя до заснування 
Великого Скиту.

Побутують також перекази старожилів, 
які стверджують, що монастир з княжих 
часів існував біля селища Бойки, яке 
належить до Маняви. На подібні роздуми 
наводить факт наявності великої полонини 
Монастирецької (967 м), на якій випасали 
худобу селяни навколишніх сіл з давніх ча-
сів. Вона знаходиться на південній околиці 
Маняви за Третьою горою (рисунки 6, 7, 8). 

При всій вірогідності версій про існування 
монастиря в Маняві до заснування Скиту 
вони потребують археологічних чи до-
кументальних підтверджень.

В історії Великого Скиту в Маняві завжди 
особливе місце відводиться видатним 
постатям українського православ’я, засно-
внику обителі І. Княгиницькому, першо-
му ігумену Скиту Феодосію. Основним 
джерелом для вивчення життєвого шляху 
І. Княгиницького, обставин заснування ним 
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1937. – 7 січня.
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1999. – № 10. – 
С. 47-48.
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Легенда про гетьмана. – 
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Франківськ, 2008.
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Франківськ, 1997. – 
С. 61.
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культу Бориса і Гліба в 
Галицько-Волинській 
Русі ХІ – ХІІІ ст. // 
Галичина. – 2010. – 
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9

рисунок 10
ліворуч вхід до 
ризниці (музею- 
скарбниці) ватопеду. 
У кінці ХVі ст. 
тут знаходилась 
бібліотека монастиря, 
де працював                     
і. княгиницький 

рисунок 9
собор благовіщення 
пресвятої 
богородиці 
монастиря ватопед, 
побудований в 
Х ст. у візантійсько-
афонському стилі

рисунок 12
вхід до ватопеду

10

11

12

рисунок 11
в архіві монастиря 
ватопед
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рисунок 13
собор великої лаври 
на фоні гори афон, 
побудований 963 р. 
засновником лаври 
святим афанасієм 
афонським

рисунок 14
печера анахорета 
біля великої лаври

13

14

15

рисунок 15
Гора афон

Скиту, як і діяльності Феодосія, є «Житіє 
Іова», написане ієромонахом Ігнатієм з Лю-
барова. На основі детального аналізу цього 
твору, як і інших джерел, І. Франко відтво-
рив біограму життя Іова. Праця І. Франка 
має важливе історіографічне значення і в 
наш час. В біографістиці І. Княгиницького 
вона практично не використовувалась, 
а тому наведемо її основні сюжети, в 
яких йдеться про перший період життя 
І. Княгиницького, до заснування Скиту. 
«Княгиницький родився в р. 1550, вчився 
зразу, так як і Вишенський, в парафіяльній 
школі свого рідного містечка Тисмениці, 
пізніше в монастирі Унівськім, а в 70-их 
роках прибув до Острогу до свіжооснованої 
там академії, де був якийсь час учеником, а 
опісля вчителем. Вишенський був, мабуть, 
кількома роками старший від Княгиниць-
кого і віддалився на Афон вчасніше. Час 
відходу Княгиницького на Афон дається з 
оповідання Гната з Любарова означити хоч 
в приближенні вірно, а то ось яким спосо-
бом. В р. 1604 Йов пробував у монастирі 
Дерманськім, помагаючи друкувати «Окто-
їх». Перед тим жив довший час, возьмім 
два роки, в Угорниках. Перед Угорниками 
пробував також довший час, може, рік або 
більше, в Уневі, реформуючи тамошній 
монастир на подобу Афона, а кілька місяців 
пролежав хворий. Таким способом ми 
дійшли б до дати 1600 або початку 1601 
року, яко часу другої подорожі Йова до 
Росії за милостинею, подорожі, котра не 
дійшла до цілі. Афоніти, як оповідає Гнат 
з Любарова, «придоша вь малую Росію, 
настроеніє бо велико слишашеся вь Москве 
и немощно бь им тамо ити…». Ідучи далі 
взад від сеї дати, ми кладемо знов рік 
пустинного життя на Афоні між першою а 
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другою подорожжю до Росії, так що перша 
подорож випала б в р. 1598. При нагоді сеї 
подорожі Гнат з Любарова замічає, що до 
того часу Йов пробув 12 літ «неотлучно» яко 
послушник в монастирі Ватопеді; а півтора 
року яко послушник в скиті ієромонаха 
Ісидора. Се давало б дату прибуття Йова на 
Афон в р. 1584… Перенявшись на Афоні 
тамошніми ідеалами, він, один із немногих 
афонітів, вернув на Русь і старався прило-
жити ті ідеали до нашого життя, реформу-
ючи монастирі в Уневі, Дермані, Угорниках 
і в Печерській Лаврі»24.

З метою детальнішого вивчення історич-
них обставин перебування  І. Княгиницько-
го та І. Вишенського на Афоні представники 
Карпатської історико-археологічної експе-
диції Інституту історії, етнології і археології 
Карпат Прикарпатського національного 
університету М. Кугутяк і                 Б. Хруслов 
11 – 17 квітня 2011 р. відвідали Афон, 
побували у монастирі Ватопед, Великій 
Лаврі, що на горі Афон, а також у монастирі 
Святого Пантелеймона. В результаті від-
творено різні етапи діяльності І. Княги-
ницького у монастирі Ватопед, зроблено 
спробу історичної реконструкції останніх 
років життя І. Вишенського (рисунки 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15).

З наведених текстів «Житія Іова» і його 
аналізу І. Франком очевидно, що І. Княги-
ницький після півторарічного перебування 
в Унівському монастирі, який він рефор-
мував за Афонським зразком, переселився 
в Угорники, де заснував, ймовірно, в 1602 
р. Угорницький монастир*, в якому пере-
бував ігуменом до осені 1605 р. з перервою 
1604 р., коли знаходився у Дерманському 
монастирі. До Іова в Угорники прибували 
учні. Для монахів він запровадив аскетичне 
«общежительне» правило, про яке швидко 
стало відомо в Україні. Літом 1605 р. до І. 
Княгиницького в Угорники з Афону прий-
шов І. Вишенський. Саме в Угорницькому 
монастирі, дискутуючи з Вишенським, у 
Княгиницького визріло остаточне рішення 
про відхід у Карпатські гори.

Угорницький монастир відіграв 

важливу роль в історії українського 
чернецтва. Звідси вийшли видатні діячі 
українського православ’я ХVІІ ст. Попри 
те історія Угорницького монастиря ще не 
стала предметом наукового дослідження. 
Карпатській археологічній експедиції в січні 
2011 р. вдалось локалізувати місце, де був 
Угорницький монастир. Він знаходився 
під горою в урочищі Долини біля річки 
Опрашина, оточений з усіх сторін глибоким 
ровом. Церква святого Архистратига Михаї-
ла була на невеликому пагорбі (рисунки 16, 
17). У 70-х роках ХХ ст. первісний ландшафт 
урочища був знищений.

А. Петрушевич у своїй «Сводной Галицко-
русской летописи сь 1600 по 1700 год» 
подає документ за 1612 р. про передачу 
земель А. Балабаном монастирю «при 
потоце Напрошина при сель Угорникахь сь 
свободным врубомь вь лесахь и ловлени-
ем рыбы вь рекахь»25.

МАНЯВА 
рисунок 16
план-схема розташування 
Угорницького монастиря 
в ХVіі – ХVііі ст.
1. монастир початку ХVіі ст.
2. монастир ХVіі – ХVііі ст.
* старий млин

19

У зв’язку з періодичним підтопленням 
урочища, де знаходився монастир, його 
було перенесено за 300 м на гору, що нале-
жала с. Баб’янка. На новому місці монастир 
був обнесений валами, ровами, заповне-
ними водою (рисунки 18, 19, 20).

У 1605 р. Княгиницький вирушає в 
Карпати. Його вабило життя пустельника, 
відлюдника. Він прагнув тиші й постійної 
молитви. Його духовним ідеалом були 
єгипетські і афонські ченці, анахорети, свя-
тий Онуфрій, святий Антоній Печерський. 
Перебуваючи на Афоні, Іов ознайомився 
з працями святих отців Василія Великого, 
Григорія Богослова, Івана Златоустого, 
Діонісія Ареопага, Григорія Синаїта, Івана 
Листвичника, Григорія Палами. Останній 
вніс вагомий вклад у систематизацію 
теології і практики ортодоксального 
ісихазму, впливової течії у світовому 
православ’ї. Палама домігся офіційного 
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рисунок 17
каплиця неподалік 
від місця, де 
знаходився 
Угорницький 
монастир початку 
ХVіі ст.

рисунок 18
церква монастиря 
ХVііі ст. 

рисунки 19, 20
вали і рови навколо 
Угорницького 
монастиря в          
с. баб’янка

24. Франко І. Іван 
Вишенський і його 
твори // Франко І. 
Зібрання творів у 
п’ятдесяти томах. Т. 30. 
Літературно-критичні 
праці (1895 - 1897). – 
К., 1981. – С. 181-182, 
192-193.

* За іншими даними 
Угорницький монастир 
існував уже в другій 
половині ХVІ ст.

25. Петрушевич А. 
Сводная Галицко-
русская летопись сь 
1600 по 1700 годь 
// Литературный 
сборник, издаваемый 
Галицко-русскою 
Матицею. – Львовь, 
1874. – С. 43-44.25.
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визнання ісихазму на соборі, очолюваного 
імператором Андроніком ІІІ Палеологом 10 
червня 1341 р.

«Ісихія» з грецької означає «спокій», 
«мовчання», що відображало ідеал спогля-
дальної форми чернечого життя спочатку 
в Єгипті, Палестині й Малій Азії, а згодом 
і на Афоні. Ісихасти вважали, що людина 
спроможна шляхом безмовної молитви, 
нерухомості й «розумової роботи» до 
реального, а не тільки інтелектуального 
богоспілкування26.  Палама, виходячи 
з християнського розуміння людини і її 
призначення, відстоював думку про те, 
що людина в стані містичного споглядання 
здатна сприймати божественну енергію 
безпосередньо органами чуття, бачити Бо-
жественне Фаворське світло Преображення 
Господнього, тим самим бути свідком 
«воплоченого Слова».

Ісихасти практикували психосоматичний 
метод короткої мисленносердечної Ісусової 
молитви: «Господи Ісусе Христе Сину Божий, 
помилуй мене», згодом почали додавати 
«грішного». «Постійна молитва» мала узго-

джуватись з ритмом дихання і серцебиття 
молільника27.

Іван Листвичник (ХІІ ст.) наставляв, що 
ім’я Ісуса Христа має «приліпитись до ди-
хання», в розумінні використання дихання 
як способу зосередити увагу і пов’язати 
молитву з функціями організму і тим 
самим досягти «постійної молитви»28.

У «Подвижной книжць» Григорія Синаїта, 
правил якої зобов’язані були дотриму-
ватись новоприбулі на Афон монахи в 
період перебування там Княгиницького, 
зазначалось: «Слухай брате, єгда начнешь 
дьло подвига своєго постом, молитвою, 
трудом и подвигом всегдашним, бденієм 
во безмолвіи – стережися, аби єси не 
прочитал ни єдино писані єретическое, а 
не толковоє… только Іисусову молитву 
дыханію твоєму припрязи»29.

Постійна молитва до Ісуса, практика 
спокою і тиші, поєднана з відлюдництвом, 
згодом стали характерними ознаками 
ортодоксального ісихазму. Безперечно, що 
Іов Княгиницький, як і Іов Вишенський та 
інші українські монахи, які побудували на 

рисунок 21
Гора скит

21

Афоні, були добре обізнані з паламізмом 
і ортодоксальним методом молитви, про 
що свідчить «Житіє Іова». Проте С. Сеник 
припускає, що «цей метод був надто при-
хований, а вчення надто теоретичним, щоб 
набути значного змісту в їхньому житті»30.

В Україні загалом і на Прикарпатті зо-
крема ще з середньовіччя була поширена 
практика самітницьких поселень у печерах. 
Значна частина з них згодом переросла у 
кіновії, проте біля монастирів продовжу-
вали функціонувати скити і келії самітників 
у духовній єдності з «общежительними» 
монастирями.

Подібна практика була застосована і в 
Маняві. Заснувавши Скит за зразком кіно-
вії, Іов відійшов у пустинь на Скитик, в без-
людну місцевість, де перебував у постійній 
молитві (рисунок 21). Потяг до усамітнення 
і тиші виявляв ігумен Феодосій. У своєму 
«Завіті духовному» він закликав: «Давайте 
вчитись безперервної молитви, тобто 
увіковічнювати ім’я Ісуса. Стоячи, сидячи 
і лежачи в келії чи в церкві за ручною 
роботою, за столом чи в дорозі, постійно в 
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22

рисунок 22
монастир путна.
(румунія) 

23

рисунок 23
У бібліотеці монастиря путна. праворуч в центрі ректор 
прикарпатського національного університету ім. в. стефаника          
 б. остафійчук, а також директор інституту історії і політології 
м. кугутяк, завідувач відділу міжнародного співробітництва 
університету о. новосєлов. ліворуч монахи путни. Грудень 2010 р.

 26. Мейендорф И. О 
византийском исихазме 
и его роли в культурном 
и историческом 
развитии Восточной 
Европы в ХIV в.  – 
Труды Отдела древней 
литературы. – Л. – 
1974. – Т. 29. – С. 294.

27. Енциклопедія історії 
України. – Т. 3. – К., 
2005. – С. 537.

28. Мейєндорф И. 
О византийском 
исихазме и его роли 
в культурном и 
историческом развитии 
Восточной Европы в 
ХIV в.  – ТОДРЛ. – Т. 29. – 
1974. – С. 293.

29. Франко І. Іван 
Вишенський і його 
твори // Франко І. 
Зібрання творів у 
п’ятдесяти томах. Т. 30. 
Літературно-критичні 
праці (1895 – 1897). – К., 
1981. – С. 182.

30. Senyk S. Ma-
niava Skete. Ukrainian 
Monastic Writings of the 
Seventeenth Century. – 
Cistercian Kalamazoo – 
Spencer – Coalwille, 2001. 
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26

рисунок 24
загальний 
вигляд одного 
з путненських 
рукописів

25

24
рисунок 25
рукопис «путна 
60» з іконою 
святих іова і 
Феодосія

рисунок 26
останні сторінки 
«путни 60»

– з. 25.

31. Ibidem. – S. 37.
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27

28

рисунки 27, 28
перша і остання 
сторінки 
рукопису 
«путна 74»

своїй свідомості ваші думки і губи кричать: 
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй 
мене грішного»31.

Таким чином, в духовному аспекті черне-
че життя в Скиті Манявському визначалось 
засадами візантійсько-афонської орто-
доксії. Про це свідчать «Житіє Іова», «Завіт 
духовний» Феодосія і «Регула», які набули 
значного поширення і регламентували 
діяльність переважної більшості галицьких 
монастирів ХVІІ – ХVІІІ ст. 

Манявські тексти досі відомі за руко-
писом, виявленим   А. Петрушевичем у 
Плісненському монастирі в Підгірцях, який 
згодом був ним опублікований. Саме з ним 
працювали А. Петрушевич, Ю. Целевич,       
С. Сеник. Публікуючи рукопис, Петрушевич 
висловив припущення про наявні інших 
списків, які згодом, очевидно, будуть 
виявлені.

Перебуваючи у грудні 2010 р. в Румунії, 
нам вдалось виявити в архіві монастиря 
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13

рисунок 29
іконостас храму 
монастиря путна

рисунок 30
поховання 
молдавського 
господаря 
штефана великого 
(ХVі ст.) в крипті 
храму монастиря 
путна

29

30

Путна ще два списки Манявських руко-
писів, які перед тим були ідентифіковані 
ієромонахом цього монастиря Дософтеєм 
Діжмареску (рисунки 22, 23). Два рукописи 
Путненського монастиря в румунській 
історіографії одержали назву «Путна 60» і 
«Путна 74» за їх архівними інвентарними 
номерами. До 2008 р. румунські автори, 
зокрема П. Попеску, К. Парадаїс та інші, 
вважали, що рукописи були складені в 
Путні й розповідають про путненських 
монахів, засновників місцевого монастиря. 
Ця концепція була закладена і в монографії 
«Свята обитель і пустинь Путна», виданій у 
2006 р. Професор В. Бретулеску у статті про 
рукописи відкинув твердження Попеску, 
вказавши на те, що тексти походять з Ве-
ликого Скиту в Польщі (ХVІІ ст.). Ієромонах 
Дософтей, порівнюючи рукописи в Путні з 
текстами «Житія Іова» і «Завіту духовного» 
Феодосія, опублікованими у збірнику «Іс-
ихазм», виявив їх тотожність32.

Рукописи «Путна 60» і «Путна 74» являють 
собою дві маленькі книжки, переплетені 
шкірою (рисунок 24) і написані півуставом. 
Назви творів і окремі букви наведено 
червоною фарбою. В обох книгах по-
міщено «Завіт духовний» і «Житіє Іова» без 
«Регули». На першій сторінці «Путни 60» 
подано ікону Іова і Феодосія за канонічним 
зразком засновників Києво-Печерської 
лаври. Зображення Іова і Феодосія від-
творено вперше в рукописах ХVІІ – ХVІІІ ст. 
Важливо відзначити, що вони зображені з 
німбами33 (рисунки 25, 26, 27, 28). Реальна 
їх канонізація відбулась 15 липня 2004 р. на 
Помісному соборі Української Православної 
церкви Київського Патріархату.

На думку автора статті ієромонаха 
Дософтея, рукописи в Путні є копіями, що 
належать до двох різних редакцій, з яких 
«Путна 74» тотожна тексту виявленого 
А. Петрушевичем, а «Путна 60» відріз-
няється деякими неточностями від двох 
перших34.

На останній сторінці «Путни 74» подано 
червоною фарбою рік: 1678. У кінці «Путни 
60» дописано іншим почерком: 26 серпня 

32. Ieromonah Dosoftej 
Dijmǎrescu. Douǎ 
manuscrise de la schitul 
mare (Maniava) aflate 
la mǎnǎstėrea Putna // 
Analele Putnei. – 2008, 
ІV, № 1. – Р. 205-208.

33. Ibidem. – p. 
211-212.

34. Ibidem. – p. 212.

35. Ibidem. 
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31

рисунок 31
печатка скиту 
манявського 

рисунок 32
печатка села 
манява  

32

1785 року розорення Великого Скиту.
Манявські реліквії, очевидно, потрапили 

в Путну з монахами, що залишили Скит 
після його закриття 1785 р. і розійшлись 
по Буковині. На монастирських цвинтарях 
в Сучавиці, Драгомірній, Вороні, Кошулі, 
Путні на деяких могильних плитах помер-
лих монахів згадується Скит Манявський35 
(рисунки 29, 30).

Три манявські рукописи перекладені й 
опубліковані на німецькій, англійській, 
італійській і румунській мовах. Давно на-
зріла потреба видання автентичних текстів 
і їх сучасних перекладів українською 
мовою разом з іншими документами з 
історії Скиту.

З виявлених архівних документів за 
1785 р. стало відомо, що у бібліотеці 
Великого Скиту було багато богослужебної 
літератури, а також праць античних авторів 
на латинській мові, історичних рукописів 
ХV – ХVІІ ст., книг з природознавства 
тощо. Це свідчить про те, що Скит у Маняві 
перебував у європейському духовному і 
культурно-цивілізаційному просторі.

У межах каталогу матеріал з Великоскит-
ської проблематики подано в скороченій 
версії. На завершення подаємо список 
51-го монаха, що перебували в Скиті на 
час його закриття. Документ зі списком 
монахів виявлений у Краківському архіві, 
він публікується вперше.

Акцію ліквідації монастиря у вересні 
1785 р. здійснив комісар Станіславського 
циркулярного уряду І. Ящевський спільно 
з адміністратором манявської солеварні 
Штрассером. На той час ігуменом Скиту був 
Ісак Протасевич (45 р., Корсови), вікарієм 
Кирило Білінкович (59 р., Тредільник, 
Польща), а протоігуменом Адам Георгевич 
(67 р.). В монастирі були 23 ієромонахи: 
Феронтей Серкович (72 р., Комарна), 
Пеласій Левський (67 р., Скала), Гаврило 
Назаркевич (70 р., Коломия), Роміл Іфте-
мевич (54 р., Вишеград, Польща), Теодозій 
Черніков (56 р., Броди), Паладій Калінов-
ський (41 р., Ярослав), Антип Василевич 
(46 р., Кукільники), Партеній Димитревич 
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Урочище скитик

33

34

35

(49 р., Свіневче), Спиридон Обадновський 
(44 р., Меджибож, Польща), Самсон 
Собінський (75 р., Шоговський, Польща), 
Теофан Левський (70 р., Скала), Ісидор Єсен-
кович (76 р., Барн, Польща), Бартоломей 
Бучковський (45 р., Долина), Гаралампій 
Корпович  (39 р., Кодак), Онуфрій Короч 
(56 р., Пограбешти), Бенедикт Валешний 
(45 р., Коломия); сім ієродияконів: Тимон 
Діткевич (34 р., Чорноков, Польща), Софрон 
Засаревич (32 р., Ярослав), Евстратій Йоан-
нович (32 р., Золотна), Серафим Василевич 
(32 р., Кукільники), Анастасій Йоаннович 
(25 р., Манява), Вілатій Павлович (32 р., 
Долина), Іпатій Іванкович (27 р., Скореки) 
та 24 монахи: Йесей Теодорович (66 р., 
Констартін), Іфтемій Йоаннович (64 р., 
Бахріновіц, Польща), Серапіон Іванов (52 
р., Підгайці), Зосим Живаковський (62 р., 
Перелізка), Макарій Теодорович (46 р., 
Меджибож, Польща), Кіпріан Василенко 
(40 р., Галич), Боніфатій Димитревич (44 р., 
Підгайці), Силуан Іванович (42 р., Шевачоа), 
Пімен Мартилотолпій (63 р., Смоленськ, Ро-
сія), Полікарп Павлович (59 р., Меджибож, 
Польща), Поліев Словодзка (50 р., Опіла), 
Методій Малаховський (32 р., Людимівка, 
Польща), Орест Лушка (32 р., Болехів), Та-
деус Вісаковський (39 р., Неґоф, Угорщина), 
Себастіан Зелінський (28 р., Тредін), Бене-
дикт Семеонов (26 р., Серафинці), Антон 
Петров (42 р., Алексі, Польща), Галактіон 
Теодорович  (44 р.), Кіріак Антонов (30 р., 
Погребешти, Польща), Кириней Григорович 
(32 р., Зеленц, Польща), Іоанн Симеонов 
(32 р., Гусятин), Барсановій Іоаннович 
(42 р., Окопи), Мелхіседек Симеонов (32 р., 
Садгора), Іоіл Левицький (34 р., Серафинці) 
та Теофілакт Єсінський (40 р., Галич). Серед 
монахів найстаршим за віком були ієро-
монахи Феронтей Серкович (72 р.), Теофан 
Левський і Гаврило Назаркевич (по 70 р.) . 
Географія місць, з яких походили монахи, 
свідчить про міжнародний характер 
Великого Скиту. 

У Монастиря була своя печатка. Вона 
мала овальну форму розміром 25х30 мм. 
У верхній частині зображено невеликий 

рисунки 34, 35
місце, де 
знаходився 
малий скит іова 
княгиницького, 
до початку 
археологічних 
розкопок
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36

37

38

рисунок 36
археологічні розкопки малого 
скиту іова княгиницького за участю 
студентів інституту історії і політології 
прикарпатського національного 
університету. Гора скит. липень 2010 р.

рисунки 37, 38
кам’яні фундаменти 
церкви пресвятої 
богородиці

трикутник з маленьким хрестом в середині 
– символом Всевидящого Ока в сяйві про-
менів, а під ним – три великі букви – МВС, 
накладені одна на одну. Відтиски робили на 
розплавленому сургучі червоного кольору. 
Один з них у доброму стані зберігається 
у теці «Манявський Скит» А. Шнайдера в 
державному архіві на Вавелі у Кракові37 
(рисунки 31, 32).

арХеолоГія. 
малий скит іова княгиницького
 (урочище скитик)
15 травня 2010 р. члени Карпатської ар-

хеологічної експедиції Інституту історії, ет-
нології і археології Карпат Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефа-
ника в складі М. Кугутяка, Б. Томенчука 
і Р. Кобильника в урочищі Скитик (Скит) 
виявили залишки кам’яних фундаментів 
Малого Скиту Іова Княгиницького.

Пам’ятка розташована у південно-східній 
частині гори Канюковатої (під Погарем 
і Кливою), в урочищі Скитик на відстані 
1300 м від Великого Скиту (рисунок 33).

На польських військових картах (1932 р.) 
все верхів’я річки Батерс, яке складається 
з двох потічків, що витікають глибокими 
ярами між високими (680-760 м над р. м.) 
пагорбами, позначено назвою «Скит». У 
ближніх околицях пам’ятки знаходяться 
дві дороги, які ведуть з с. Маняви до 
сусідніх (4,5 км) полонин. Перша, верхня,  
дорога проходить вздовж хребта гори Ка-
нюковатої, а друга, нижня, – лівим берегом 
річки Батерс до Биткова. Як з першої, так і з 
другої, існують окремі виходи до пам’ятки.

Майданчик Малого Скиту займає нижній 
східний схил урочища на лівому березі 
потічка (ліва притока річки Батерс), в до-
лині між пагорбами. З півночі і півдня він 
обмежений двома окремими потічками, 
що утворює добрий природний захист. 

36. Archiwum Pànstwowe 
w Krakowie. – T. S. – 
Syg. 1462. – К. 51-57.

37. Ibidem. – К. 9. – p. 
12, 23, 36.
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Форма майданчика підпрямокутна. Площа 
складає близько 100х120 м. У центральній, 
найнижчій, частині простежуються сліди 
давніх ставків і джерела. Південна частина 
заболочена. Західна частина (схил гори) 
оформлена окремими терасовидними 
майданчиками під господарську забудову. 
Вцілому, описаний об’єкт відповідає типу 
укріпленого монастирського комплексу, що 
засвідчено історичною і легендарною тра-
дицією, яка відносить його до ХVII – XVIII ст. 
(рисунки 34, 35, 36, 37, 38).

Як показали дослідження, основні 
культові, житлово-господарські й оборонні 
споруди знаходились у північній частині 
монастирського комплексу. Зокрема, 
вздовж бокового яру з потічком, який 
витікає з потужного джерела, проходить 
невисокий оборонний вал, який доходить 
до високого валоподібного природного 
відрогу гори Канюковатої. У нижній частині, 
цей відріг оформлений у вигляді трьох 
різнорівневих майданчиків. Нижній (10х8 
м) є в’їздом (ворота), верхній (10х15 м), 
очевидно, призначений для окремої 
господарської забудови, а на середньому 
(30х15 м) знаходилась церква з оборонною 
стіною та подвір’ям, нижче якого (1,5 м) 
була житлова забудова (келії). Культовий, 
житлово-господарський та оборонний 
комплекси знаходились вище (6 м) рівня 
центрального майданчика урочища, де 
також була окрема господарська забудова.

Дослідження церковного комплексу, який 
виділявся на сучасній поверхні розвалом 
кам’яних фундаментів і окремих кам’яних 
плит, виявили присутність тут церкви, 
прицерковної площі і оборонної стіни. 
Зокрема, зачистка розвалу фундаментів 
показала, що вони належали невеликій 
дерев’яній церкві. Фундаменти мають ши-
рину 0,5 м (західні), 0,8 м (північні) і 0,9 м 
(південні і східні). Вони складені з великих 
(середній розмір 0,3х0,15 м) кам’яних бло-
ків, які формують зовнішню і внутрішню 
стінки, а простір між ними заповнений 
дрібним камінням. Висота фундаментів, 
як і ширина, є різною. Зокрема, збережена 

рисунок 42
манявський 
скит. літографія. 
середина ХіХ ст.

42

висота південних фундаментів становила 
0,95 м, а західних – 0,6 м. Різна потужність 
фундаментів викликана різним рівнем 
материка, який первісно мав значний 
перепад висот по лінії захід – схід. Перед 
будівництвом, майданчик було знівельова-
но глиняною підсипкою. Кам’яні фундамен-
ти, таким чином, виконували ще додаткову 
функцію опалубки глиняної підсипки все-
редині будівлі. Глиняною підсипкою було 
сформовано також південні та східні схили. 
Загальні розміри будівлі, окреслені вияв-
леними фундаментами, становили по лінії 
схід – захід 8,5 м, а по лінії північ – південь 
6,5 м. Орієнтація будівлі витримана точно 
по лінії схід – захід (азимут 90˚) (рисунки 
39, 40, 41, 42). 

Зачистка (зняття дернового шару) все-
редині споруди показала, що дана площа 
вимощена кам’яними плитами (середній 
розмір 0,4х0,3х0,08 м). Найкраще збере-
глась вимостка у східній та центральній 
частинах. В інших вона являє собою лише 
окремі її фрагменти. Виходячи з характеру 
будівлі та її чіткої орієнтації, очевидно, вона 
мала культовий характер і була монастир-
ською церквою Пресвятої Богородиці, як 
свідчить текст «Регули». Її східна частина 
слугувала вівтарем, а в західній знаходився 
вхід (рисунки 43, 44). 

Виявлені фрагменти скла свідчать про 
те, що воно використовувалось як віконне 
скло у церкві. Всередині церкви, праворуч 
від входу, виявлено сліди підплитового 
поховання, ймовірно, монаха, згодом 
перезахороненого. На місці поховання було 
знайдено дві мідні монети у поганому стані 

збереженості. Діаметр монет близько 16 
мм, товщина 0,3 мм. Монета №1 (рисунок 
45) має краще збережений  реверс, на 
якому помітно зображення орла і напис 
“solid” на аверсі, який збережений гірше, 
читається напис “ioan”. Дата карбування 
не читається. Розміри монети, метал, 
збережені зображення і написи дозволя-
ють визначити її як так звану «боратинку» 
(дрібну мідну монету номіналом у солід 
або шеляг). Ці монети карбувалися в 
Польщі і Литві у 1659 – 1666 рр. В обіг 
вони були випущені за курсом три монети 
на один срібний грош. Монета є солідом 
Королівства Польського.

Монета №2 (рисунок 46) має збереженим 
тільки аверс, реверс не зберігся. На аверсі 
викарбовано зображення Яна Казимира 
і напис «Ян Казимир король польський» 
латинською мовою. Дата карбування не 
читається.  Ці ознаки дозволяють також 
визначити монету №2 як боратинку.

В українському грошовому обігу 
боратинки з’явились в 1659 р. Мідні соліди 
(шеляги) наявні у більшості скарбів, вони 
вийшли з обігу у другій половині ХVII – 
першій половині XVIII ст. Незважаючи на 
припинення у 1666 р. емісії боратинок, 
вони обслуговували потреби ринку ще 
впродовж століття і були вилучені з обігу 
лише під час грошової реформи 1765 р. 
на початку правління Станіслава Августа 
Понятовського.

Таким чином, обіг боратинок в Галичині 
має хронологічні рамки 1659 – 1765 рр., 
відповідно наявність солідів  у похованні 
монаха вказує на імовірний час захоро-
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рисунок 39
подвір’я і 
фундаменти 
церкви пресвятої 
богородиці 

рисунок 40
спуск до житлово-
господарського 
комплексу малого 
скиту 

рисунок 41
встановлення і 
посвята хреста в 
урочищі скитик

39

40

41
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рисунок 43
план-схема 
розташування 
малого скиту 
іова 
княгиницького
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47

48

нення.
Зачистка південного і східного схилів 

(біля фундаментів) показала присутність 
тут кам’яного мощення (відмостка). За-
чистка подвір’я перед входом до церкви 
(прирізка 3х8 м) показала наявність тут 
потужної вимостки з великих (середній 
розмір 0,5х0,5х0,08 м) кам’яних плит. З пів-
ночі вона примикала до оборонної стіни. 
Її залишками є дві кам’яні основи (ши-
риною 0,5 м), на яких лежали нижні вінці 
двох стін, на віддалі 1 м. Отже, оборонна 
стіна являла собою перекриту галерею 
(шириною 2 м) з внутрішнім коридором 
(шириною 1 м). У зовнішній частині цієї 
стіни, очевидно, знаходились бійниці. Обо-
ронна стіна в східній частині примикала до 
північно-західного кута церковної споруди. 
Таким чином, передцерковне подвір’я було 
закрите з напільної (зовнішньої) сторони 
дерев’яною оборонною стіною, довжиною 
близько 12 – 15 м. Вона була влаштована 
між церквою і пагорбом. Північна стіна 
церкви була її своєрідним продовжен-
ням і доходила до передворітньої площі 
майданчика, над яким вона височіла 
(перепад висоти 3 м), як своєрідна вежа 
(рисунки 47, 48). 

Нижче рівня церкви (зі східної сторони) 
знаходилась невелика брама  (шириною 
до 2 м), яка сформована як окрема до-
ріжка, мощена дрібним камінням. Вона 
виходила в південній частині до житлового 
комплексу (келій). Тут на своєрідному 
високому майданчику (шириною 5 м і 
довжиною 15 – 18 м), який проходив 
вздовж всього південного схилу (1,5 м 
нижче рівня церкви), була споруджена 
довга будівля з внутрішніми невеликими 
келіями. Дослідженнями (траншея 4х4 м) 
простежено залишки однієї з таких клітей. 
Виявлено сліди зовнішніх (північних і 
південних) дерев’яних підвалин на не-
великих кам’яних підосновах (шириною 
0,35 м). Культурний шар всередині келії 
характеризувався фрагментами кераміки 
ХVІІ – ХVІІІ ст. та уламками кахлів. Останні 
свідчать про присутність у ній кахельної 

рисунок 47
вимостка подвір’я 
з великих кам’яних 
плит

рисунок 48
студенти-
історики і курсу 
на археологічній 
практиці. манява. 
Урочище скитик. 
липень 2010 р.
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49

50

рисунок 45
монета № 1. 
боратинка.
 ХVіі ст.

рисунок 46
монета № 2. 
боратинка. 
ХVіі ст.

рисунок 44
план-схема 
розташування 
церкви пресвятої 
богородиці, 
келій і оборонної 
стіни

1. церква
2. оборонна стіна
3. келії

рисунки 49, 50
Фрагменти кераміки 
ХVіі – ХVііі ст. 
і кахлів

печі (рисунки 49, 50). Ймовірно, ці окремі 
келії мали стандартні розміри 3,5х3,5 м. 
Тут могла розміщуватись одна лежанка і 
місце для моління. Таких келій в даній до-
вгій споруді за історичними даними мало 
бути 5 – 6. Крім них, тут могли бути й інші 
приміщення господарського призначення 
та майстерні.

 вознесінський скит 
(урочище вознесінка)
В той же день, 15 травня 2010 р. Карпат-

ською археологічною експедицією було 
виявлено ескарповані схили, оборонні вали 
і залишки кам’яних фундаментів церкви 
Вознесіння Хрестового на Вознесінській 
горі (Вознесінка).

Пам’ятка розміщена в крайній північно-
західній вододільній частині гори, яка висо-
чіє (650 м над р. м.) над Великим Скитом 
(рисунки 51, 52). Вознесінський Скит 
займає невеликий (35х25 м), вирівняний 
і уфортифікований майданчик підпрямо-
кутної форми. Він сформований у південній 
частині ескарпом – підрізкою вищого схилу 
(3 – 6 м), а в північній – ескарпом нижчого 
схилу (2 – 2,5 м). Найбільш укріплений був 
західний край майданчика, де насипано 
вал (висотою 1 – 1,5 м і шириною 4 м) та 
споруджено ескарпований рів (рисунки 
53, 54). У південно-західному куті про-
стежено залишки в’їзду (зовнішнього, 
довжиною 10 м). Із західної сторони він 
обмежений окремим валом, а із східної – 
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слугувала келією. Тут знайдено уламки 
кераміки ХVII – XVIII ст. та фрагменти кахлів 
від печі. Основа останньої виявлена в пів-
нічно-західному куті споруди. Залишками 
печі є і численні уламки цегли шириною 
4,5 см і товщиною 6 см (рисунок 55). 
Будівля своєю північно-західною стіною 
примикала до краю ескарпу. З інших сторін, 
по периметру, споруда мала потужну (ши-
риною 1,5 м) кам’яну відмостку. Зачистка 
цього ескарпованого схилу (висотою 2 – 
2,5 м) показала наявність його мощення 
камінням. Вздовж ескарпу, очевидно, 
було споруджено оборонну дерев’яну стіну 
стовпової конструкції. Подібну оборонну 
конструкцію і кам’яне мощення мав і дру-
гий зовнішній (північний) ескарп (висотою 
до 2 м). Зачисткою по його краю виявлено 

МАНЯВА 

рисунок 51
план-схема 
розташування 
вознесінського 
скиту на горі 
вознесінка

ескарпом. Від в’їзду веде терасовидно 
оформлена доріжка (шириною 1,5 – 2 м) 
по хребту західної гряди, а потім по її схилу 
до самого Великого Скиту. Східний край 
майданчика має просте ескарпування 
схилу. На майданчику простежувались 
численні сліди окопів Першої світової війни 
та окремі скупчення каміння. Найбільше 
в центральній і північно-західній крайній 
його частинах. З північно-західної сторони 
(по схилу) майданчик мав ще три окремі 
оборонні лінії, оформлені як ескарпи. Пер-
ший – на віддалі 3 м з від’ємною висотою 
1 м, другий – на віддалі 5 м з від’ємною 
висотою до 2 м. Крайній ескарп, на віддалі 
35 м від центрального майданчика, у 
верхній частині мав невелике валоподібне 
нарощення (шириною 3 м і висотою 0,5 – 
1 м). В цілому, описаний об’єкт відповідає 
типу укріпленого монастирського комплек-
су, що засвідчено легендарною традицією, 
яка відносить його до часу існування 
Великого Скиту.

Охоронні дослідження розпочато на краю 
північної частини майданчика, де вияв-
лено зачисткою, вже на сучасній поверхні, 
рештки потужної кам’яної підоснови під 
велику (6х6 м) дерев’яну будівлю, яка 
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і сліди кам’яної підоснови (шириною 2,7 м) 
під оборонну дерев’яну стіну. Дослідження 
оборонного валу показали наявність у 
структурі насипу валу глини і каміння. По 
вершині валу, очевидно, проходила стіна 
стовпової конструкції. Також стовпова стіна 
проходила по всьому периметру майдан-
чика цього монастирського комплексу. 
Зокрема, і по вершині південного ескарпу 
(висотою 2,5 – 5 м), схил якого мав кам’яне 
облицювання. Зачисткою виявлено 
кам’яне облицювання бокових стінок 
в’їзду і сама в’їзна доріжка. Сліди основи 
конструкції брами простежено у внутрішній 
частині в’їзду, в куті майданчика.

У південній його частині зачисткою 
виявлено сильно знищені окопи з часів 
Першої світової війни, кам’яні фундаменти 
під дерев’яну церкву. Загальні розміри спо-
руди, окреслені кам’яними конструкціями, 
становили 8,5х6,5 м. Азимут 40˚ відносно 
орієнтації стін самого майданчика монас-
тирського комплексу. Навколо фундаментів 
відзначено і широку кам’яну відмостку. 
Конструктивні особливості фундаментів не 
вивчались. Усередині виявлено фрагменти 
великих кам’яних плит, які становили під-
логу церкви (рисунок 56). 

рисунок 52
загальний 
вигляд гори 
вознесінки
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рисунок 53
план-схема 
розташування 
церкви вознесіння, 
келій і оборонних 
валів на горі 
вознесінка

рисунок 54
ескарповані 
схили 
вознесінського 
скиту

рисунок 55
кам’яна основа під 
велику келію

рисунки 56, 57
освячення 
фундаментів 
церкви вознесіння 
Христового на горі 
вознесінка

57

Таким чином, охоронні дослідження до-
зволили підтвердити легендарну традицію 
про існування на горі Вознесінка досить 
значного укріпленого монастирського 
комплексу з церквою Вознесіння Христо-
вого і келією. Фортифікації Вознесінського 
Скиту відігравали ключову роль в обороні 
Скиту Манявського з боку передгір’я в не-
спокійних реаліях ХVІІ ст. Якщо ворог захо-
плював домінуючу висоту і Вознесінський 
Скит, який на ній знаходився, не становило 
у воєнному плані великих труднощів 
здобути Великий Скит, що і сталося під час 
нападу татар 1676 р.
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назва пам’ятки 
монастирчанський монастир 

розташУвання 
монастир знаходився в урочищі 
чертежина на пагорбі погорілець 
за 200 м від краю села на південний 
захід, або ж на правому березі річки 
манявки біля скал

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
ХіV – XV ст.

час віДкриття (локалізації)
19 січня 2011 року.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, п. сіреджук, б. томенчук,             
б. Хруслов

опис
Урочище Чертежина, де зна-

ходився монастир, має мисопо-
дібний вигляд розміром 42х162 
м (рисунки 1, 2). Зі східного боку 
урочище прикриває глибокий яр, 
а з північно-західної сторони – 
урвище, що виходить до річки 
Манявки. Напільний, південно-
західний бік прикритий валом і 
ровом, що розплились від часу. 
Довжина валу 60 м, висота 0,5 – 
0,7 м (рисунок 3).

Фрагменти валу і рову збере-
глись також з протилежного боку 
урочища, яке примикає до річки 
Манявки (рисунок 4). Тут же знахо-
диться урочище Скали, біля якого 
було джерело.

На розташування монастиря 
в урочищі Чертежина вказує і 
місцева легендарна традиція. 
Припинення діяльності монастиря 
легенда пов’язує з пожежею, в 

МОНАСТИРЧАНИ
 
Село	Монастирчани	
Богородчанського	району				

результаті якої згорів ліс на горі 
Погорілець, а також монастир, 
після чого монахи перебрались до 
Маняви.

Матеріал про монастир у селі Мо-
настирчани вводиться у науковий 
обіг вперше.

історія
 Першу письмову згадку про Монас-

тирчани знаходимо за 1378 р. 1.Село є 
одним з найдавніших на Прикарпатті. 
Назва села вказує на його відно-
шення до монастиря, який в даному 
населеному пункті виник, очевидно, 
у княжий період. Щоправда, перша 

письмова згадка про монастир в 
Монастирчанах датується 1441 р.2.

Монастирчанська чернеча оселя 
часто згадується в актових матеріалах 
Галицького гродського і земсько-
го судів ХV ст. Вони опубліковані 
львівськими архівістами в 1887 р. 
Оригінали документів зберігаються у 
справах фондів № 5 і 6 Центрального 
державного історичного архіву Украї-
ни у м. Львові3.

Остання згадка про монастир відома 
3 квітня 1642 р. Того дня в Монастир-
чанах воєвода Брацлавщини, гетьман 
Пільний Коронний Польщі Микола 
Потоцький надав ченцям грецької 
віри привілей, у якому зазначалося, 

рисунок 1
план-схема 
розташування 
монастиря
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рисунок 2
мисоподібне 
урочище 
чертежина

рисунок 3
з напільної 
сторони урочище 
прикривалось 
ровом і валом

3

4

1. Matricularum Regni 
Polonia Summaria. – 
Warszawa, 1910. - Vol. 
1. – Pars. IV. – P. 310.

2. Matricularum Regni 
Polonia Summaria. – 
Warszawa, 1902. – Vol. 
1. – Pars. IІ. – P. 742.

рисунок 4
Фрагменти рову 
і валу збереглися 
з боку річки 
манявки

що вони звільняються від сплати 
мита московського і спасного у своїх 
маєтках4. Монастир, очевидно, при-
пинив своє існування в часі польсько-
турецької війни 1672 – 1676 років. Його 
документація не збереглась.

Вперше відомості про Монастир-
чанський монастир 1867 р. подав 
М. Коссак. У своїх каталогах про нього 
згадували І. Крип’якевич і Р. Лукань.

Коротка історична довідка про монас-
тир публікується вперше.

3. Akta grodzkie i 
zemskie. – Lwów, 
1887. – T. XII. – S. 99, 
159, 338, 406.

4. Центральний 
державний історичний 
архів України, м. Львів, 
ф. 5, оп. 1, спр. 142, 
арк. 855.
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назва пам’ятки 
назавизівський монастир

розташУвання 
монастир знаходився в урочищі 
монастирська гора, що на лівому 
березі бистриці надвірнянської за 
0,3 км на захід від присілка мирне 
села назавизів

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
середньовіччя

час віДкриття (локалізації)
23 листопада 2006 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк,  б. томенчук, п. сіреджук

опис
Монастир, очевидно, існував на місці 

городища ІХ – ХІІ ст., яке з півночі, 
заходу і півдня було прикрите двома 
валами і ровами (рисунки 1, 2, 3).

Переріз другого валу засвідчив два 
етапи в історії городища, як і в Пече-
ніжині, Надвірній, Фитькові, Старих 
Богородчанах, Грабовці. На першому 
етапі по всьому периметру валу були 
дерев’яні будови шириною 3,5 – 4 м. 
Згодом вони були спалені. У північній 
частині городища товщина перепале-
ної глини яскраво червоного кольору 
0,3 – 0,4 м. Після цього вал було 
досипано і він набув сьогоднішнього 
вигляду. За всіма ознаками пам’ятку 
слід віднести до городища-святилища. 
Опис Назавизівського городища по-
міщено в розділі «Городища Пруто-Би-
стрицького підгір’я».

Ще в ХІХ ст. вітчизняні й зарубіжні 
дослідники зауважили, що біля се-
редньовічних городищ засновувались 
перші християнські монастирі. Як і го-

НАЗАВИЗІВ
 
Село	Назавизів	
Надвірнянського	району				

родища, вони виникали на стратегіч-
них висотах, біля стародавніх шляхів, 
язичницьких святилищ, родовищ солі. 
Частина з них мала оборонно-сторо-
жевий  характер. На Прикарпатті їх 
виявлено кілька десятків.

Переважна більшість монастирів, 
заснованих на городищах або біля них 
очевидно, діяли в ХІІ – ХІV ст. Від Га-
лича вони поширювались на окраїни. 
Перші, як правило, невеликі чернечі 
осередки княжого періоду виконували 
важливе завдання, пов’язане з хрис-
тиянізацію населення краю, бороть-
бою з язичництвом, заснуванням шкіл 
і підготовкою священиків. Такі монас-
тирі діяли на великі округи. Церковні 
парафії в громадах Галицької землі 
масово засновувались лише в ХVІ ст. 
За документально підтвердженими 
даними П. Сіреджука, у Галицькій 
землі ХІІІ – ХV ст. (крім Галича) було 18 
парафіяльних церков, у ХVІ ст. їх уже 
нараховувалось 223. Таким чином, 
головну роль у християнізації краю, 
яка відбувалася одночасно з розбудо-
вою державності, відіграли монастирі. 

Більшість з них були знищені татара-
ми у другій половині ХV – ХVІІ ст.

До таких невеликих монастирів, 
очевидно належали й Назавизівський, 
Грабовецький, Печеніжинський та 
інші. Діяльність монастиря підготува-
ла ґрунт для заснування в Назавизові 
парафіяльної церкви, яка вперше 
згадується 1475 р.

Історичних документів про Назави-
зівський монастир досі не виявлено. 
Місцева легенда вказує на існування 
давнього монастиря з церквою на 
вершині гори.  

Матеріал про Назавизівський монас-
тир вводиться у науковий обіг вперше.
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рисунок 3
Фрагменти 
кераміки Х – Хііі 
ст., виявлені під 
час археологічних 
розкопок городища

рисунок 1, 2
рів і перший вал 
назавизівського 
городища
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назва пам’ятки 
нижньоберезівський монастир

розташУвання 
Урочище «між кичерами», неподалік 
від урочища «попівське», на півден-
ний схід від центру села

тип пам’ятки 
монастир.

ДатУвання 
не встановлено. існував 
у ХVіі –  ХVііі ст.

час віДкриття (локалізації)
6 листопада 2009 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, п. сіреджук,             
б. Хруслов 

опис
Перша письмова згадка про село 

датується 1470 р. За переказами жите-
лів села монастир був заснований ще 
в домонгольський період і знаходився 
між двома невеликими горами – 
Кичерами, де виявлено вирівняні 
майданчики, залишки давнього ставу і 
земляної дамби.

Після його знищення, відновлений 
монастир, ймовірно, був перенесений 
в урочище Попівське, де за переказами 
місцевих жителів була стара церква і 
цвинтар (рисунок 1). На останньому 
етапі існування монастир знаходився 
в центрі села над річкою Лючкою 
(рисунки 2, 3, 4).

історія 
Перша письмова згадка про мо-

настир св. Архангела Михаїла відома 
з 17 квітня 1651 р., коли йому було 
надано землі від одного потоку до 
другого Григорієм Ганичем Березов-
ським. У квітні того ж року пожертви 

НИжНІй БЕРЕЗІВ
 
Село	Нижній	Березів	
Косівського	району					

монастирю склали Василь Голинський 
та Іван Криховецький. Запис дарувань 
внесено в актову книгу галицького 
гродського суду1.

Повідомлення про Нижньобере-
зівський монастир збереглися за 
1 вересня 1676 р. У скарзі жителів села 
до Галицького суду серед скаржників 
була вдова монастирського священика, 
а також отець Гаврило. 

Монастир згадується також за 2 трав-
ня 1724 р. в ревізії ігуменів Унівського 
монастиря.  Відомості про нього вони 
склали на двох листках, які 1867 р. ще 
зберігались у монастирській бібліотеці 
святого Онуфрія у Львові2.

З візитації коломийського деканату 
1745 р. дізнаємось, що монастир з 
трьохкупольною дерев’яною церквою, 
покритою ґонтою, знаходився за по-
током під високою горою, на якій ріс 
буковий ліс. Монастирська сіножать 
на три косарі була під Ділком, між 
сіножатями з одної сторони шляхтича 
Мерийовського, а з другої  – Теодозії 
Дроздівни Березівської.

У церкві були чотири намісні образи 
апостолів, намальовані на полотні. 
У монастирській дзвіниці було два 
дзвони. Один з них придбаний за кошти 
жителів села, а другий подарований ка-
федральним Крилоським монастирем. 
Поряд з церквою у західному напрямку 
знаходилась резиденція, а в східному – 
монастирський сад3.

Монастир згадується ще в 1753 р. 

1. ЦДІА України, 
м. Львів. – ф. 5, оп. 1, 
спр. 143., арк. 553-554.

2. Короткій поглядь 
на монастыри и на 
монашество руське, 
оть заведеня на Руси 
вьри Христовой ажь по 
ниньшное время. – Во 
Львове, 1867. – С. 136.

3. Львівський 
національний 
музей імені Андрея 
Шептицького. ВР. Рл.,  
спр. 16., арк. 470-471.

під час церковної візитації. Він був за-
критий австрійськими властями.

Відомості про Нижньоберезівський 
монастир у науковий обіг ввів   М. Кос-
сак. Історія монастиря була предметом 
вивчення В. Грабовецького 1982 р. Іс-
торична довідка про монастир в такому 
обсязі подана вперше.
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рисунок 1
Урочище попівське

рисунок 2
на останньому етапі 
існування монастир 
знаходився в центрі 
села над річкою 
лючка 
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НИЖНІЙ БЕРЕЗІВ 
рисунок 3
план-схема 
розташування 
нижньоберезівського 
монастиря

рисунок 4, 5
монастир 
знаходився на 
пагорбі біля 
р. лючка

5

4
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назва пам’ятки 
нижньовербіжський монастир

розташУвання 
монастир знаходився на горі, де 
тепер церква різдва пресвятої бого-
родиці (ХVііі ст.) і старий цвинтар

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації)
14 червня 2008 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук

опис
У період середньовіччя на висо-

кому пагорбі, що на правому березі 
річки Лючка, ймовірно, знаходилось 
городище з потужними оборонними 
укріпленнями. Згодом на його місці 
виник монастир. Із західного, північ-
ного і східного боків він був оточений 
стрімкими урвищами. Напільну 
південну сторону дугою прикривав 
рів, довжиною більше 70 м. Сьогодні 
його глибина сягає 2,5 – 3,5 м, ширина 
біля 3 м (рисунки 1, 2, 3). З обох його 
боків знаходиться цвинтар. Округла за 
формою внутрішня територія має роз-
мір 82х86 м. Праворуч, де колись була 
плебанія, а сьогодні йде будівництво 
нової церкви, знаходилась криниця 
(рисунок 4).

Будь-яких історичних відомостей 
про пам’ятку досі не виявлено.

П’ятибанна дерев’яна церква Різдва 
Пресвятої Богородиці й дзвіниця, 
зведені без цвяхів, є унікальними 
шедеврами гуцульської сакральної 

НИжНІй ВЕРБІж
 
Село	Нижній	Вербіж	
Коломийського	району							

рисунки 1, 2, 3
рови та вали, що 
оточували монастир  

1

2
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НИЖНІЙ ВЕРБІЖ

рисунок 4
план-схема 
розташування 
нижньовербіжського 
монастиря

архітектури (рисунок 5).
Матеріал про Нижньовербізький 

монастир вводиться у науковий обіг 
вперше.

5

рисунок 5
церква різдва пресвятої 
богородиці

3
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назва пам’ятки 
печеніжинський монастир

розташУвання 
монастир знаходився за 2 км на 
північний захід від села печеніжин в 
урочищі монастирок

тип пам’ятки 
моборонний монастир

ДатУвання 
середньовіччя

час віДкриття (локалізації)
12 вересня 2008 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук

опис
Урочище Монастирок знаходиться 

на мисоподібному виступі. Зі сходу, 
півночі й заходу він оточений глибо-
ким яром, що сягає 15 – 20 м. На пів-
нічному заході яр спускається до річки 
Городичівський Потік, що омиває мис. 
Напільна південна сторона урочища 
прикрита ровом і валом довжиною 
більше 100 м. Висота внутрішньої 
сторони валу сягає 1 – 1,5 м (рисунки 
1, 2). Глибина рову становить 2 – 2,5 м. 
Урочище має розміри 50х103 м. Його 
поверхня помітно нахилена на північ.

В’їзд на внутрішню територію 
урочища знаходився у його південно-
східній частині. У північно-східній 
окраїні урочища виявлено майданчик, 
від якого йде спуск до джерела, а далі 
до річки (рисунок 3).

Переріз валу біля в’їзду (розкоп 
№ 1) дав змогу виявити в центральній 
його частині на глибині 0,6 – 0,8 м за-
лишки згорілих дерев’яних конструк-
цій, шар глини червоного кольору, 
перемішаний з вуглинками. Аналогіч-
на стратифікація валу спостерігається 

ПЕЧЕНІжИН
 
Село	Печеніжин	
Коломийського	району								

рисунок 1, 2
рів та вал, що 
оточували монастир  

1

2
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ПЕЧЕНІЖИН

рисунок 3
план-схема 
розташування 
монастиря  

рисунок 4
переріз валу, що 
знаходився біля 
в’їзду в урочище 
монастирок  

4

на городищах у Надвірній, Назавизові, 
Фитькові, Грабовці, Старих Богород-
чанах та інших пам’ятках Х – ХІІ ст. 
(рисунки 4).

Структура валу в урочищі Монасти-
рок вказує на два етапи в його історії. 
Початково тут було побудовано горо-
дище Х – ХІІ ст. Після спалення його 
дерев’яної огорожі і прибудов вал 
було досипано, а на місці городища 
засновано монастир, який, очевидно, 
мав оборонний характер.

 
історія
Село Печеніжин вперше згадується 

у письмових джерелах 1443 р.1.
За місцевою легендарною тради-

цією монастир у Печеніжині виник у 
князівський період. Подібні до нього 
чернечі оселі, що виникли на місці 
давніх городищ, очевидно, відносять-
ся до першої хвилі монастирів кня-
жого періоду, які відіграли важливу 
роль у християнізації краю. На думку             
В. Грабовецького монастир проіснував 
до ХVІІІ ст. У 1744 р. був приєднаний 
до Крилоського монастиря і в цьому ж 
році його закрито2.

1. Akta grodzkie i 
zemskie. – Lwów, 1887. – 
T. – XII. – S. 118.

2. Грабовецький В. 
Українські святині 
Прикарпаття крізь 
століття. – Івано-
Франківськ, 2009. – 
С. 240-241.

Перші відомості про монастир опу-
блікував В. Грабовецький 2009 р.  Опис 
оборонного монастиря у Печеніжині в 
якості джерела вводиться у науковий 
обіг вперше.
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назва пам’ятки 
пістинський монастир

розташУвання 
монастир знаходився в Горішньому 
куті села, за 2 км на південний схід 
від його центру на мисоподібному 
виступі, який омиває річка пістинька 
і потік ардан (йордан)

тип пам’ятки 
оборонний монастир

ДатУвання 
ХV – ХVIII ст.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, п. сіреджук

опис
Село Пістинь відоме з першоджерел 

з 1373 р.1 А. Петрушевич виводить 
назву села від Пустинь. У пізньому 
середньовіччі тут існував Святоуспен-
ський монастир. 

Монастир з трьох сторін оточував 
глибокий каньйон (гора Писарева), 
утворений річкою Пістинькою і по-
током Ардан (Йордан) (рисунок 1). За 
середньовічною традицією навколо 
монастирів відтворювалась сакральна 
християнська географія, пов’язана зі 
священними горами і ріками.

Південна напільна сторона при-
кривалась ровом і валом довжиною 
більше 70 м (рисунок 2). З боку потоку 
Ардан є кам’яна стіна, що тягнеться 
кілька десятків метрів (рисунок 3). 
З протилежної сторони річки Пістинь-
ки знаходиться урочище Вали, де ви-
явлено залишки замкових оборонних 
ровів і валів довжиною 175 м. Висота 
валу зі сходу сягає 4 – 5 м, із заходу 
7 м. Внутрішня територія замку має 
розмір 127х130 м.

Монастирська церква Успіння Пре-
святої Богородиці побудована 1600 р. 

ПІСТИНЬ
 
Село	ПІСТИНЬ	
Коломийського	району								

Одна з найстаріших діючих дерев’яних 
церков Гуцульщини, є рідкісним 
п’ятизрубним, хрестоподібним у пла-
ні, храмом. Біля церкви на цвинтарі 
збереглись кам’яні хрести ХVІІІ ст. 
(рисунки 4, 5, 6).

За потоком Ардан знаходиться гора 
Клива (Камінець) (626,3 м). Від церкви 
на один з її пагорбів перед Велико-
днем здійснюється Хресна хода. Біля 
10 стації виявлено залишки кам’яних 
фундаментів, обвалених печер, що 
вказує на ймовірність початкового 
існування монастиря на цьому місці 
(рисунок 7). Кінцева 14 стація зна-
ходиться біля нагромадження великих 
каменів. У центрі є камінь з чашопо-
дібною заглибиною діаметром 0,25 м 
(рисунок 8). За 400 м вгору є відома 
Іванова криниця, вода якої вважа-
ється цілющою (рисунок 9). Храмове 
свято в селі є Різдво Івана Хрестителя 
7 липня.

Історичних відомостей про монас-
тир збереглось небагато. Відомо, що 
13 лютого 1749 р. він ще діяв. У цей 
день Анастасія Кливакова придбала за 
58 польських злотих Евангеліє, видане 
у Львові 1690 р., і подарувала його 

пістинським ченцям2.
Перші відомості про монастир у 

Пістині 1934 р. подав І. Витанович, а 
згодом Р. Лукань. Місцезнаходження 
монастиря вперше локалізовано 
1997 р. кастеологічною експедицією 
на чолі з О. Мацюком. Повторне обсте-
ження і уточнення місця розташуван-
ня монастиря й прилеглих територій 
проведено у 2008 р. науковцями 
Інституту історії, етнології і археології 
Карпат Прикарпатського національно-
го університету 

ім. В. Стефаника (рисунок 10).

1. Akta grodzkie i 
ziemske. – Lwów, 1875. –  
T. V. – S. 39.

2. Лукань Р. 
Василіянські монастирі 
в Станиславівській 
епархії. – Львів, 1935. – 
С. 11.
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ПІСТИНЬ

рисунок 3
кам’яна стіна

3

рисунок 2
план-схема 
пістинського 
монастиря

1. монастир
2. замок
3. камяні 
фундаменти

рисунок 1
каньйон, оточений 
річкою пістинькою 
і потоком ардан 
(йордан), де 
розміщувався 
монастир

1
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4

5

рисунок 4
церква Успіння 
пресвятої 
богородиці та 
дзвіниця

рисунки 5, 6
кам’яні хрести 
ХVііі ст.

6
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ПІСТИНЬ

рисунок 7
залишки кам’яних 
фундаментів та 
обвалених печер, 
які знаходились на 
місці монастиря

7

98

рисунок 8
камінь з 
чашоподібною 
заглибиною

рисунок 9
іванова криниця 

рисунок 10
план-схема 
розташування 
пістинського 
монастиря
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назва пам’ятки 
рожнівський монастир

розташУвання 
монастир знаходився біля нині діючої 
дерев’яної богородицької церкви.

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
ХVII – XVIII ст.

час віДкриття (локалізації)
1 травня 2010 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, п. сіреджук

опис
У ході обстеження прилеглої до Бого-

родицької церкви території виявлено 
між церквою і цвинтарем залишки ста-
рого рову. Територія, на якій знаходить-
ся цвинтар (60х80 м), з півдня і сходу 
обмежена стрімкими ескарпованими 
схилами. Вона також прикрита з півдня 
потоком Гнилиця, а зі сходу –річкою 
Млинівкою. За кількасот метрів на 
південний захід від монастиря був обо-
ронний двір з валами, поруч – млин 
(рисунки 1, 2, 3).

історія
Село відоме з 1408 р.1. Існування 

Рожнівського монастиря підтверджу-
ють документальні дані середини 
ХVІІІ ст. У візитаційному описі 1745 р. 
зазначено, що монастирська церква є 
невелика з двома вікнами. Її дах потре-
бував ремонту. Неподалік від церкви 
стояла дзвіниця з одним великим 
дзвоном, придбаним за 200 злотих. 
Богослужіння в церкві почергово 
проводили Михайло і Ян Паранчичі. За 
монастирем числилось 32 особи.

У бібліотеці монастиря було писане 
Евангеліє, Тріод, Апостол, а з друко-
ваних книг – Требник, Мінея, видані у 

РОжНІВ
 
Село	Рожнів	Косівського	району						

Львові.
Монастир мав сад, землі, які 

знаходились між ділянками Степана 
Козачука та Івана Козівця. На мо-
настирських землях була викопана 
саджавка (став)2.

За переказами жителів села монас-
тир спочатку знаходився на горі Монас-
тирець (тепер Козацька), а згодом був 
перенесений в село.

Гора Монастирець знаходиться за 
0,5 км від села на південь. На північно-
східних схилах гори на висоті 320 м, де 
за переказами був монастир, виявлено 
продовгуватий майданчик 10х20 м з 
ескарпованими схилами. 

За місцевою легендою церква 
Пресвятої Діви Марії спочатку була в 
урочищі Підсаддя, що за 0,4 км від села 
на північний захід. Урочище знаходить-
ся на східних схилах гори Солотвино.

За легендою церква під час молебня 
опустилася з людьми під землю, а на 
тому місці утворилось озеро. В ході 
обстеження урочища виявлено ставок, 
біля якого знаходиться округлий пагорб 
діаметром 20 м. З двох боків його 
омивають потоки. Нижче невеликий 
підправлений майданчик. Із заходу 
урочище прикрите дамбоподібним па-
горбом, довжиною 120 м з ескарпова-
ними східними схилами (рисунки 4, 5).

Легендарний архетип, пов’язаний 
з монастирями і церквами, що 
опустились під землю, виводить на 
специфічну категорію сакрального 
середовища, описаного вітчизняними 
і зарубіжними дослідниками. Риту-
альні об’єкти у вигляді слов’янських 
язичницьких святилищ, як правило, 
знаходились на мисоподібних виступах, 
пагорбах чи горах, оточених урвищами, 

1

рисунок 1
богородицька 
церква біля 
якої знаходився 
монастир
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4

5

РОЖНІВ

рисунок 2
річка млинівка 

ровами, болотами, омивалися річками 
і потоками. Його ландшафтно-компози-
ційна структура передбачала наявність 
ряду обов’язкових елементів, зокрема 
округлого пагорба, вирівняного май-
дану, джерела, ставка, іноді каменя, 
скелі, сакральної огорожі у вигляді 
ровів, валів, ескарпованих схилів. 
Подібні об’єкти потребують виділення в 
окрему групу з подальшим вивченням 
їх типології.

Відомості про Рожнівський монастир 
та інші пам’ятки вводяться у науковий 
обіг вперше.

рисунок 5
ескарповані 
схили пагорба, що 
прикриває урочище 
підсаддя

рисунок 4
Урочище підсаддя. 
за легендою церква 
пресвятої Діви 
марії спочатку 
знаходилась на 
місці ставка 

2

рисунок 3
план-схема 
розташування 
рожнівського 
монастиря 

1. Matricularum Regni 
Polonia Summaria. – 
Warszawa, 1961. – Vol. 
2. – Pars. V. – S.  118.

2. Львівський 
національний 
музей імені Андрея 
Шептицького. ВР. Рл. –     
спр. 16, арк. 413-414 зв.
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назва пам’ятки 
середньоберезівський монастир.

розташУвання 
монастир знаходився в урочищі 
вили, або олексієве (власієве) поле, 
що за 2,5 км на північний схід від 
села середній березів, або 1,5 км від 
присілка обочі

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
середньовіччя

час віДкриття (локалізації)
12 листопада 2010 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

опис
В урочищі Олексієве поле сходяться 

три відроги продовгуватої гори Стирі 
(626,8 м) – Шиверин, Грунь і Вили. На-
вколо гори розташовані села Середній 
Березів, Баня-Березів, Вижній Березів 
Косівського району і Слобода Коло-
мийського району.

 У північній частині урочища Вили, в 
глибокому яру знаходиться монастир-
ське джерело (рисунок 1). За 200 м на 
південь від початку яру, на вершині 
пологого хребта є два кургани, 
розміщені по лінії північ – південь. 
Між ними відстань 140 м. Перший з 
них – північний, що знаходиться у 
центрі майданчика розміром 30х40 м 
має висоту 1,5 м, діаметр 7 м. Другий  
розміщений на аналогічному май-
данчику, висотою 1 м, в діаметрі 7 м 
(рисунки 2, 3, 4, 5).

Місцева легендарна традиція 
твердить, що у дохристиянські часи 

СЕРЕДНІй БЕРЕЗІВ
 
Село	Середній	Березів	
Косівського	району							

в урочищі Вили було «язичницьке 
капище», на місці якого, ще в до-
монгольський період виник монас-
тир. Про ймовірність існування тут 
язичницького ритуального об’єкта 
свідчить і назва урочища. Вили, само-
вили, сивили у південнослов’янській 
міфології – жіночі духи, що жили в 
горах, у лісах й могли літати як птахи. 
Вони володіли джерелами, крини-
цями, мали здатність «закривати» 
воду. Одночасно вили володіли даром 
віщування, могли перебачити події, 
смерть людини. Відомий дослідник 
І. Кузич-Березовський, виходець з 
Березова, ототожнював другу назву 
урочища – Олексієве поле – з Власієм, 
Велесом1.

Поляна біля північного кургану, на 
початку урочища Вили, – найбільш 
придатне місце для розташування 
монастиря. З півночі він був захи-
щений горою Шиверин, а з півдня і 
сходу – урвищами. 

Іван Кузич-Березовський, спи-
раючись на перекази односельчан, 

1. Кузич-Березовський 
І. Березівське боярство 
на тлі історії України. – 
Б. м. в., 1962. – С. 68.

2. Там само. – С. 140.

описує обставини спалення монастиря 
монголами і знищення монахів2. За 
переказами останні були поховані біля 
монастиря.

Із заходу стрімкі схили ведуть до 
урочища Татарівка, де знаходився 
табір монголів (рисунок 6).

Історичних відомостей про монас-
тир не збереглось.

 Матеріал про монастир в с. Серед-
ній Березів в якості джерела вводить-
ся до наукового обігу вперше.
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СЕРЕДНІЙ БЕРЕЗІВ

2

рисунки 2, 3
північний і 
південний кургани в 
урочищі вили

рисунки 4
план-схема 
розташування
середньомайданського 
монастиря 
середньомайданського 
монастиря

3

рисунок 1
монастирське 
джерело 

1
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рисунок 
5план-схема 
розташування 
курганів і 
монастиря в 
урочищі вили

рисунок 6
план-схема 
розташування 
монастиря біля 
кургану № 1 

7

рисунок 7
Гора, на якій 
знаходився 
середньоберезівський 
монастир, нижче –
урочище татарівка 
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назва пам’ятки 
келії.

розташУвання 
за 2,5 км на південний схід від села 
середній майдан

тип пам’ятки 
скит.

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації)
29 листопада 2009 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

СЕРЕДНІй МАйДАН
 
Село	Середній	Майдан	
Надвірнянського	району						

опис
Урочище Келії має вигляд мисо-

подібного виступу, направленого на 
південний схід, захищене глибокими 
ярами і високими берегами. Розміри 
урочища 150х50 м (рисунок 1).

У середній частині урочища ви-
явлено два вирівняних майданчики. На 
верхньому, ймовірно, була церква, а на 
нижньому – житлово-господарський 
комплекс. Біля нижнього майданчика в 
стіні берега було викопано три печери-
келії висотою 1,5 – 2 м, шириною – 1 – 
1,5 м, довжиною 2 – 2,5 м (рисунки 2, 
3). 

На території урочища є джерело, яке 
дає початок потоку, що протікає дном 
яру біля печер-келій.

Монастир знаходився на відстані 2 – 
2,5 км від сіл Середній Майдан, Глинки, 
Хоросна, Сідлище, Кубаївка.

Історичних відомостей про монастир 
не виявлено.

Матеріал про монастир в Середньо-
му Майдані вводиться в науковий обіг 
вперше.

рисунок 3
план-схема 
розташування 
середньомайданського 
монастиря
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1

2

рисунок 1
Урочище келії 

рисунок 2
місце, де була 
печера-келія 
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назва пам’ятки 
смодненський монастир

розташУвання 
монастир знаходився між смодною 
і старим косовом біля діючої церкви 
іоакима і анни

тип пам’ятки 
оборонний монастир

ДатУвання 
не встановлено

час віДкриття (локалізації)
1 травня 2010 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук, б. Хруслов

СМОДНА
 
Село	Смодна	
Косівського	району								

опис
Обстеження території біля 

дерев’яної церкви Іоакима і Анни, а 
також цвинтаря біля неї (70х160 м) 
свідчить про те, що монастир міг 
мати оборонне значення (рисунок 1). 
Мисоподібний виступ, де знаходився 
монастир, з півдня, сходу і заходу 
захищали рови або глибокі урвища. 
До того ж південна і східна сторони 
омивались потоками. Глибина урвища 
з півночі сягає 6 – 8 м. Напільна за-
хідна сторона прикривалась ровом, 
залишки якого простежуються у пів-
нічно-західному напрямку. 

З північного боку виявлено два 
в’їзди до монастиря.

Історичних документів про ді-
яльність монастиря досі не виявлено. 
Однак місце розташування монастиря 
позначено на старих картах (рису-
нок 2). Косівський монастир 1424 р. 
спочатку, ймовірно, знаходився між 
Старим Косовом і селом Смодна.

1

Діюча церква побудована в ХІХ ст., 
дзвіниця була зведена в 1773 р. 
(рисунки 3, 4).

Коротка інформація про монастир 
у Смодні вводиться у науковий обіг 
вперше.

рисунок 1
Дерев’яна церква 
святих іоакима і 
анни. ХіХ ст.  
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4

2

рисунок 2
карта з 
позначенням 
монастиря між с. 
смодна і старим 
косовом 

рисунок 3
план-схема 
смоднинського 
монастиря

рисунок 4
Дерев’яна 
дзвіниця, 
зведена 1773 р. 
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вдовицю по смерті Івана Вайпан-Жура-
ківського, яка постриглась в монахині 
і взяла ім’я Магдалини. Готуючись до 
постригу, вона пожертвувала 4 тис. зло-
тих Скиту Манявському2. В Пом’янику 
Скиту були зазначені імена черниць, 
утому числі ігуменії Сапіжанки.

Вперше відомості про монастир 
опублікував Ю. Целевич у 1887 р.

назва пам’ятки 
солотвинський монастир

розташУвання 
знаходився праворуч від дороги 
солотвин – маркова

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
ХVііі ст.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк

СОЛОТВИН
 
Селище	міського	типу	Солотвин	
Богородчанського	району									

1. Целевич Ю. Історія 
Скиту Манявського. – 
Львів, 1887. – С. 83.

2. Центральний 
державний історичний 
архів України, м. 
Львів. – ф. 5, оп. 1, спр. 
70, арк. 1413-1414.

опис
В «Історії Скиту Манявського»  Ю. Це-
левич зазначає, що жіночий мо-

настир знаходився «не в Маняві, але в 
Солотвині, там де нині стоїть цегельня 
скарбова, по правій стороні дороги, 
ведучої з містечка до Маркової»1. 
В наш час там громадське пасовище 
(рисунок 1).

історія
Хто і коли заснував жіночий монас-

тир біля Солотвина невідомо. У першій 
половині ХVІІІ ст. він перебував під 
патронатом Скиту Манявського.

Перша згадка про монастир, який 
уже існував, зустрічається за 18 липня 
1729 р., остання – від 23 березня 
1753 р. У приватних документах того 
часу йдеться про Маріанну Голинську, 

1

рисунок 1
місце, де 
знаходився
жіночий 
монастир 
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опис
Урочище Монастир знаходиться 

на висоті 624 м і домінує над селом. 
Виявлений тут вирівняний май-
дан округлої форми має розміри 
100х120 м. Біля каплиці, побудованої 
в наш час, є залишки споруд (рису-
нок 1).  Між двома невеликими за-
болоченими водоймами пролягає яр. 
З північно-східного і західного боків 
урочище оточено системою ескарпо-
ваних берегів (рисунок 2). 

історія
Село, очевидно, виникло у княжу 

добу поблизу монастиря Спаса, від 
якого отримало свою назву.

На думку А. Генсьоровського, 
Спаський монастир заснував Данило 
Галицький біля солеварень Коло-
мийської волості. Більше того, він 
висунув версію, що монастир у Спасі є 
літописним Полонинським монасти-
рем1. За переказами жителів села він 
був знищений татарами.

Згадка про монастир в селі Спас є 
у візитації Коломийського деканату 

назва пам’ятки 
спаський монастир

розташУвання 
монастир знаходився за 2 кілометри 
на схід від села спас (іспас) на горі 
монастир

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
середньовіччя

час віДкриття (локалізації)
14 червня 2008 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, п. сіреджук, б. томенчук

СПАС
 
Село	Спас	
Косівського	району						

1. Генсьоровський А. 
Галицько-Волинський 
літопис. – К., 1958. – 
С. 65.

2. Львівський 
національний 
музей імені Андрея 
Шептицького. ВР. Рл., 
спр. 16, арк. 479 зв.

1745 р., в якій зазначається, що друга 
сіножать на троє косарів отця Михайла 
Павлюка знаходиться в урочищі 
давнього монастиря2.

Перші згадки про монастир були 
подані в 1867 р. М. Коссаком, а згодом 
Р. Луканем.

Опис і короткі історичні відомості 
про Спаський монастир вводяться у 
науковий обіг вперше.
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рисунок 2
план-схема 
розташування 
спаського 
монастиря

1

рисунок 1
каплиця на 
місці спаського 
монастиря 

СПАС
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назва пам’ятки 
старунський монастир

розташУвання 
за 2 км на південь від центру села в 
урочищі Дащівець

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
ХVіі ст.

час віДкриття (локалізації)
6 червня 2010 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, п. сіреджук

СТАРУНЯ
 
Село	Старуня	
Богородчанського	району										

1. Центральний 
державний історичний 
архів України, м. Львів, 
ф. 6, оп. 1, спр. 35, 
Арк. 459-460.

опис
Монастир знаходився біля польової 

дороги в урочищі Дащівець над пото-
ком, поруч джерело. У 2007 р. на місці 
монастиря жителі села  з ініціативи і 
активної участі С. Івасюк побудували 
каплицю (рисунок 1).

Про монастир у Старуні відомо не-

рисунок 1
каплиця в урочищі 
Дащівець

1

багато. В архівних джерелах вказано, 
що він існував у 1647 р.1

Інформація про монастир вводить-
ся у науковий обіг вперше.
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назва пам’ятки 
тлумачицький монастир

розташУвання 
Урочище монастирщина 
(монастирики), де був монастир, 
знаходиться над річкою прут за 200 
м на південь від дороги товмачик – 
коломия

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
ХVі – ХVііі ст.

час віДкриття (локалізації)
25 листопада 2009 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, п. сіреджук, б. томенчук

історія
Село Товмачик відоме з 1398 р. 

Первісна назва села була Тлумач. 
Іноді в документах для розрізнення з 
однойменним містом його називали 
Тлумач Лісний. З 1660 р. в джерелах 

ТОВМАЧИК
 
Село	Товмачик	Коломийського	
району							

вживається назва Тлумачик1 .
Перша письмова згадка про Тлума-

чицький монастир датується 1586 р. 
Пізніше згадується у грамоті галиць-
кого старости і брацлавського воєводи 
Станіслава Потоцького, виданій у Гали-
чі 12 липня 1629 р. Про нього йдеться 
також у грамоті польського короля 
Владислава ІV за 26 жовтня   1634 р. 
Згодом монастир був зруйнований 
татарською ордою.

Заново засновником монастиря 
в урочищі Шумлянщина виступив 
Станіслав Демидецький, а згодом його 
син, власник села, Михайло, дбаючи 
про розвиток монастиря підтвердив 
фундацію батька окремою грамотою, 
яка датується 13 червня 1686 р.2. 
Потім надання  М. Демидецького під-
тверджено 2 березня 1715 р. мечни-
ком жидачівського староства Павлом 
Шумлянським, який був власником 

Тлумачика і Ляцького.
У книзі І. Галятовського «Небо 

нове», яка датується 1665 р., подана 
містична легенда про побудову церкви 
Пресвятої Богородиці, біля якої виник 
монастир. У зв’язку з цим Галятов-
ський пише: «Недалеко від міста Коло-
миї колись була пуща. Одного разу 
якийсь мандрівник заснув у тому лісі, 
біля криниці. У сні він одержав наказ 
побудувати церкву на честь Богороди-
ці. Мандрівник зрубав дерево дубове, 
під яким спав і побудував церкву. 
Як тільки її пізніше знищили татари, 
поставлено нову, а біля неї виник 
монастир, названий Тлумачиком»3.

В архівних джерелах відзначається, 
що монастир знаходився під лісом 
на невеликому пагорбі над потоком 
(рисунки 1, 2). Землі монастиря 
простягалися від потоку при Заліській 
дорозі до другого потоку при дорозі 
Іванівецькій, а на долині за рікою аж 
до мочарів, що тягнуться від межі 
Івановецької. На горі є березовий 
гай, придатний для всіляких по-
треб. Монастирських садів було два: 
перший – молодий з різних видів 
плодових дерев на північ від монасти-
ря, а другий – сливовий – за валом на 
схід від сонця.

Монастирська резиденція знаходи-
лась перед церквою. Це був великий 
дерев’яний будинок з кахлевою піччю. 
На північ від монастирської церкви 
стояла пекарня з прибудовами. За нею 
знаходилась хлівна стайня. В долині 
за монастирем була хатина, де жив 
монастирський підданий.

Монастирська церква Діви Марії 
була новою, величною, з п’ятьма ви-

рисунок 1
план-схема 
розташування 
тлумачицького 
монастиря 
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сокими куполами, покритими ґонтою, 
яку збудували за кошти монастиря. 
Кожен купол був увінчаний залізним 
хрестом.

Церква була гарно оздоблена в се-
редині. Іконостас був новим і зробле-
ний досвідченими майстрами. Його 
розмальовано під золото і срібло. Він 
складався з одного великого вівтаря і 
двох бічних. У церкві зберігалися такі 
церковні книги: Служебник Львів-
ський, Євангеліє Московське, Апостол, 
Трифологіон, Требник, Псалтир, Октоїх, 
видані у Львові. Метрик церковних 
монастир не вів. Церкву 1745 р. від-
відувало 36 родин, або 194 віруючих 
села Іванівці та 53 родини, або 290 
віруючих села Тлумачика.

Монастирська дзвіниця була висо-
кою і мала три дзвони. Вона знаходи-
лась у північній частині монастиря4.

В середині ХVІІ ст. монастир у 
Тлумачику був у безпосередньо під-
порядковувався Скиту Манявському. 
У 1724 р. Тлумачицький монастир був 
візитований Геронімом Озіркевичем. 
Синод греко-католицької церкви дав 
поштовх до підпорядкування цього 
монастиря Крилоському кафедраль-
ному монастирю. Перед 1728 р. у 
Тлумачику осіли монахи-уніати. Біля 
монастиря на кошти отця Антонія 
Левицького вони збудували церкву, 
заснували унійну парафію і назвали її 

1. Розов В. Українські 
грамоти ХІV в. і перша 
половина ХV в. – К.: УАН, 
1928. – Т. 1. – С. 56-57.

2. Целевич Ю. Історія 
Скиту Манявського. – 
Львів, 1887. – С. 51.

3. Słownik geografic-
zny Królewstwa 
Polskiego i innych krajow 
slowiańskich. – Warsza-
wa, 1883. – T. XII. 
– S. 352; Петрушевич 
А. Сводная Галицко-
Русская Летопись сь 
1600 по 1700 годь 
// Літературный 
сборник, издаваемый 
Галицко-руською 
Матицею. – Львовь, 
1874. – С. 529-530.

іменем святої Трійці.
У 1732 р. ігумен Крилоського монас-

тиря Антоній Салевич цей монастир 
підпорядкував Крилосу. Уся його доку-
ментація була перенесена до Крилоса. 
У 1767 р. манявський ігумен Донат 
Мілановський звернувся до Галицько-
го гродського суду з тим щоби знову 
підпорядкувати монастир у Тлумачику 
Скиту Манявському.

Тлумачицький монастир існував за 
рахунок праці ченців, пожертвувань 
віруючих сіл Іванівці й Тлумачика та 
доброчинців. Зокрема, 1721 р. Михай-
ло Кадзінський з Грабівця пожертву-
вав цьому монастирю 400 злотих.

Монастир у Тлумачику ліквідовано 
між 1774 і 1783 роками. Його розібра-
ли, а майно стало власністю монастиря 
у Крилосі. Ліквідаційну акцію провів 
отець Єронім Возикевич. Існує версія, 
що останній настоятель монастиря 
Йосафат Княгинецький був убитий.

Літургійні книги, зокрема Євангеліє 
Тлумачицького монастиря, були пере-
дані Коломийському деканату, пароху 
місцевої церкви Миколі Ославському. 
Деякі документи цього монастиря є у 
відділі рукописів Львівської наукової 
бібліотеки імені Василя Стефаника НАН 
України5. Основна маса монастирської 
документації знищена у жовтні 1673 р. 
під час нападу татар.

Відомості про Тлумачицький 

 4. Львівський 
національний 
музей імені Андрея 
Шептицького. ВР. Рл. –      
спр. 16, арк. 460-462.

5. Львівська 
національна наукова 
бібліотека ім. В. 
Стефаника. ВР., ф. 3, 
оп. 1, спр. 403, арк. 2.

2

рисунок 2
Урочище 
монастирщина 

монастир вперше ввів у науковий обіг 
Ю. Целевич у 1887 р. його історію до-
сліджували М. Грушевський,  Р. Лукань, 
В. Грабовецький. Про Тлумачицький 
монастир йдеться також у краєзнавчій 
роботі М. Петрук і Д. Петрук.

На сьогоднішній день дана іс-
торична довідка про Тлумачицький 
монастир є найповніша. Вона містить 
нові дані з минулого монастиря, 
почерпнуті з львівських архівів і 
книгозбірень.
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назва пам’ятки 
тюдівський монастир

розташУвання 
монастир знаходився на східній 
околиці села тюдів в урочищі 
волянське (Урвище), праворуч від 
шосе кути – тюдів

тип пам’ятки 
оборонний монастир

ДатУвання 
ХVіі – ХVііі ст.

час віДкриття (локалізації)
25 квітня 2010 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, п. сіреджук, б. томенчук,            
б. Хруслов

опис
Урочище Волянське, або Урвище 

знаходиться на мисоподібному гір-
ському виступі, направленому на пів-
нічний схід. З півночі воно захищене 
горами Хоминського хребта.

Галявина, на якій знаходився мо-
настир, розміром 25х35 м має округлу 
форму (рисунок 1). З півдня, сходу і 
заходу вона оточена глибоким яром. У 
південно-західній частині збереглись 
фрагменти валу і рову. Вал висотою 
0,5– 0,7 м, рів 0,6 – 0,8 м (рисунок 2). 
В урочищі багато джерел.

За монастирем на північ є велика 
поляна, оточена горою, вздовж якої 
виявлено кам’яні стіни висотою 0,5 – 
1,5 м, шириною 1 – 1,5 м. Фрагменти 
кам’яних стін, що тягнуться на сотні 
метрів, перекривають доступ з боку 
гори. В ряді місць є залишки кам’яних 
фундаментів. Кам’яні стіни складені 
з великих каменів насухо (рисун-
ки 3, 4, 5).

ТЮДІВ
 
Село	Тюдів	
Косівського	району								

Нижче під горою знаходиться 
старий цвинтар, оточений кам’яною 
огорожею. Тут же була стара церква 
(рисунки 6, 7).

За місцевою легендою село бере свій 
початок з урочища Волянське і спочатку 
мало назву Чудів.

історія 
Село Тюдів сформувалось в окреме 

від села Кути поселення між 1570 і 
1594 роками1. Монастир існував до 
заснування села Тюдів. 

Перша письмова згадка про 
монастир датується 16 жовтня 1647 р. 
В актовій книзі Галицького гродського 
суду, яка зберігається в Центрально-
му державному історичному архіві 
України в м. Львові, є скарга посесора 
Снятинського староства Домініка 
Сулятицького на орендаря с. Тюдова. 
У ній повідомляється, що 120-річний 
кутський старожил Нікора Онишкевич 

перед гродським урядом у Галичі 
свідчив, що Тюдів виник на монастир-
ській землі с. Кути, яка знаходилась 
під горою, де був монастир, де жила 
якась черниця Царикова2.

Монастир ще діяв у 1739 р., 
оскільки в цей час був пограбований 
вояками російської армії, які з Буко-
вини в часі російсько-турецької війни 
перейшли на Гуцульщину, де чинили 
безчинства. Ймовірно, монастир про-
існував до австрійської доби, а згодом 
був закритий.

Перші відомості про монастир по-
дав у 1982 р. В. Грабовецький.

Історична довідка про монастир у 
Тюдові є найповнішою за обсягом і 
вводиться у науковий обіг вперше.
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1. Центральний 
державний історичний 
архів України, м. Львів, 
ф. 6, оп. 1, спр. 104, 
арк. 103-104.

2. Там само, спр. 140, 
арк. 789-790.

3. Там само, спр. 243, 
арк. 1439.

2

3

рисунок 2
Фрагмент валу 
і рову

рисунки 3, 4, 5
Фрагменти 
кам’яних стін

1

рисунок 1
Урочище волянське
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ТЮДІВ

5

рисунки 6, 7
плани-схеми 
розташування 
тюдівського 
монастиря  

4
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назва пам’ятки 
волицький монастир

розташУвання 
монастир спочатку знаходився за 
2,5 км на північний схід від присілка 
волиця села черганівка в урочищі 
монастирське, згодом перенесений 
до москалівки

тип пам’ятки 
монастир

ДатУвання 
час заснування не встановлено. 
Діяв у ХVііі ст.

час віДкриття (локалізації)
17 серпня 2008 р.

автор або ДосліДник  
м. кугутяк, б. томенчук

опис
Урочище Монастир з південного 

заходу прикрите горами Хоминського 
хребта, зокрема дамбоподібною го-
рою Фуратик, з півночі хребтом Голи-
ця, а зі сходу Галич. Поруч знаходяться 
урочища «Під камнем» і «Каменець». 
Потоки, що стікають з трьох хребтів, 
дають тут початок річці Волиця (Волій-
ця), що за Рибним впадає в Черемош. 
Про початкове розташування монас-
тиря в Хоминському лісі над річкою 
Волицею коротко згадує Р. Лукань1.

В урочищі, на дні глибокого яру, є 
джерело, насичене окисом заліза. Про 
його лікувальні властивості побутує 
багато переказів (рисунок 1). Біля 
джерела учасниками Карпатської 
археологічної експедиції виявлено 
фрагмент керамічної люльки ХVІІ – 
ХVІІІ ст. Неподалік від джерела є глина 
з унікальними властивостями для 
виготовлення керамічних виробів.

ЧЕРГАНІВКА
 
Село	Черганівка	
Косівського	району										

1. Лукань Р. Василіянські 
монастирі в 
Станіславівській 
епархії. – Львів, 1935. – 
С. 11.

1

рисунок 1
Джерело з 
лікувальними 
властивостями
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За 300 м вверх на південь встанов-
лено хрест, який знаходиться на місці 
колишнього монастиря (рисунок 2).

За місцевою легендою давній 
монастир з церквою опустився під 
землю. На цьому місці тепер заболо-
чена місцевість. Феномен легендар-
них церков і монастирів, що опусти-
лись під землю, очевидно, вказує на 
дохристиянську ритуальну традицію.

Збудована в урочищі Монастир, 
очевидно, у ХVІІ ст., невелика церква 
була згодом перенесена в село Моска-
лівка (сьогодні м. Косів)2.

За переказами, біля монастиря в 
урочищі Млачки монахи обробляли 
поле.

ЧЕРГАНІВКА

історія
У письмових джерелах Москалівка 

вперше згадується за  1600 р.3.
За твердженням В. Стеф’юка, мо-

настирська церква в Москалівці візи-
тувалась 1741, 1745 і 1753 років. У всіх 
трьох випадках зазначається, що 
церква була збудована за ініціативою 
василіанських ченців. Близько 1740 р. 
її підпорядковано парафіяльній церкві 
святої Трійці4.

Перші відомості про монастир по-
дали Р. Лукань і В. Стеф’юк.

2. Пелипейко І. Містечко 
над Рибницею. Книжка 
про Косів. – Косів, 
2004. –  С. 44.

3. Центральний 
державний історичний 
архів України, м. Львів., 
ф. 6, оп. 1, спр. 164. – 
арк. 47.

4. Стеф’юк В. Косів 
місто історичне 
(Урбаністичний 
нарис). – Косів, 2002. – 
С. 26-27.

2

рисунок 2
Хрест на місці 
колишнього 
монастиря
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Абрамова З. 
Август ІІІ, польський король 
Агафірс, давньогрецький герой 
Аґні, давньоіндійський бог 
Адіті, давньоіндійська богиня 
Адоніс, грецький бог 
Аль-Масуді (Абуль Хасан Алі ібн 
Хусейн) 
Амон, давньоєгипетський бог 
Андронік ІІІ Палеолог, візантійський 
імператор
Анна свята
Антонов К., монах 
Апинян Т. 
Аполлон, грецький бог 
Ареопаг Діонісій
Арес, давньогрецький бог 
Арістотель 
Арсенич П. 
Артеміда, давньогрецька богиня 
Артюх В. 
Астарта, єврейське божество 
Аттіс, давньоримський бог  
Афіна, давньогрецька богиня 
Ахурамазда, авестійське божество 
Баешко Л. 
Бако Г. 
Балабан А.
Балагурі Е.  
Бандрівський М. 
Баран В. 
Барух М. 
Бейліс В. 
Бельовський А.  
Березанська С. 
Березівська Т. Д.
Березовський Г. Г.
Березовський-Малкович
Берест Р.
Бідзіля В.  
Білінкович К., вікарій 
Білобог, давньоукраїнський 
язичницький бог 
Білоус Ф.
Блаватская Е. 
Богослов Григорій

ІМЕННИй ПОКАжЧИК

Бог-Праджапаті
Бокотей А.  
Борис святий
Борисова О. 
Брахма
Брей У.
Бретулеску В.
Будда  
Бурдо Н. 
Бучковський Б., ієромонах 
Ваал, вавилонський бог 
Ваврик М.
Вагилевич І. (Wagilewicz I.)  
Вайгель Л.     
Вакуленко В. 
Валешний Б., ієромонах 
Вандрієс Ж. 
Варсилевич А., ієромонах 
Варуна, давньоіндійське божество  
Василевич С., ієромонах 
Василенко К., монах 
Василій Великий
Велес, слов’янський бог 
Верес Р.
Вечерський В.
Витанович І.
Витвицький С.
Вишенський І. 
Вишиванюк М.  
Вінценз С.
Вірт Г.  
Вітенко М. 
Вішна, індійський бог 
Владислав ІV, польський король
Возикевич Е.
Возницький Б.
Войтович Л.  
Волощук М.  
Врітра, індійський бог 
Вуд Дж.
Вуянко М.  
Гаврило, священик
Гакет Б.
Галасливий С.
Галятовський І.
Гамкрелідзе Т.  

Гаркаві А. 
Гваньїні О. 
Гелон, давньогрецький герой  
Генсьоровський А.
Георгевич А., проігумен 
Гера, грецька богиня 
Геракл, давньогрецький герой 
Геродот 
Гея, давньогрецька богиня 
Гімбутас М. 
Гладкий Б.
Гліб святий
Ґокінс Дж.  
Голан А. 
Голинська М.
Голинський В.
Голинські
Головацький Я. 
Головач, легендарний опришок 
Голубець М.
Голубєв С.
Гор, єгипетський бог 
Гордиенко А. 
Горнунг Б. 
Городенко М. 
Гошовський С.
Грабовецький В. 
Грабовецький М.
Григорій святий
Григорович К., монах 
Грушевський М.
Грушецький А.  
Давиденко О.
Даниленко В. 
Данило Галицький
Демидецький М.
Демидецький С.
Демитрикевич В. 
Демюзіль Ж. 
Димитревич Б., монах 
Димитревич П., ієромонах 
Дідушицький В.
Дідушицькі, польські поміщики 
Діжмареску Д.
Діодор 
Діоніс, грецький бог 
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Діткевич Т., ієродиякон 
Длугош Я.
Дмитрук І. 
Довбуш Олекса 
Долотко В.
Драган М. 
Драгосинович М. В.
Дюшен Л. 
Еліаде М. 
Єсенкович І., ієромонах 
Єсінський Т., монах 
Жакі А. (Żaki A.) 
Жегота П. 
Живаковський З., монах 
Жолтовський П.
Жураківський Г.
Жураківський І. В.
Забашта Р.
Засаревич С., ієромонах 
Збенович В. 
Зевс, грецький бог 
Зелінський С., монах 
Златковская Г. 
Златоуст Іван
Іванкович І., ієромонах
Іванов В. 
Іванов С., монах 
Іванович С., монах 
Ігнатій ієромонах
Ігор, князь Київської Русі 
Ігумен Феодосій
Індра, індійський бог 
Інка, давньоперуанський бог 
Іоаким святий
Іоаннович Б., монах 
Іов 
Ісаковський Т., монах 
Ісидор, ієромонах
Іфтемевич Р., ієромонах 
Йоаннович А., ієромонах 
Йоаннович Е., ієромонах 
Йоаннович І., монах 
Кадзінський М.
Казимир Ян, польський король
Каліновський П., ієромонах 
Каровець М.

Карпович В. (Януш Б., Janusz B.) 
Кивакова А.
Кирило 
Кіркор А. Г. 
Клапчук В. 
Клапчук М.
Кнігиницький А.
Княгинецький Й.
Княгиницький І. 
Кобилянська О.  
Кобильник Р.
Ковалевський А. 
Коваль І.
Козак В. 
Козак М.
Козачук С.
Козівець І.
Колосовська Ю.  
Кондзелевич І.
Константинович Я.
Констянтин VІІ Багрянородний
Контний П. (Kontny P.)  
Коперницький І.
Копистянський А.
Копичева Т. 
Кора-Персефона, давньогрецька 
богиня   
Коржук П.
Король Д. 
Короч О., ієромонах 
Корпович Г., ієромонах 
Косма, канонік празької капітули 
Коссак М. 
Костинів В. 
Коструба Т.
Костючок П.
Коте Г. 
Кочкін І. 
Кречмер П. 
Крзак З. (Krzak Z.) 
Крип’якевич І.
Криховецький І.
Кронос, грецький бог 
Крушельницька Л.  
Кугутяк М. 
Кузич-Березовський І.

Курбатов А. 
Кьойпер Ф. 
Лаврук М. 
Лада, давньослов’янська богиня 
Лакшмі, давньоіндійська богиня 
Левицький А.
Левицький І., монах 
Леві-Строс К.  
Левський П., ієромонах 
Левський Т., ієромонах 
Леслей, англійський історик  
Листвичник І. 
Литаврин Г.
Локєр Н.  
Лукань Р. 
Лушка О., монах
Лушкевич В. 
Ляйбніц Г. 
Магдалина, монахиня
Мазепа І.
Майєр Е. 
Мак-Кай Ю. 
Маланюк Т. 
Малаховський М., монах 
Мардук, шумерський бог 
Мартиготолпій П., монах 
Марченко Г. 
Мацкевий Л.
Мацюк О.
Мейє А.  
Мейєндорф І.
Мелень П.  
Мерийовський
Мефодій
Микола святий
Миронюк І.
Михайло святий
Михайлов Б. 
Мілановський Д.
Міллер А.  
Міллер В. 
Мітра, давньоіндійське божество  
Мовша Т. 
Могила Петро
Мойсей 
Мокловський Т.
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Мокоша, давньоруська богиня
Мошинський К.
Назаркевич Г., ієромонах
Напольських В. 
Нечуй-Левицький І. 
Нінгірс, шумерське божество 
Новосельський А. 
Обадновський С., ієромонах 
Одін, скандинавський бог 
Одокія, легендарна попадя 
Озіркевич Г.
Окладніков А. 
Онишкевич Н.
Оріон, давньогрецький міфічний 
герой 
Осіріс, єгипетський бог 
Ославський М.
Оссовський Г. 
Остафійчук Б.  
Павлович В., ієромонах 
Павлович П., монах 
Павлюк М.
Павлюк С. 
Павсаній   
Палама Г.
Пантелеймон святий
Парадаїс К.
Паранчич М.
Паранчич Я.
Партицький О.  
Пассек Т. 
Пастернак Я.
Пачкова С.  
Пелипейко І.
Пеняк С. 
Перехрест О.  
Перун, слов’янський бог 
Петрів В.
Петров А., монах 
Петросян С. 
Петрук Д.
Петрук М.
Петрушевич А. 
Печерський Антоній, святий
Пещанський В.
Пивоваров С. 

Платов А.
Плачинда С. 
Плутарх 
Пожоджук Д. 
Полібій Старший 
Понятовський С. А.
Попеску П.
Потоцька О.
Потоцький М.
Потоцький С.
Потоцькі, польські поміщики 
Протасевич І., ігумен 
Пушик С. 
Ра, єгипетський бог 
Рамзес, єгипетський фараон 
Рибаков Б. 
Риндіна Н. 
Ричков М. 
Ріттер К. 
Род, давньослов’янський бог  
Рожко М. 
Розов В.
Романовська М. 
Русанова І.
Салевич А.
Саргон Аккадський 
Сатурн, давньоримський бог 
Свенціцький І. 
Свидригайло, литовський князь
Свйонтек І.  
Святовид, давньослов’янський бог 
Святополк Окаянний
Седов В. 
Сеник С. (Senyk S.)
Серкович Ф., ієромонах 
Сидор О.
Симеонов Б., монах 
Симеонов І., монах
Симеонов М., монах
Синаїт Г.
Сиряміна Н. 
Ситчин З. 
Сич О. 
Сіреджук П. 
Скіф, давньогрецький герой 
Скрипник І.

Словодзка П., монах 
Смішко М. 
Собінський С., ієромонах 
Сокар, єгипетський бог 
Сокіл В. 
Соколовський З. 
Соломон 
Сосенко К. 
Сохацький М. 
Старчевський А.
Стеф’юк В.
Стефаник В.
Стефанів В. 
Стефанович М. 
Стойчев Т.
Столяр А. 
Страбон 
Сулятицький Д.
Тайлор Е. 
Тарас В.
Тарас Я. 
Тваурі А.
Теодорович Г., монах 
Теодорович Й., монах 
Теодорович М., монах 
Тивоненко А. 
Тимощук Б. 
Тит Лівій 
Титова О. 
Тищенко К. 
Тітмар
Токарев С. 
Том А. 
Томашек В. 
Томенчук Б. 
Тончева Е.
Топоров В. 
Трамп Д.
Транквіліон-Ставровецький К.
Уінн Ш.  
Уран, давньогрецький бог 
Уртонс Ю. 
Федоров Г. 
Федькович Ю. 
Фесенко Г. 
Фіглевський М.
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Фішер В. (Fisher W.)
Фомінцин А. 
Формозов А. 
Франко І.
Фрезер Д. 
Харлампович К.
Хефрен, єгипетський фараон 
Хронос, давньогрецький бог 
Хруслов Б. 
Цвек О. 
Целевич Ю. 
Чарторийські
Чачковський Л. 
Чернецов В. 
Черних Е. 
Черніков Т., ієромонах 
Чеснов Я. 
Чмихов М. 
Чоловський О.
Чорнобог, давньоукраїнський 
язичницький бог 
Чудінов В.
Шабанський А.
Шараневич І.
Шафарик П. 
Шеллінг Ф. 
Шехтер В. 
Шилов Ю. 
Шнайдер А.
Штрассер
Шумлянський П.
Шухевич В.
Щавелева Н.
Юнг К. 
Юпітер, римський бог 
Юревич І. (Jurewicz J.)   
Юрій, святий 
Яворський Іриней
Ягайло Владислав, польський король
Ян Казимир
Ярема, син Дениса
Ярило, давньослов’янський бог 
Ящевський І.
Ber W. 
Borucki T.  
Duch O.

Gapskieg H.
Irsa R. 
Kowalik A. 
Kurnatowska Z. 
Mazurkiewicz  M. 
Profant M. 
Profantova N. 
Stupnicki P.
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Австралія – 
Адамова гора – 
Азія – 
Аккад – 
Албанія – 
Алтай – 
Альбардж – 
Америка – 
Анатолія – 
Анди – 
Арарат – 
Ардан – 
Аркадія – 
Аркона – 
Аубе – 
Афіни – 
Афон
Африка
Баб’янка – 
Баба, гора
Баба, урочище – 
Бабин – 
Бабче – 
Багда-ола – 
Багінсберг – 
Багна – 
Багненське святилище – 
Балкани – 
Балкано-Карпатський регіон – 
Балтійське море – 
Бальцатул, полонина – 
Баня-Березів – 
Барвінкове – 
Батерс – 
Беальбек – 
Безулька, річка – 
Бергеу – 
Бережани – 
Березовиця – 
Бесівська скеля – 
Бесівський камінь – 
Бистрець – 
Бистриця – 
Бистриця Надвірнянська – 
Бистриця Солотвинська – 
Битків – 

ГЕОГРАфІЧНИй ПОКАжЧИК

Біла Тиса – 
Білий камінь – 
Білий Черемош – 
Білі Ослави – 
Білоберізка – 
Блаженний камінь – 
Близький Схід – 
Богова криниця – 
Боговець – 
Богородицька церква – 
Богородчанський район – 
Боже око – 
Бойки, селище – 
Бойківщина – 
Болгарія – 
Болехів – 
Болівія – 
Борисинка, гора – 
Борсук, урочище – 
Боярин, гора – 
Братислава – 
Брацлавщина – 
Бребенескул, гора – 
Брескул, гора – 
Бродівський повіт – 
Брусний – 
Бубнище – 
Буковець – 
Буковина – 
Буковинське Пруто-Серетське 
межиріччя – 
Буковинські Карпати – 
Вавель – 
Вавилон – 
Вальгала – 
Варшава – 
Ватикан – 
Ватопед – 
Ведмежі ворота – 
Велесниця – 
Велика Кам’янка – 
Велика Лавра – 
Великий Рожен І – 
Великий Рожен ІІ – 
Великий Скит – 
Великобританія – 

Веллекомін – 
Венедська затока – 
Верхні (Вижні) Козарки, присілок – 
Верхній Ардан – 
Верхній Ялівець – 
Верхній Ясенів – 
Верхньотисянська западина – 
Верховина – 
Верховинський район – 
Верховинщина – 
Вершида, урочище – 
Вижницький район – 
Вижній (Верхній) Березів – 
Вили, урочище – 
Вишнопіль – 
Відень – 
Візантія – 
Вільно (Вільнюс) – 
Віпчинка, гора – 
Вірменія – 
Вісла – 
Власієве поле – 
Вознесенський скит – 
Вознесінка, гора – 
Вознесінка, урочище – 
Вознесінська гора – 
Волинь – 
Волиця – 
Волицький монастир – 
Воловий потік – 
Волосянка, урочище – 
Волянське урочище – 
Ворона – 
Ворониця – 
Воскресінка, гора – 
Воскресінська гора – 
Воскресінці (Воскресинці) – 
Вроцлав – 
Вумберг – 
Вухатий камінь – 
Гавор, гора – 
Гаджина, полонина – 
Галицька Гуцульщина – 
Галицька Русь – 
Галицьке Поділля – 
Галицьке хорватське князівство – 
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Галицький район – 
Галичина – 
Галі, гора – 
Ганг – 
Ганів – 
Гарбузівське святилище – 
Гарбузівські камені – 
Гаршиця, гора – 
Гданськ – 
Глинки – 
Гнилиця, потік – 
Говерла – 
Голиця, гора – 
Голова Довбуша (камінь) – 
Голови, село – 
Голови, скелі – 
Гора Голинського – 
Гора святої Параскеви П’ятниці – 
Горбище, урочище – 
Горган – 
Горган Великий – 
Горган Гундяківський – 
Горгани – 
Горганські Карпати – 
Гордя Микуличанська – 
Горішній Кут, урочище – 
Город – 
Городичівський потік – 
Городище, урочище – 
Грабів – 
Грабовець – 
Грабовецьке городище – 
Грабовецький монастир – 
Грегіт – 
Греція – 
Грот Монаха – 
Грунь – 
Гундяківська полонина – 
Гусятин – 
Гутин-Томнатик, гора – 
Гуцульщина – 
Дагестан – 
Дащівець, урочище – 
Дебриця – 
Делятин – 
Дельфи – 

Дельфійський храм – 
Дерманський монастир – 
Дермань – 
Дземброня – 
Дівич – 
Дітреу – 
Дністер – 
Дністровське водосховище – 
Добротів – 
Довгий Верх, урочище – 
Долина – 
Долини, урочище – 
Дон – 
Донецьк – 
Дора – 
Драгомірна – 
Дубно – 
Дунай – 
Егейське море – 
Егейський регіон – 
Единбург – 
Ельба – 
Ельбрус – 
Європа – 
Євфрат – 
Єгипет – 
Єкатеринбург – 
Єрусалимська гора – 
Жаб’є – 
Жовква – 
За монастирем, урочище – 
Завоєли – 
Завоєльське святилище – 
Закавказзя – 
Закарпатська область – 
Закарпаття – 
Заланів – 
Залип’я – 
Зарічанський монастир – 
Заріччя – 
Західна Європа – 
Західна Україна – 
Західне Причорномор’я – 
Збруч – 
Зелене – 
Зельміс – 

Іванівці – 
Іванова криниця – 
Івано-Франківськ – 
Івано-Франківська область – 
Івано-Франківщина – 
Ігрець, гора – 
Ігрища, гора – 
Іда – 
Ізраїль – 
Інд – 
Індія – 
Іран – 
Йордан – 
Кавказ – 
Каїр – 
Каїри, село – 
Кайлас – 
Кам’яна Могила – 
Кам’янка, річка – 
Каменець, урочище – 
Каменистий гірський хребет – 
Камінець, гора – 
Камінь “Качка” – 
Камінь дванадцяти опришків – 
Камінь Довбуша – 
Камінь Макітря – 
Камінь Шугая – 
Камінь(с. Буковець) – 
Камінь, гора – 
Канюковата, гора – 
Каня, скеля – 
Капітолійський пагорб – 
Карелія – 
Карнак – 
Карпати – 
Карпато-Балканський регіон – 
Карпато-Дністровський регіон – 
Карпато-Пруто-Дністровський регіон – 
Карпатський регіон – 
Карпатські вершини – 
Каф, гора – 
Кашицька скеля – 
Кашицький камінь – 
Кедруватий, гора – 
Келії – 
Кельменецький район – 
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Керничний, полонина – 
Києво-Печерська лавра – 
Києво-Печерський монастир – 
Київ – 
Київська Русь – 
Китай – 
Кичера, гора – 
Кіліманджаро – 
Кінашка, гора – 
Кінець Горгана, гора – 
Кіферон – 
Клива – 
Клин, гора – 
Клітчин, присілок – 
Когаіонон – 
Кодак – 
Козацька гора – 
Козінське святилище – 
Коломийка, річка – 
Коломийська волость – 
Коломийський Благовіщенський 
монастир – 
Коломийський деканат – 
Коломийський повіт – 
Коломийський район – 
Коломия – 
Комарів, Кельменецького району – 
Корея – 
Корчів’я – 
Косів – 
Косівський монастир – 
Косівський повіт – 
Косівський район – 
Косівщина – 
Космач IV – 
Космач І – 
Космач ІІ – 
Космач ІІІ – 
Костел – 
Кострабки – 
Кошуля – 
Краків – 
Кременчук, хутір – 
Крилос – 
Крилоський Святоуспенський 
кафедральний монастир – 

Крим – 
Крісло (сідець) Довбуша – 
Кроноса гора – 
Кубаївка – 
Кукільники – 
Кути – 
Куштіль – 
Лакрю – 
Латинська Америка – 
Латунський камінь – 
Лелесів монастир – 
Лесівське святилище – 
Лесівські камені – 
Лесівські скелі – 
Леся камені – 
Лиса Гора – 
Лисина Космацька – 
Литва – 
Лікійська гора – 
Ліпца – 
Лоєва – 
Лостун, полонина – 
Луар-ет-Шер – 
Луги, присілок – 
Луксорський храм – 
Любарів – 
Любіжня – 
Люблін – 
Люча – 
Люча-рушірський ідол – 
Лючка, річка – 
Ляцьке – 
Львів – 
Львівська єпархія – 
Львівська область – 
Львівщина – 
Магура – 
Македонія – 
Максимець – 
Мала Азія – 
Малий Рожен – 
Малий Скит – 
Малі Погари, присілок – 
Мандата – 
Манява – 
Манявка, річка – 

Манявський монастир – 
Марамуреш – 
Марин Кут – 
Мариничі – 
Маришеві камені – 
Маркова – 
Мартинівці – 
Меджибіж – 
Мейден Кастл –
Мемфіс – 
Меру (Сумеру) – 
Месопотамія – 
Мечиківка – 
Миколаївщина – 
Микуличин І – 
Микуличин ІІ – 
Микуличин ІІІ – 
Мирне, присілок – 
Миска (тарілка) Довбуша – 
Між Кичерами, урочище – 
Млачки, урочище – 
Млинівка – 
Мніхівка – 
Могили, урочище – 
Молдова – 
Монастир св. Архангела Михайла – 
Монастир Святого Пантелеймона – 
Монастир, гора – 
Монастир, урочище – 
Монастирець, гора – 
Монастирик, урочище – 
Монастирики, урочище – 
Монастирисько, село – 
Монастирок, урочище – 
Монастирська гора – 
Монастирська полонина – 
Монастирське урочище – 
Монастирчани – 
Монастирчанський монастир – 
Монастирщина, урочище – 
Монголія – 
Монсоваж – 
Моравія – 
Москалівка – 
Москва – 
Мунчела – 
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Мунчелулуй – 
Надвірна – 
Надвірнянське городище – 
Надвірнянський район – 
Надвірнянщина – 
Назавизів – 
Назавизівське городище – 
Назавизівський монастир – 
Назарет – 
Нефритова гора – 
Нижнє Подунав’я – 
Нижнів – 
Нижній Ардан – 
Нижній Березів – 
Нижній Березів – 
Нижній Вербіж – 
Нижньоберезівський монастир – 
Нижньовербіжський монастир – 
Ніл – 
Німеччина – 
Новосибірськ – 
Нью-Йорк – 
Обочі – 
Овидова гора – 
Одаї – 
Одер – 
Окопи – 
Олексієве поле – 
Оливна гора – 
Олімп – 
Опрашина, річка – 
Острог – 
Палестина – 
Пангайот – 
Панське крісло – 
Париж – 
Паризький регіон – 
Парнас, гора – 
Пасічна – 
Перемишль – 
Перемишльська єпархія – 
Перу – 
Петрос, гора – 
Петушки – 
Печеніжин – 
Печеніжинське городище – 

Печеніжинський монастир – 
Печера Довбуша – 
Печера Шугая – 
Печерська Лавра – 
Писаний камінь – 
Писарева гора – 
Південна Америка – 
Південні Карпати – 
Південно-Східна Азія – 
Південно-Східна Європа – 
Північне Причорномор’я – 
Півнячний Кавказ – 
Під камнем, урочище – 
Під Кринтою, присілок – 
Підгірці – 
Підкамінь – 
Підсаддя – 
Піп Іван – 
Пірс-Дора, гора – 
Пістинський монастир – 
Пістинь – 
Пістинька, річка – 
Пітрицький монастир – 
Плаюци, присілок – 
Плісненський монастир – 
Погане місце – 
Погар, урочище – 
Погорілець – 
Погорілка, гора – 
Поділля, село – 
Подністров’я – 
Подунав’я – 
Пожеретул, урочище – 
Пожижевська, гора – 
Покутська рівнина – 
Покутські Карпати – 
Покутсько-Буковинські Карпати – 
Покуття – 
Полонинський монастир – 
Полумистий, присілок – 
Польське королівство – 
Польща – 
Помор’я – 
Попівка, гора – 
Попівське, урочище – 
Попова гора – 

Поповець – 
Попруття – 
Порабести – 
Почаїв – 
Почаївська Лавра – 
Правобережна Україна – 
Прага – 
Приазов’я – 
Прибайкалля – 
Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника – 
Прикарпаття – 
Прислоп, присілок – 
Прислопський перевал – 
Прокеріци, присілок – 
Прокурава – 
Прут – 
Пруто-Бистрицьке підгір’я – 
Пруто-Дністровське межиріччя – 
Пруто-Серетське межиріччя – 
Путильський перевал – 
Путильський район – 
Путна – 
Рабина, село – 
Ребра, гора – 
Ржим – 
Рибне – 
Рибниця, річка – 
Рим – 
Рівне – 
Річка, село – 
Рогатинський район – 
Родна – 
Родопи – 
Рожнів – 
Рожнівський монастир – 
Розгірче – 
Розтоки І – 
Розтоки ІІ – 
Росія – 
Румунія – 
Руян, острів – 
Рюген – 
Садгора – 
Санкт-Петербург – 
Сардинія – 
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Свинячий гук – 
Свідівець – 
Святилище Зевса – 
Семенків камінь – 
Семенчуцький перевал – 
Семигороддя – 
Семигородський шлях – 
Сент-ет-Марн – 
Серафинці – 
Середземномор’я – 
Середземноморський регіон – 
Середнє Подністров’я – 
Середній Березів – 
Середній Дністер – 
Середній Майдан – 
Середньоберезівський монастир – 
Середньомайданський монастир – 
Серет – 
Сермізегетуза – 
Сивуля – 
Сиглін – 
Синай – 
Синевидський монастир Пресвятої 
Богородиці – 
Сідлище – 
Сідней – 
Скала, село – 
Скала, урочище – 
Скали, урочище – 
Скит Манявський – 
Скит, гора – 
Скитик – 
Скитська церква – 
Сколе – 
Скупова полонина – 
Слобожниця – 
Словаччина – 
Сльонж – 
Смодна – 
Смодненський монастир – 
Смоленськ – 
Смотрич – 
Снідавка І – 
Снідавка ІІ – 
Снятинська волость – 
Снятинське староство – 

Собор Благовіщення Пресвятої 
Богородиці – 
Собор Великої Лаври – 
Собутка – 
Сокіл, село – 
Сокілька скеля – 
Сокільський гірський хребет – 
Сокільський камінь – 
Сокільські культові пам’ятки – 
Сокільсько-Томаківська група 
святилищ-храмів – 
Соколівка – 
Солотвин, село – 
Солотвино, гора – 
Солотвино, місто – 
Солотвинський монастир – 
Солотна – 
Софія – 
Спас – 
Спаський монастир – 
Спензова – 
Ставник, річка – 
Станіславівська єпархія – 
Станіславівська земля – 
Станіславський циркулярний уряд – 
Старий Косів – 
Старі Богородчани – 
Старі Воскресінці – 
Старі Кути – 
Старунський монастир – 
Старуня – 
Старуньське городище – 
Стая, полонина – 
Стиря, гора – 
Стовпні – 
Стоунгендж – 
Страгірчики – 
Страгора – 
Стражниця, гора – 
Стримба – 
Сучавиця – 
Східна Азія – 
Східна Європа – 
Східний Сибір – 
Східнокарпатський регіон – 
Сян – 

Тавор – 
Тайвань – 
Тальянки – 
Танасків камінь – 
Тарночка – 
Татарівка – 
Татарівське святилище – 
Татарівський великий камінь – 
Татарівські камені – 
Татарівські скелі – 
Татарський перевал – 
Тель-Халафа – 
Тернопільщина – 
Терношора, гора – 
Терношори – 
Терношорське святилище – 
Тибет – 
Тигр – 
Тиса – 
Тисмениця – 
Тлумацький район – 
Тлумачицький монастир – 
Товмачик – 
Товмачицький монастир – 
Томаківський камінь – 
Томаківські культові пам’ятки – 
Торонто – 
Трансільванія – 
Третя гора – 
Трипілля – 
Туреччина – 
Туркул, гора – 
Тюдів – 
Тюдівський монастир – 
Тянь-Шань – 
Угорники – 
Угорницький монастир – 
Угорська Русь – 
Угорське, урочище – 
Угорські скелі – 
Угорщина – 
Ужгород – 
Україна – 
Українські (Східні) Карпати – 
Унів – 
Унівський монастир – 
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Урвище, урочище – 
Урич – 
Урочище Галі – 
Устеріки – 
Фавор – 
Фитьків – 
Фитьківське городище – 
Фіви – 
Філадельфія – 
Франція – 
Фуджі – 
Фудзіяма – 
Фуратик гора – 
Хаджирал – 
Херсонес – 
Херсонщина – 
Хмелева – 
Хоминський ліс – 
Хорватія – 
Хоросна – 
Хороцево – 
Хотимир – 
Хотин – 
Хотинський хребет – 
Храм Абу-Сімбел – 
Храм Амона – 
Храм Соломона – 
Храм Юпітера – 
Хресто-Воздвиженський монастир – 
Христофорівка – 
Хуан-Хе – 
Хукар’ї – 
Царина, присілок – 
Цейлон – 
Центральна Європа – 
Центральна Росія – 
Центрально-Східна Європа – 
Церква Вознесіння Хрестового – 
Церква Іоакима і Анни – 
Церква Пресвятої Богородиці – 
Церква Різдва Пресвятої Богородиці – 
Церква святого Архистратига Михаїла 
– 
Церква Успіння Пресвятої Діви 
Богородиці – 
Церковці – 

Цецина, гора – 
Цецун – 
Чаплинка – 
Чатал-Гуюк – 
Черганівка – 
Черемош – 
Черкаси – 
Чернече, урочище – 
Чернечівка – 
Чернівецька область – 
Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича – 
Чертеж, гора – 
Чертежина – 
Чехія – 
Чечунь, гора – 
Чорна гора – 
Чорна дорога – 
Чорна Тиса – 
Чорний Грунь – 
Чорний Черемош – 
Чорногірське святилище – 
Чорногірський гірський хребет – 
Чорногора – 
Чортів палець – 
Чортове городище – 
Чудів – 
Шепіт – 
Шепітське городище – 
Шешори – 
Шиверин – 
Шипинська земля – 
Шотландія – 
Шпиці – 
Шугаїв Горган – 
Шумер – 
Шумлянщина, урочище – 
Юдаківський камінь – 
Яблунецький перевал – 
Яворів – 
Яворівський камінь – 
Яндзи – 
Японія – 
Яремча – 
Ярослав – 
Ясенів – 

Ясиновець – 
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