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СКЕЛЬНІ СВЯТИЛИЩА ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ 

 
У першій частині статті йдеться про відкриття брамоподібного скельного святилища, виявленого в 

Покутсько-Буковинських Карпатах. Установлено його структуру, конструктивні особливості, здійснено опис 

та інтерпретацію скельних рельєфів, знаків і символів. 
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Покутсько-Буковинські Карпати входять до внутрішньої зони передкарпатського передо-

вого прогину Українських (Східних) Карпат. Вони охоплюють частину Надвірнянського району 

(від річки Прут), Косівський район Івано-Франківської області, а також Вижницький, 

Путильський і частину Сторожинецького районів Чернівецької області. Загальна протяжність 

Покутсько-Буковинських Карпат сягає майже 100 км. Вони простягнулися з північного заходу на 

південний схід. За висотними показниками ця частина Карпат сягає 600–800 м над рівнем моря. 

Територія Покутсько-Буковинських Карпат здавна відома своїми корисними копалинами: 

покладами нафти, газу, менелітових сланців, озокериту, бурого вугілля, мінеральної фарби й 

води, а також свинцю, цинку, алюмінію, заліза тощо. З доісторичних часів край славиться своїми 

численними джерелами соляної ропи, з якої виварювали високоякісну сіль. 

Покутсько-Буковинські Карпати відзначаються густою сіткою річок і потоків. Їх густота 

становить 0,5–0,7 км/км2 і є однією з найбільших в Україні. Помірний континентальний клімат 

характеризується достатньою вологістю, нежарким літом, теплою осінню й м’якою зимою. 

Покутську рівнину в межиріччі Дністра та Пруту, як і Закарпаття, відносять до найтеплішої зони 

Карпат. Гідротермічні умови тут сприятливі для рослинного й тваринного світу, вирощування 

зернових, льону, овочів, плодоягідних культур, тютюну тощо. Край багатий кормовими, 

харчовими, лікарськими та технічними рослинами, мисливськими тваринами. За сприятливими 

природними умовами для проживання людей, сумарним рекреаційним показником він 

наближається до потенціалу Криму й випереджає Північний Кавказ1. 

Сприятливі природно-кліматичні умови Покутсько-Буковинських Карпат, розміщення їх у 

зоні обширних зовнішніх етнічних контактів зумовили раннє заселення території, зростання 

чисельності населення. Споконвіків тут проживають слов’яни, українці, представники унікальної 

етнографічної групи – гуцулів. 

Центральну частину Покутсько-Буковинських Карпат займає Сокільський гірський хребет. 

Він простягнувся на шістнадцять кілометрів із північного заходу на південний схід між річками 

Рибниця й Черемош. Гори Сокільського, Хоминського паралельних хребтів сягають середньої 

висоти. На крайньому північному заході вирізняється вершина заввишки 878,3 м над рівнем 

моря. Дещо південніше знаходиться найвища гора Сокільського з висотою 939,7 м. Відомий 

дослідник Галичини кінця ХІХ ст. А. Шнайдер зазначав, що найвища гора Сокільського на 

південь від с. Бабин має назву Чорна Кичера, біля підніжжя якої б’ють соляні джерела2. 

У Йосифінській метриці за 1787 р. указується, що на Чорній Кичері є “козацькі гроби”. У мет-

риці йдеться також про те, що “Сокільську гору ще називають Голицею, на якій є Лисина”3. 

У південно-східному напрямку гори Сокільського хребта пологіші. Тут розлогі полонини 

переходять у мішані ліси, а неглибокі улоговини змінюють стіжкуваті вершини, що закінчуються 

прямовистими скельними останцями ямненських пісковиків, які здіймаються на висоту до 40 і 

більше метрів4. Загалом їх тут біля 20. Більшість скельних виходів розташована в центральній, а 

особливо в південно-східній частинах хребта приблизно за 1–2 км один від одного.  

Гірський потік Сокільського, що має назву Жупник (доплив Рибниці), протікає на межі сіл 

Бабина й Города, а також полонина Жупа свідчать про те, що в давнину тут виварювали сіль, яку 

потім везли на Русь5. Це підтверджується Воскресенським літописом6.  

Сокільський хребет відзначається складними тектонічними особливостями, оскільки він 

проcтягнувся вздовж середини Передкарпатського тектонічного розлому. Під Сокільським цей 

розлом посилюється рядом складок і лусок. Вони утворюють оконтурену розломами трапецію, 

повернуту ширшою основою в північно-східному напрямку7. 

Особливості рельєфу Сокільського хребта, захищеність долин, що його оточують, від 

холодних північних вітрів створили унікальний мікроклімат. Великороженська й Малороженська 
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долини, що виходять до Черемошу, відзначаються вищою, ніж в інших місцевостях, 

температурою, помірним континентальним кліматом, достатньою вологістю8.  

Покутсько-Буковинські Карпати належать до того культурного ареалу, який був освоєний 

людиною ще в епоху палеоліту. Залишки стоянок мезолітичних мисливців, поселень неолітичних 

скотарів і землеробів виявлено в цілому ряді населених пунктів карпатського низькогір’я.  

Стародавнє населення Східних Карпат, Покуття, Подністров’я перебувало в безпосе-

редньому контакті з високорозвиненими цивілізаціями півдня Європи, Подунав’я, Балкан, де, на 

думку переважної більшості вітчизняних і зарубіжних учених, сформувалися перші в Південно-

Східній Європі неолітичні скотарсько-землеробські племена, зокрема культура лінійно-

стрічкової кераміки. П’ять тисяч років до нашої ери її носії через Трансільванію, гірські перевали 

Карпат, а також уздовж річок Серету й Пруту проникли в Північно-Східне Прикарпаття, зайняли 

великі простори Центральної Європи. Населення культури лінійно-стрічкової кераміки було 

першим відомим досі на Прикарпатті, яке поруч із розведенням худоби займалося мотичним 

землеробством. Релігійно-міфологічні уявлення були пов’язані з культом бика. Орнамент мав 

вигляд заглиблених ліній і ямок9.  

На VІ–V тис. до н.е. припадає поширення у Європі перших мідних виробів, виготовлених у 

Балкано-Карпатському регіоні, зокрема в Трансільванії, де знаходилися великі родовища міді, 

заліза, золота, свинцю.  

Дослідження Н.Риндіної й Е.Черних довели, що стародавнє населення Прикарпаття 

добувало метал частково з місцевої руди, однак в основній масі одержувало його з Трансільванії, 

неолітичне населення якої, у свою чергу, використовувало досвід гірничодобувної справи Балкан 

і Анатолії ще із VІІ тис. до н.е.10. Спектральний аналіз мідних і бронзових виробів, виявлених на 

Прикарпатті, засвідчує, в основному, їх трансільванське походження.  

З Північної Трансільванії метал експортували у вигляді штабів або дисків населенню 

Центрально-Східної Європи. Посередником у поширенні мідних виробів і технології металургії 

було стародавнє населення Прикарпаття, зокрема Покутсько-Буковинських Карпат, оскільки 

воно знаходилося найближче до Північної Трансільванії. Найкоротші стародавні шляхи до 

Трансільванських родовищ (гори Родна, Берґеу історичного регіону Бистриці (Румунія)) 

пролягали з верхів’їв рік Прут, Черемош, Серет, Бистриця Надвірнянська через Прислопський 

(Румунія), Яблунецький, Пантирський, Путильський (біля сучасних сіл Шепіт і Верхній 

Яловець), Семенчуцький та інші перевали.  

На основі культур лінійно-стрічкової кераміки й Боян на початку ІV тис. до н.е. в Карпато-

Дунайському регіоні сформувалась яскрава скотарсько-землеробська культура Трипілля-

Кукутені (ІV–ІІІ тис. до н.е., за каліброваним датуванням VІ – ІІІ тис. до н.е.). Освоївши Пруто-

Дністровське межиріччя, трипільці заселили Прикарпаття. На території Івано-Франківської 

області виявлено 328 пам’яток трипільців11. Сприятливі умови для розвитку землеробства, 

скотарства, наявність родовищ якісного кременю, керамічної глини, солі на Прикарпатті привели 

до різкого збільшення трипільців, які поступово заселили всю Правобережну Україну. 
У духовній культурі трипільців важливе місце займали образи птаха, змія-ящера, а також 

культ бика. У басейні Середнього Дністра виявлена найбільша концентрація трипільської 
зооморфної пластики12. Образи змія, птаха, бика були поширені й у найстародавніших центрах 
цивілізації – Кріто-Мікен, Чатал-Гуюка, Єгипті та ін.  

У період ранньої бронзи (кінець ІІІ тис. до н.е.) Східну Європу заселяють скотарсько-
землеробські племена, з яких згодом вийшли слов’янський, германський, балтський та інші 
етноси. Їх вважають індоєвропейцями. Сьогодні після тривалого панування концепції степової 
прабатьківщини індоєвропейців більшість вітчизняних і зарубіжних дослідників ототожнює її з 
Карпато-Дунайським регіоном13. 

Видатний російський етнолінгвіст О.Трубачов указує на “стародавню присутність індоаріїв 

у Трансильванії і Закарпатті”. “Складність поглиблюється тим, – зазначає він, – що цей район міг 

бути як відправним пунктом руху індоіранців в історично відомих напрямках (через Північне 

Причорномор’я), так і об’єктом їх зворотних міграцій, наприклад, міграція на захід античних 

сербів – індоарійців, її сліди в Тавриці відповідають (вихідні? зворотні?) циркумкарпатському 

регіонові. Nitra (в Карпатах, бас. Дунаю) – Чіге-нітра (перевал у Східному Криму) др.-інд. netra – 

“прохід”. Пошуки необхідно продовжити. У Карпатському регіоні повинні бути назви, що до цих 

пір безуспішно етимологізуються іншим шляхом і потребують індоарійського етимологічного 

вирішення подібно до гідроніма Nitra”14.  



Батьківщині індоєвропейців були притаманні континентальний клімат (тепле літо та про-
холодна зима), гірські й рівнинні ландшафти, ліси. Ранні (неоліт) і пізні (енеоліт) індоєвропейці 
займалися скотарсько-землеробським господарством з акцентом на розведення худоби. 
Домінуючою фігурою в індоєвропейському суспільстві був чоловік, військовий ватажок, власник 
домашньої худоби. Сакральна сфера характеризувалася двобоєм бога-героя (Індра) зі змієм 
(Вритра), що скував воду та викрав худобу. У санскриті особливо поширеними є такі слова, як 
“Бог”, “змій”, “вода”, “корова”15.  

Культурі індоаріїв були притаманні монументальна кам’яна зооморфна й антропоморфна 
скульптура (ідоли та фалічні менгіри), підкурганні поховання, скіпетри, булави, сокири, шнур, 
вохра, зображення солярних символів (хрест, коло, круг), стопи16. 

Археологи, лінгвісти, антропологи вважають, що останніми носіями єдиної ще індо-
європейської спільноти була ямна культурно-історична спільність (ХХХ–ХХІІІ ст. до н.е.). 
Найбільша концентрація пам’яток ямників спостерігається на просторі від Дунаю до Дону. 
Особливий інтерес у зв’язку із цим становить територія Подністров’я, Карпат і Подунав’я.  

З цієї ймовірної прабатьківщини в першій половині ІІІ тис. до н.е. вирушила хвиля 
індоєвропейців (майбутні хети, лувійці й палайці, які заселили Анатолію)17. У кінці ІІІ – на 
початку ІІ тис. до н.е. із цього ж регіону вирушає чергова хвиля народів (майбутніх германо-
балто-слов’ян). Через карпатські перевали рухалися пракельто-іллірійці18. На думку В.Томашека, 
П.Кречмера й Е.Мейєра, з Карпато-Пруто-Дністровського регіону в цей час на Балкани 
вирушають прафракійці, які згодом проникають до Егейського моря та в Малу Азію й заселяють 
величезну територію19. 

У першій половині ІІ тис. до н.е. Північно-Східне Прикарпаття населяють праслов’янські 
племена комарівської культури. Цікавим у зв’язку із цим є твердження лінгвіста Б.Горнунга, 
історика Б.Рибакова, археолога С.Березанської та інших про праслов’яно-фракійський зв’язок ще 
в кінці ІІІ – на початку ІІ тис. до н.е., етнокультурним виявом якого була комарівська група 
тшинецької культури. У кінці ІІ тис. до н.е. з-за Карпат сюди проникають фракійські племена, 
зокрема носії розвинутої культури Ноа, які активно займалися бронзоливарною справою й 
виробництвом солі. У ХІІ ст. до н.е. Карпатський регіон заселили племена гето-фракійців. За 
своїми пам’ятками вони одержали назву українського, а згодом фракійського гальштату (ХІІ – VІ 
ст. до н.е.)20.  

Стародавні грецькі й римські історики повідомляють про те, що з ранньоскіфського часу 
на Середньому Подністров’ї, в Покутсько-Буковинських Карпатах, Трансільванії знаходилося 
царство агафірсів (VII – III ст. до н.е.). Такої ж точки зору дотримуються й сучасні вітчизняні 
дослідники, які ототожнюють агафірсів із чорноліською археологічною культурою 
(Ю.Колосовська) та фракійським етносом (С.Березанська). Німецький дослідник Г.Коте 
твердить, що агафірси разом зі скіфами-орачами становили окрему групу, яка згодом набула 
праслов’янських ознак21.  

Ряд дослідників (Ю.Колосовська, Л.Крушельницька) вважають агафірсів одним із гіпер-
борейських племен, яке передавало на о. Делос дари для бога Апполона, загорнуті в пшеничну 
солому. Арістотель пише про них як про народ, що знав свої закони у вигляді пісень22.  

В останні століття до н.е. в Карпато-Дністровському регіоні проживали гето-фракійські 
племена. Крім них, згадуються також сармати, германці й бастарни. Від імені останніх римські 
історики називали Покутсько-Буковинські Карпати – Alpes Bastarnice23. 

Етнічне походження бастарнів до кінця не з’ясоване. Полібій Старший, Плутарх, Тит 

Лівій, Діодор називали бастарнів гето-фракійцями, сарматами, германцями, галатами, або гал-

лами, тобто кельтами. На кельтському походженні бастарнів наголошує відомий український 

історик кінця ХІХ ст. О.Партицький. Сучасні дослідники відносять бастарнів до поїнешти-

лукашівської археологічної культури, яка сформувалася на ґрунті гето-фракійських племен 

(В.Козак, Г.Федоров). М.Романовська допускає, що крім гето-фракійців в етногенезі бастарнів 

могли брати участь і слов’яни24.  

Після розгрому гето-дакійців Римом у 106 р. вони емігрували в Покутсько-Буковинські 

Карпати, у верхів’я Пруту та в Подністров’я. Їхніми сусідами були беси й карпи. Останніх 

М.Смішко ототожнив із культурою карпатських курганів (ІІІ–ІV ст. н.е.), які були асимільовані 

слов’янами і стали предками літописних хорватів. Найбільша концентрація пам’яток культури 

карпатських курганів спостерігається у верхів’ї Пруту. В.Вакуленко дотримується думки, що у 

формуванні культури карпатських курганів брали участь гето-дакійці й слов’яни, які згодом 

витіснили перших25.  



Карпатський регіон пов’язують також із прабатьківщиною слов’ян. У цьому регіоні фік-

сують їх найдавніше розселення. Найбільша кількість слов’янських археологічних старожит-

ностей виявлена у верхів’ї Пруту, Середнього й Верхнього Подністров’я (В.Баран). Це під-

тверджують найархаїчніші слов’янські гідроніми. У V–VІІ ст. слов’янські (празько-корчацькі) 

археологічні пам’ятки поширилися на північ (Подніпров’я), на захід і на південь (Польща, 

Словаччина, Моравія, Чехія, Німеччина, Румунія)26. 

У V–VІІ ст. формуються територіально-племінні об’єднання слов’ян. На думку ряду 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, у VІІІ–Х ст. у верхів’ї Пруту й Середнього Дністра 

існувало Галицьке хорватське князівство, яке згодом було приєднане до Київської Русі27. 

Прямими нащадками хорватських племен були русини-українці. 

Незважаючи на те, що змінювались археологічні культури, літописні племена, однак 

автохтонне населення краю, змішуючись із прийшлими народами, залишалося на заселених 

пращурами землях ще з епохи неоліту, про що свідчать тяглість традицій, способу життя в даній 

екосистемі, спадкові ознаки матеріальної та духовної культури, топонімія28.  

З давніх-давен Покутсько-Буковинські Карпати були місцем перетину міграційних і 

обмінно-торгових шляхів із півночі на південь і зі сходу на захід. Ще з епохи мезоліту важливі 

шляхи проходили вздовж рік, зокрема Дністра й Пруту – цього стародавнього комунікаційного 

коридору, по якому пройшли сотні племен.  

У межиріччі верхнього Пруту й Середнього Подністров’я перехрещувалися галицький, 

дністровський, покутський, молдавський, волоський шляхи. У ХІІ–ХІІІ століттях по долині річки 

Прут проходив сухопутний шлях, що з’єднував Галич із містами Північного Причорномор’я й 

Нижнього Подунав’я. З долини Пруту можна було перейти через Карпати на Семигородський 

шлях, що вів у Трансільванію29. За літописними даними, в 1208–1209 рр. через перевал Прислоп 

рухалися загони трансільванського воєводи Бенедикта, що направлявся до Галича. У 1230 р. 

після невдалого походу на Галич цим шляхом відступали війська майбутнього угорського короля 

Бели. За даними монаха Рогерія (40-ві рр. ХІІІ ст.), через перевал Прислоп проходило 

монгольське військо темника Богатера, що вторгся у володіння половців у Північній 

Трансільванії. Для опору монголам місцеве населення створило засіки30.  

У 60-х рр. ХІ ст. через Яблунецький перевал проходили половці для нападу на Угорщину. 

На думку галицького історика ХІХ ст. Ізидора Шараневича, а також сучасного дослідника 

Мирослава Волощука, Прислопський, Яблунецький, Татаровний і Путильський перевали 

активно використовувалися для товарообміну між середньовічним населенням Прикарпаття й 

Північної Трансільванії.  

Аналогічні транскарпатські шляхи проходили в Північно-Східних Карпатах, Бескидах, що 

вели з Добромиля, Старої Солі, Болехова на Дуклянський, Лубківський (до мідних родовищ 

Словаччини), Ужоцький, Верецький, Вишківський перевали. Уздовж цих шляхів виявлено 

стародавні культові й оборонні пам’ятки (Розгірче, Урич, Бубнище, Підкамінь та інші)31. 

Уздовж транскарпатських шляхів, а також місць видобутку солі, кременю, міді, заліза 

йшло заселення гірської частини краю в стародавні часи. Протягом 80–90-х років ХХ ст. у 

Покутсько-Буковинських Карпатах відомим археологом Ларисою Крушельницькою виявлено 

цілий ряд солеварних комплексів періоду бронзи, які за масштабом виробництва солі не мали 

аналогів у Центральній Європі. Один із найпотужніших центрів видобутку солі знаходився в 

Космачі й Текучі. Звідси, шляхом торговообмінних операцій, сіль переправляли в різні 

напрямки32.  

Наявність активних міграційних і торгових шляхів, багаті сировинні ресурси верхнього 

Попруття й Середнього Подністров’я спричинилися до появи тут стародавніх виробничих, 

фортифікаційних і культових пам’яток. Розміщення останніх біля давніх шляхів відповідає 

світовій практиці. 

Системне вивчення Покутсько-Буковинських Карпат у подальшому, цілком імовірно, 

приведе до локалізації не відомих досі шляхів комунікації, пам’яток виробничого, культового й 

оборонного характеру. Крім усього іншого, важливу роль у цьому процесі покликано відіграти 

вивчення місцевої мікротопонімії. 

Усі ці фактори спонукали етнологічно-археологічну експедицію “Карпати-Дністер” 

кафедри етнології і археології Інституту історії і політології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, а також колектив створеного у 2008 році науково-

дослідного Інституту історії, етнології і археології Карпат зайнятися ґрунтовним обстеженням 

території Гуцульщини й, зокрема, Сокільського хребта на предмет виявлення стародавніх 



скельних пам’яток. На можливу їх тут локалізацію вказувала та обставина, що біля Сокільського 

їх було виявлено цілий ряд. 

Культові скельні пам’ятки Сокільського супроводжуються багатою місцевою фольклорно-

легендарною традицією, пов’язаною зі стародавніми святилищами, образами Білобога й Чор-

нобога, похованням короля Гуцула, діяльністю О.Довбуша, печерами, численними скарбами 

тощо. 

Уже перший день обстежень сокільських вершин 22 червня 2006 р. перевершив спо-

дівання. Було виявлено Татарівське святилище, жертовний камінь, петрогліфи. Згодом цей 

перелік поповнився Гарбузівським і Лесівським (Маришевим) святилищами.  

Розміщення святилищ і жертовників на гірських вершинах не було випадковим. У куль-

товій традиції стародавніх народів, які жили в горах або біля них, побутувало уявлення про 

вершини як про щось священне, близьке до неба й богів. Дослідники відзначають, що культ гір 

виник ще в епоху мезоліту-неоліту й був пов’язаний зі значними зрушеннями в суспільній 

свідомості, господарській діяльності, зокрема появою перших землеробських общин, які на 

Прикарпатті виникли в VІ тис. до н.е. (за каліброваним датуванням знахідок культури лінійно-

стрічкової кераміки)33. Культ священних вершин був пов’язаний з усвідомленням залежності 

земних процесів від небесних і утвердженням у зв’язку із цим головного чоловічого божества 

неба, Сонця.  

Усвідомлення сакрального значення гір було явищем загальнолюдським. Священними 

вважалися гори Кроноса на Кріті, Аркона біля Балтійського моря, Олімп, Осса, Пеліон, Парнас, 

Кіферон, Іда в Греції, Зельміс у Родопах, Тайшань у Китаї, Фудзіяма в Японії, Мандара в Індії, 

Кайлас у Тібеті, Хукар’ї в Ірані, Сінай в Ізраїлі, Арарат у Туреччині, Багда-ола в Монголії, 

Кіліманджаро в Африці та інші34.  

У ряді культур гора виступала втіленням Бога. У культово-міфологічній традиції деяких 

народів поширеним є образ священної гори, якої не існує в природі. У сакральній космогонії 

індуїзму й буддизму такою є світова гора Меру, в урало-алтайських народів гора Сумар, у 

китайських даосів Нефритова гора, в ісламській традиції гора Каф, у скандинавській міфології – 

Вальгала, в середньовічній Європі – Монсоваж35. 

Оскільки гори були священним місцем, де живуть боги, на них будували храми, 

святилища, жертовники. Найвідомішим із них є храм Юпітера на Капітолійському пагорбі в 

Римі, храми Аполлона й Діоніса в підніжжі гори Парнас, храм Соломона на Єрусалимській горі. 

Релігійний центр даків знаходився на священній горі Когаіонон у Карпатах на висоті 1200 м над 

рівнем моря. Тут згодом виросла і їх столиця Сермізегетуза (Страбон). Сьогодні це Мунчелулуй 

у Румунії36.  

У Східному Сибіру набув значного поширення культ священних родових гір. Дослідники 

відзначають у хакасів складні уявлення про родову гору й печеру як джерело походження роду та 

вмістилища душ померлих, центр релігійного й громадського життя. У якутів зафіксовано 

чимало переказів про священні гори як житла родових тотемів. У бурятів гори були не тільки 

місцем перебування богів, духів, але й релігійними й етнічними центрами. Навколо родових гір 

відбувалась етнічна консолідація уйгурів. Уявлення про відхід душ померлих родичів у родову 

гору із часом привів до того, що гора могла асоціюватися з могилою, потойбічним світом. 

Охорона родових тотемів на святилищах, могил предків часто ставала причиною воєн у 

стародавні часи37. 

Культ священних гір був поширений у слов’ян. На горах закладали святилища Перуна, 

Велеса. Ороніми з подібними назвами досі відомі в слов’янському світі. Зокрема, в Боснії є гора 

Велеса, в Істрії, Далмації, Македонії, Польщі, Україні поширеними є гори Велеса й Перуна38. 

Язичницькі святилища закладалися на висотах в Київській Русі, зокрема, у “Повісті минулих літ” 

ідеться про те, що князь Ігор пішов на пагорб, де стояв Перун, для принесення клятви про мир із 

греками39.  

На карпатських вершинах також були поширені скельні святилища й кам’яні жертовники. 

У зв’язку із цим привертають увагу ритуальні висоти під назвою “Ігрище”, “Голиця”, “Лиса 

гора”, “Баба” та інші. З горами тісно пов’язаний культ печер, поширений на Гуцульщині у 

вигляді численних “печер Довбуша”. Традиція сакралізації гірських ландшафтів була настільки 

міцною, що навіть із прийняттям християнства перші церкви й монастирі будувалися на висотах, 

як правило, на місці стародавніх святилищ. У “Літописі Руському” у зв’язку із цим зазначено: 

“Повелів він (Володимир. – М. К.) робити церкви і ставити їх на місцях, де стояли кумири”40. Як 

твердить дослідниця В.Тарас, використання язичницьких святилищ на вершинах і пагорбах для 



побудови перших церков і монастирів мало загальний характер. Найчастіше вони 

присвячувались Івану Хрестителю. Традиція будівництва монастирів і церков на висотах 

збереглася в Галичині до ХVІІІ ст.41. У наш час на місці деяких гірських стародавніх святилищ 

побудовані каплиці. До початку ХХ століття в Карпатах зберігся звичай у ніч на Івана палити 

ритуальні купальські ватри на вершинах. 

Про вшанування висот багато разів згадується в книгах Старого заповіту. У юдеїв гори 

були пов’язані з місцевими божествами – Астартою, Ваалом, де “народ приносив жертву та 

кадив на пагорбах” (Друга книга Царів, 14:4). У книзі “Вихід” описано унікальну подію – бого-

явлення (теофанія) на горі Сінай. Вона дає уявлення про ставлення стародавніх людей до Бога, 

що перебуває на священній горі. Звертає на себе увагу та обставина, що Господь двічі 

попереджає Мойсея стосовно того, щоби під час теофанії люди не піднімались і не торкались 

гори: “І вивів Мойсей народ із табору на зустріч Богові, і вони стали під горою. А гора Сінай – 

уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї в огні!.. і сильно затремтіла вся гора … і 

покликав Господь Мойсея на верхів’я гори, і вийшов Мойсей. І промовив Господь до Мойсея: 

“Зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато з нього загине. 

А також священики, що будуть підходити до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх 

не повбивав”. І сказав Мойсей до Господа: “Не зможе народ вийти на гору Сінай, бо Ти засвідчив 

між нами, говорячи: Обведи границею цю гору, і освяти її”. І промовив до нього Господь: “Іди, 

зійди, а потім вийди ти й Аарон з тобою, а священики й народ нехай не рвуться до Господа, щоб 

Я не повбивав їх”. І зійшов Мойсей до народу, і сказав їм це все” (Друга книга Мойсея. Вихід, 

17–25). 

Священне значення гір знайшло відображення й у Новому заповіті. Ісус Христос на одній із 

гір Галилеї виголосив свою знамениту “Проповідь на горі” (Матвія, 5–7), у якій викладені моральні 

засади християнства. Важливі події земного життя Христа були пов’язані з горами. 

Сказане вище свідчить, що проблема “культу гір” є складною й не до кінця вивченою. Вона 

містить не тільки різні уявлення про об’єкт культу, але і його види, форми та прояви. У контексті 

зазначеного слід розрізняти священні гори як окремий об’єкт культу, а також сакральні вершини, 

що виступають місцем культу, ритуальних жертвопринесень. У другому випадку на гірському 

святилищі об’єктом культу є божество у вигляді кам’яного чи дерев’яного ідола, наскельного 

зображення. До такого типу належать гірські святилища в Карпатах загалом і на сокільських 

вершинах зокрема. У сучасній вітчизняній історичній науці темі скельних святилищ Карпат 

присвячено всього кілька статей. Системних досліджень досі не проводилось. 

На південному сході Сокільського є Лесівські, або Маришеві камені, що знаходяться на 

висоті 885 м (рис. 1, 2). У цьому напрямку вони замикають скельний ланцюг Сокільського 

хребта, що далі виходить до Черемоша. Пам’ятка знаходиться за два кілометри від присілка 

Прислоп села Великий Рожен Косівського району. Приблизно така ж відстань відділяє Лесівські 

камені від села Малий Рожен. 

За народними переказами, під камінням є глибокі “пивниці”. Легенда також відзначає, що 

на каменях була сторожова залога опришків, які трембітою подавали сигнал про небезпеку. На 

відстані приблизно 1,5 км знаходиться печера Довбуша, у якій опришки, начебто, зберігали свої 

скарби. Ще одна печера Довбуша виявлена на горі Кичері. Назва каменів також походить від 

імені Олекси Довбуша – Леся42. 

Найвищою з трьох скель є Чортів палець, або Бесівський камінь, який піднімається по 

крутосхилі на висоту близько 30 метрів (рис. 3, 4). Як видно, теперішню назву скеля одержала в 

християнський період.  

З північно-східного боку скелі по вертикалі виділяються два неоднакові за розмірами рівні. 

Нижній, що нагадує прямокутник, зруйнований ерозією. Проте вершина скелі – висотою до 8 

метрів, шириною близько 4 метрів – збереглася порівняно краще. Ця гігантська брила нагадує 

викуте схематичне зображення голови птаха. Пряма постава, загнутий дзьоб і округла голова 

вказують на те, що це орел або сокіл. Його погляд спрямований у південно-східному напрямку, де 

знаходяться дві інші скелі, які складають основну частину святилища, а також жертовний камінь. 

Як відомо, у цьому ж напрямку сходить сонце в день зимового сонцестояння. 

На скелі висічено ряд геометричних символів і хрестоподібних ідеограм розміром 

15×20 см. На одному з них зображено коло в квадраті, сторони якого завершуються трикут-

никами, спрямованими в різні сторони світу. В іншому місці висічено Х-подібний хрест у 

квадраті, а під ним коло, поєднане з еліпсом. Подібні знаки виявлені на двометрової висоти 

камені, що знаходиться праворуч. 



На одному з виступів південного боку скелі технікою контурного рельєфу висічена 

випукла права людська стопа (рис. 5). Вона розміщена на вертикальній із нахилом поверхні й 

спрямована вверх, у напрямку голови птаха. 

У південному напрямку від найвищої скелі виявлено камінь великих розмірів округлої 

форми, який, імовірно, був жертовним. Його діаметр становить понад шість метрів. Зі східного 

боку камінь сягає висоти 2,5 м. На камені виділяються великі округлі виступи, спрямовані в різні 

сторони. На горизонтальній поверхні вівтарного каменя викута 30-сантиметрова “чаша” 

глибиною 8 см, окреслена колом. Друга, такої ж форми чашна виїмка зі зливом, висічена на 

протилежному боці каменя. Поруч 9 лунок діаметром 5–10 см. 

За 20 метрів на південний схід від жертовного каменя височать дві продовгуваті, 

паралельні одна до одної, скелі, між якими є прохід шириною 2–2,5 м. На лівому виступі скелі 

висічено об’ємно-просторове зображення сокола, висотою 8,5 м, шириною 3,4 м (рис. 6, 7). 

Стародавні скульптори, використовуючи техніку сколів, підтісувань і прошліфовувань, зобра-

зили його з округлою головою, відкритим лівим оком, привідкритим дзьобом, вертикально 

поставленим тулубом, а також ногами. Спереду видовбано горизонтальний круглий отвір. 

Скульптурне зображення птаха статичне, зорієнтоване на захід. Кольори наскельного сокола, в 

цілому, відповідають забарвленню реального птаха, для якого характерний темно-сизий верх, 

сірий дзьоб, буро-вохристий тулуб і ноги. 

Соколи здавна гніздяться в Карпатах, особливо такі їх види, як сапсан (Falco peregrinus) 

або кречет (Falco rusticolus). Їх характерною особливістю є те, що вони полюють високо над 

землею, застосовуючи стрімкий політ-піке. Коли птах сидить, він тримає тулуб вертикально. 

Розмах його крил сягає 95–135 см. Дивлячись на сонце, соколи, як і орли, не моргають43.  

Повторне наскельне зображення сокола спонукає зупинитися детальніше на образі цього 

птаха в культових системах різних народів. Загалом перші наскельні зображення птахів 

дослідники фіксують ще у верхньому палеоліті. У неоліті птахи часто зображались із солярними 

чи лунарними символами. У такому контексті вони персоніфікували ідею неба, духу, Сонця, 

Місяця. Відомий вітчизняний дослідник В.Даниленко акцентував увагу на релігійно-

космогонічному характері стародавнього образу птаха, пов’язаного з ідеєю космічного яйця, 

небесного нареченого (неба, Сонця) Землі. 

Наскельні зображення птаха на Кам’яній Могилі датуються ще докерамічним неолітом. 

Образ птаха був поширений у неолітичній культурі Чатал-Гуюка, кераміці Хаджирала, а також 

енеолітичній кераміці Тель-Халафа та ін. У стилізованому вигляді цей образ зустрічається в 

буго-дністровській, трипільській археологічній культурах44.  

Птахи виступали важливим елементом міфологічно-релігійної традиції переважної 

більшості народів світу. Як відомо, найстародавніші боги зображались у вигляді птахів, тварин, 

плазунів. Відомий російський археолог А.Формозов у зв’язку із цим писав: “Так чи інакше 

головним об’єктом творчості палеолітичного, мезолітичного й неолітичного часу були звірі. 

Звірі, а не люди”45. У шумерській, єгипетській міфології поширеними були уявлення про 

священних птахів деміургів, творців світу – Землі, неба, Сонця, 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 

християнстві став символом Святого Духа46. У Старому заповіті йдеться про те, що птахи і 

плазуни були першими живими істотами на Землі, створеними Господом на четвертий день 

творіння (Буття, 1:19–22). 

У стародавніх міфах поширеним був образ світового дерева (дерева життя), на вершині 

якого знаходився птах, що уособлював громовержця: Зевса, Юпітера, Індру, Перуна, Осіріса, 

Гора. В індоєвропейській традиції поширеним був поєдинок птаха зі змією. Така бінарна 

опозиція символізувала контроверсійну онтологію буття – небеса та хтонічний світ, дух і 

матерія, світло й пітьма, добро та зло. 

Стосовно сокола, як міфологічного персонажа, то його значення в міфології було 

ключовим. У Стародавньому Єгипті нараховувалися сотні богів-тварин (зоолатрія), однак 

наймогутнішим божеством був сокіл. Сучасна наука 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 південної й північної частин країни в єдине 

царство сокіл став великим богом вранішнього Сонця, повелителем Єгипту. Сокіл уособлював 

небеса, фараона, його зображали на саркофагах, у його честь були збудовані величні храми. 

Убивство сокола каралося смертю. Цілий ряд головних єгипетських богів зображалися з тілом 



або головою сокола, зокрема, бог сонця Ра був із головою сокола й сонячним диском. У вигляді 

сокола або його голови зображався небесний бог Гор. У Мемфісі богом плодючості й 

покровителем мертвих був бог Сокар, який зображався у вигляді сокола, що сидить на пагорбі 

біля некрополя. Він ототожнювався з богом Птахом (Птах – Сокар), Осірісом і вважався його 

душею (ба) й мумією. В епоху Середнього царства набув поширення синкритичний бог 

потойбічного світу Птах – Сокар – Осіріс. У птоломеївський період свято Сокара пов’язували з 

поворотом сонця до весни47.  

У міфології стародавніх скандинавів сокіл – символ бога неба Одіна. У Перу сокіл – 

сонячний символ, брат бога Інки, а також прабатько людей. У староіндійській міфології 

верховний бог Індра часто перевтілювався в сокола48. 

Шанованим був сокіл і в українській міфологічній традиції. Він виступав першоптахом і 

першобогом, творцем світу. Міфологічний сокіл народився зі сльози космічного ока. 

(В єгипетській міфології люди виникли зі сліз бога сонця Ра). Він створив землю, живу воду, 

ирій-рай, першодерево, на гіллі якого він сидить вічно. Зі знесених ним яєць народився Білобог і 

Чорнобог – уособлення добра й зла, світла й темряви, життя та смерті49. 

Сокіл, як уособлення світла, сонця часто згадується в українських колядках, піснях. Іноді 

він виступає як символ Місяця, що є відображенням найархаїчнішого міфологічного пласта. У 

“Піснях Галицької та Угорської Русі”, виданої Я.Головацьким, зображено “сив соколонька” на 

світовому дереві – яворі. В одній із колядок ідеться про сокола, який пірнув у води Дунаю та 

вийшов аж за три літа, винісши три пожитки: “яру пшеницю, запашний ладан та святий 

воскочок”50. Космогонічний міф про птаха-деміурга, що пірнає в первісні води за землею, 

зерном, набув значного поширення у Європі, Азії й Америці. Цій темі присвячене широке коло 

наукової літератури51. 

Аналізом українських колядок займався відомий український письменник Іван Нечуй-

Левицький. У своїй книзі “Світогляд українського народу. Ескіз української міфології” він 

дійшов висновку про те, що в українських колядках ідеться про стародавній міф у християнській 

формі, де народження світлоносного божества відбувається від міфічної жінки із соколом у 

руках. “Сивий соколонько” часто виступав у ролі брата божества або самого Бога: “Господь – то 

той самий сивий сокіл, бо він створив землю…”52. 

Про створення світу птахом ідеться й у галицьких колядках. Цей мотив відносять до 

найдавнішого походження53. 

До образу сокола, посланця богів, неодноразово звертався Юрій Федькович. У своєму 

творі “Король Гуцул” автор, опираючись на стародавні легенди, з унікальним прогностичним 

відчуттям описує святилище Білобога й Чорнобога на сокільських вершинах54:  
 

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.Федьковичем у поетичній формі, битва Білобога з 

Чорнобогом на сокільських вершинах закінчилася перемогою Білобога, над яким кепкував 

король Гуцул. Через це Білобог закляв володаря й разом із його військом, челяддю, а також 

святинею помістив у середину гори. Їх звільнення настане тоді, коли Білобог на свято Купала 

випустить семикратно по сімсот соколів, які семикратно облетять гору. 

Академік Б.Рибаков провів ґрунтовне дослідження стосовно одного з головних богів 

східних слов’ян Рода, що асоціювався зі світлом, а зображався у вигляді сокола, або лінгама 

(фалоса). Род виступав творцем Всесвіту, людей, богом неба, вогню, верхніх і нижніх вод, 

плодючості. За своїм значенням середньовічні літописці його порівнювали з вавилонським 

Ваалом, єгипетським Осірісом, грецькою Артемідою. Рода вшановували на другий день Різдва – 

26 грудня. Цей день називали собором і приносили в храм хліб. З іменем бога Рода в українській 

мові пов’язано багато слів: родина, родити, народ, природа та інші55. 



Слід зазначити, що фольклорно-міфологічна традиція, пов’язана з образом сокола, виявилася 

настільки живучою, що дійшла до нашого часу й широко побутує в сучасній лексиці.  

Зважаючи на всі особливості викутого зі скелі сокола, можна дійти висновку про те, що він 

одночасно виступав у ролі небесного божества (ймовірно, Місяця), деміурга, а також родового 

тотема, прабатька людей, роду, племені. Його західна орієнтація вказує на те, що він міг бути 

покровителем душ померлих, у той самий час виступати символом родючості, плодючості, 

життя. 

Як відомо, мегалітичний культ мертвих ґрунтувався не тільки на вірі в те, що душа 

продовжує жити після смерті, але й на впевненості в могутності предків, родового тотема й надії 

на їх захист і допомогу. Для зв’язку з родовим тотемом і душами предків влаштовували 

ритуальні скельні святилища, священні місця спілкування з богами неба й підземного світу, 

духами мертвих. Утілення богів-тотемів, душ предків у кам’яну монументальну скульптуру 

виступало наочним свідченням їх незнищенності, вічності. Кам’яні зображення були вміс-

тилищами душ предків, які після смерті набували нове тіло й ставали символами відродження, 

сили, плодючості. Церемоніально-магічний характер святилища передбачав відповідні 

богослужіння, жертвопринесення, ритуальні трапези. Значна частина типологічно різноманітних 

мегалітичних пам’яток Європи й Азії супроводжується магічними знаками та символами (сонця з 

промінням, змія, що асоціювався з предками й виступав символом життя, людськими стопами, 

сокирою тощо). Культ предків був складником ширшого релігійного комплексу56. 

Привертає увагу й та обставина, що сокіл на Лесівських каменях зображений у профіль, тільки 

з лівим оком. Профільне зображення богів-тварин було поширеним явищем у стародавні часи. Уже 

згадуваний А.Формозов зазначав, що палеолітичні, мезолітичні й неолітичні зображення тварин 

“майже завжди профільні”57. На цю особливість звертає також увагу дослідник Кам’яної Могили 

Б.Михайлов. Вивчаючи жванецьку групу трипільської культури, Т.Мовша відзначає, що, “на відміну 

від людей, вони (тварини. – М.К.) частіше спрямовані головою вліво, силуетні, контурні, контурні із 

заповненням крапками, в статичній позі”58. Більшість наскельних зображень тварин, виявлених у 

Карпатах, є профільними. Отже, цілком логічно припустити, що від палеоліту існував певний 

культово-мистецький канон, за яким зооморфні образи передавалися стійкими традиційно-

художніми засобами. Профільність скельних скульптур, імовірно, найбільше спричинилася до того, 

що ці пам’ятки досі не були виявлені. 

Стосовно очей сакральних тварин і богів, то в міфології їх часто асоціювали із Сонцем і 

Місяцем, де праве око – Сонце, ліве – Місяць. У Рігведі Сонце названо оком Мітри, Варуни й 

Агні, в Зенд-Авесті – оком Ахурамазди, в Гесіода – оком Зевса. Стародавні германці вважали, що 

Сонце є оком Вотана. У скандинавських міфах Одін залишив своє одне око на небі59.  

На Івано-Франківщині записана купальська пісня, у якій ійдеться про око богині Лади, що 

“з води виходить, Ладове свято нам приносить”60. У християнстві трикутник є символом 

“всевидючого ока”, Бога61. У Карпатах поширеними є наскельні зображення ока в трикутнику 

або просто ока. 

Скеля, на якій зображено сокола, становить продовгувату платформу по лінії схід–захід 

(рис. 8, 9). Її довжина – 25 метрів. Посередині вона розділена двометровою прогалиною з двома 

каменями між скелями.  

 Зі східного боку скельна платформа завершується висіченим, шляхом сколів і підтесувань, 

схематичним зображенням, що нагадує ящера з нахиленою до землі масивною головою заввишки 

біля двох метрів (рис. 10).  

Не зайвим буде нагадати, що наскельні зображення є специфічними видами пам’яток. 

У своїй основі це природні об’єкти, часто з мінімальними слідами діяльності людей. Скельна 

монументальна скульптура була продуктом співпраці природи й людини. Камінь незвичної 

форми будив творчу уяву людини, знайомі їй образи, асоціативний ряд. Завдання людини 

полягало в тому, щоб надати природному об’єктові завершеного образу, усталеного міфо-

логічного архетипу. Кам’яна мікропластика на стародавніх поселеннях достатньо поширений 

археологічний артефакт. Велика скельна скульптура потребувала значних зусиль і майстерності, 

застосування специфічної техніки виконання. Звідси схематизм, символізм і узагальненість 

зображувальних образів.  

 На голові ящера видовбано двадцятисантиметровий ромбовидний знак із рівнораменним 

хрестом усередині й трикутниками на кутах (рис. 11). Традиція висікання ідеограм на головах 

тварин чи людей була поширеною в стародавньому світі. На відомій пам’ятці в Мартинівцях 

зображено косораменний хрест на голові дракона. Такий самий хрест викуто біля серця на 



кам’яній скульптурі ведмедиці, що знаходиться на горі Сльонж (Польща). Ідеограма у вигляді 

сварги поміщена на голові великого змія, що на ньому сидить, Вішну62. В.Даниленко наводить 

приклади зображення хреста на головах биків.  

Як уже зазначалось у попередніх виданнях, ромбовидні знаки, але без хреста, виявлено на 

Писаному камені біля села Верхнього Ясенева Верховинського району. Хрести всередині ромба 

виявлено на Камені дванадцяти опришків біля присілка Прокеріци села Космача Косівського 

району. Ромби з хрестами всередині й трикутниками є поширеними елементами гуцульської 

вишивки, різьби.  

Ромби з хрестами є поширеним символом стародавніх культур. На амулетах халафської 

культури, зображених у вигляді антропоморфних статуеток, нанесено ромби з хрестами все-

редині. Такий самий 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 неоліту, енеоліту, бронзи. Однак у неоліті вони належали богу землі, а в період 

бронзи – богині землі. “У Дагестані, Закавказзі, Росії, – пише він, – зустрічаються зображення 

тварин чоловічої статі зі знаком ромба біля ніг. З епохи бронзи божества землі вважалися 

жіночими, а тому ромб, будучи знаком землі, набув значення жіночого символу… Але в епоху 

неоліту божество землі було чоловічим… У Дагестані відомий із 3 тис. до н.е. й до 20 століття 

знак перехрещеного ромба. Це дуже стародавній символ: він існував у різних варіантах ще на 

самому початку неоліту”63. 

Аналогічні ромбоподібні петрогліфи виявлено в Румунії (Дітреу), Греції (Пангайон), 

Македонії (Ліпца). Вони датуються від епохи неоліту до середньовіччя. Румунський дослідник 

Г.Бако відносить їх до балкано-дунайської групи знаків64. 

Нижче від ромбовидної ідеограми викуто шестисантиметровий трикутник із зовнішнім 

виступом на його нижній стороні. Він має буро-вохристий колір. У гуцульському фольклорі 

поширений сюжет про червоні знаки в Карпатах. Поруч із трикутником буро-вохристого кольору 

окреслено два більших розмірів трикутники.  
На правому боці голови ящера, зверху та внизу, викуто два трикутники. Верхній із них 

зображений у поєднанні з півколом. Між ними видовбано 7 ямок, які разом становлять фігуру у 
вигляді гачка. Ймовірно, вони символізували сузір’я. На спині ящера неглибоким рівчаком 
окреслено півметрове праве півколо, найвірогідніше пов’язане з другою фазою зростаючого 
Місяця (перша чверть). Молодий Місяць із рогами, повернутими вліво, є архетипним символом 

нічного світила, а також знаком земних циклів рослинного й тваринного світу. На думку 

дослідника трипільської культури Д.Короля, півмісяць був також символом змія65. Трохи вище 
викуто округлу чашоподібну заглибину діаметром 60 см з опущеною стінкою. Зверху на плат-

формі зроблено два квадратних і один продовгуватий вруби (74×25 см) (рис. 12). Подібні вруби 
виявлені на сусідніх каменях, що свідчить про те, що на скелях було збудовано дерев’яне 
приміщення (4×8,5 м), яке могло бути пов’язане зі специфікою ритуалів весняно-літнього культу. На 
краю платформи знаходиться чашоподібна виїмка зі зливом діаметром 18 см.  

Стосовно образу ящера, то, на думку Б.Рибакова, він мав еволюційно-стадійний характер 
розвитку. Першоосновою ящера, як і дракона, була змія, яка стала предметом культу ще в 
пізньому палеоліті й символізувала землю, плодючість, воду. Б.Рибаков вважав, що образ ящера 

виник ще в епоху мезоліту. Його появу він пов’язував із відступом льодовика, коли важливим 
фактором людського життя стала величезна маса води. За таких обставин змінювались умови 
життя й релігійні уявлення. Панування водної стихії породило стійкий міфологічний образ 
ящера, земноводної змієподібної істоти, яка в епоху неоліту у свідомості перших землеробських 

общин набуває ознак літаючого дракона66. Вітчизняні й зарубіжні дослідники відзначають, що 
культ змія, ящера зародився ще в мезолітичних збирачів і мисливців і є одним із 

найстародавніших у світі. Змій виступав одним із головних персонажів праміфів про створення 

світу. У старогрецьких орфіків дракон був уособленням бога Хроноса, що породив ефір і хаос, з 
якого почалося світотворення67. 

Ознаки вшанування змія Піфона в Стародавній Греції збереглися в культі Аполлона. 
Зокрема, храм Аполлона в Дельфах виник на місці стародавнього святилища Піфона. У зв’язку із 

цим жриць-віщунок Дельфійського храму називали піфіями68. 
У догрецький період богиню Афіну пошановували в образі змії й вона була божеством 

плодючості. Сам Зевс періодично перевтілювався в дракона. Не лише стародавні боги були 

зв’язані з драконами, але й міфічний засновник Афін і перший король Аттіки був напівлюдиною-
напівдраконом. 



Тотемним божеством скіфів була Єхидна, напівдіва-напівзмія. Хтонічний бог слов’ян 
Велес був одночасно змієм. Поширеним образом фракійського бога Ареса був змій. М.Еліаде 

звертає увагу на те, що первісні боги праіндоєвропейців були в образі драконів, зміїв (наги). 
В “Атхарведі” первісне космократичне божество Варуна ототожнювалося зі змієм Ахі, збли-

жалося з Вритрою. У “Махабхараті” воно порівнюється з гадом. Велика богиня землі Адіті була 

змією. В індійській священній книзі “Шапатха-брахмана” сказано, що “наука Зміїв – це веда”69. 
Про походження богів і людей від зміїв і драконів ідеться в міфологіях Китаю, Японії, Кореї, 
Латинської Америки. 

Образ дракона побутував у таких неолітичних та енеолітичних культурах Карпато-

Балканського регіону, як Криш-Кереш-Старчево, лінійно-стрічкової кераміки (неоліт), Караново-
Гумельниця, Трипілля-Кукутені (енеоліт). На основі аналізу кераміки трипільських племен 
вітчизняний дослідник В.Збенович відзначає, що вже з кінця ІV тис. до н.е. культова традиція 

позбувається “зміїного” орнаменту, а в першій половині ІІІ тис. до н.е. символіка, пов’язана з 
давнім культом дракона, зникає70. На зміну старому хтонічному божеству приходить новий 
небесний, солярний бог індоєвропейців. 

В основі первісного релігійного світогляду була ідея шлюбу неба й землі, небесного та 

земного божеств (Гея й Уран, Тіамат і Кінгу). Своє втілення вони знаходили в образах змії 
(земля) й бика (небо, сонце), ящера й птаха (орел, сокіл) тощо. 

Амбівалентний образ дракона був використаний для символічного означення різних, часто 

протилежних явищ у житті людини: титанічних стихій природи, циклічних космічних сил, світла 
й пітьми, життя й смерті. Одночасно він виступав медіатором неба та землі, метафорою 
зовнішнього світу, космічного закону. Однією з найстародавніших властивостей дракона був 
його зв’язок із вогнем, світлом. На Лесівському святилищі голова ящера зорієнтована на схід, до 

сонця, а також до річки Черемош. Зв’язок драконів зі світлом свідчить про те, що їх сприймали 
як охоронців життя, води, плодючості. Одночасно як космічні істоти дракони відігравали 
особливу роль у ритуалах переходу до Нового року. В індоєвропейців битва небесного божества 
зі хтонічним драконом і перемога над останнім становили міфоритуальний сценарій свята 

Нового року, відродження світу71. 
З відділенням драконів від світла вони стають істотами темряви. Початок цьому процесові 

поклали індоєвропейці, які висунули нову релігійну концепцію. Її основним змістом стали 

поступовий розрив священного шлюбу неба й землі, утвердження домінуючої ролі небесного 
божества, створення біполярного світу. У Рігведі ця релігійна парадигма втілена в космого-

нічному міфі про перемогу небесного бога Індри над первісним хтонічним змієм Вритрою72. 
Перемога молодого покоління богів над старшим привела до утвердження нового релігійного 

світогляду, космогонії й суспільного порядку. 

Індоєвропейське небесне божество зображали у вигляді сонця, птаха (згодом виступав у 

ролі Білобога), солярної символіки (хрест, круг, коло), а колишні змій, ящір, дракон транс-

формувалися в Чорнобога, якого ототожнювали зі змієм. Головною функцією Білобога була 

боротьба з Чорнобогом, змієм-смоком, що випиває воду. У період бронзи народжується мотив 

вершника на коні, що вбиває чудовисько, яке пожирало людей, перекривало воду73.  

Розгляд міфологічних образів Лесівського святилища, втілених у скельній скульптурі, 

свідчить про наявність тут біполярних божеств землі й неба, що відповідало релігійному 

світоглядові носіїв енеолітичних культур.  

Відома дослідниця М.Гімбутас вважає, що населення енеолітичної Європи поклонялося 

бінарним божествам у вигляді птаха й змія, що уособлювали небо та землю74. Сакралізація неба 

й землі, плодоносних сил природи була пов’язана з появою відтворювального господарства, 

перших землеробських общин. Автор структурної теорії етнографії К.Леві-Строс також звертає 

увагу на систему бінарних божеств, що відображали уявлення стародавніх людей про роль неба й 

землі. Міф, за Леві-Стросом, є інструментом розв’язання фундаментальних суперечностей, 

містить потенціал гармонізації дійсності, зняття суперечностей75. В авторефераті докторської 

дисертації О.Борисова звернула увагу на бінарну природу фізичних полів, з якими має зв’язок 

людська психіка76. 

Ряд наскельних зображень, виявлених у Карпатах, є саме парними божествами у вигляді 

птахів і ящерів. Зображення птахів і ящерів на круглих кам’яних плитках виявлено ще в кінці 

XIX ст. і в рівнинній частині краю (Ямниця, Єзупіль). Повною мірою це стосується Лесівського 

святилища, де сокіл і ящір зображені на протилежних кінцях скельної платформи й зорієнтовані 

в різні сторони. Ящір зображений у статичній формі з нахиленою головою, спрямованою на схід, 



уособлюючи земноводну стихію. Символічно лесівський ящір міг проковтувати сонце в день 

осіннього рівнодення (23 вересня) й вивергати його в день весняного рівнодення (22 березня). 

Гігантських розмірів сокіл демонструє зв’язок із небом. Його західна просторова орієнтація 

могла бути пов’язана як із сонцем, так і з місяцем. Зображення птахів на інших святилищах у 

Карпатах зорієнтовані як на схід, так і на захід. Як уже зазначалось, у цілому ряді міфологічних 

традицій птах загалом і сокіл зокрема виступають покровителями душ померлих, переносять їх у 

потойбічний світ. 

Зображення наскельних образів птаха та ящера є відображенням індоєвропейського 

світогляду в епоху міді–бронзи, заснованого на ідеї бінарної опозиції. 

Дослідження Ж.Демюзіля, А.Мейє та Ж.Вандрієса індоаріївської міфології дало змогу 

виявити її найархаїчніші пласти. Центральним міфологічним мотивом індоєвропейців на 

ранньому етапі їх розвитку була єдність неба й землі як прабатьків усього сущого. У той самий 

час принцип двоїстості в індоєвропейській міфології поєднувався з мотивами протистояння 

старих і нових богів, сходу й заходу, верху й низу, правого й лівого. Як уже зазначалося, 

центральним образом індоєвропейської міфології виступав громовержець – Індра, що знаходився 

“зверху” – на горі, скелі. Він вступав у протиборство зі змієподібною істотою, що представляла 

“низ” і знаходилася під горою, скелею або під деревом. Попри 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, Космос. 

В.Даниленко наголошує на релігійно-космогонічному характері образів птаха та ящера. 

Міфи про ящерів і драконів Е.Тайлор вважав філософсько-онтологічними, космогонічними, в 

основі яких була ідея світотворення, космічного циклу, коловороту, вічного повторення. В 

уявленні стародавніх людей змії, які засинали восени й прокидалися навесні, уособлювали 

сезонні ритми природи, космічні цикли. Саме така космогонічна міфологема відображена на 

одній із карпатських вершин, де гігантських розмірів змій, висічений із каменю, згорнутий 

навколо величезного яйця. Подібний космогонічний сюжет міг асоціюватися із зоряним небом, 

де сузір’я Дракона огортає Полярну зірку. 

На космічну роль ящера Лесівського каміння вказує не тільки його східна просторова 

орієнтація, але й ідеограма, викута на його голові. Вона символізує єднання землі й неба (ромб є 

символом землі, хрест – сонця, трикутники мають небесну (Бог, око, небо) й земну (гори, чотири 

просторові орієнтації світу) символіку. Проміння, що виходить від трикутників на східній і на 

західній сторонах графеми, підтверджує його зв’язок із весняним і осіннім рівноденням. 

Проміжки між трикутниками становлять косораменний хрест. Дослідники відносять цей знак до 

найстародавніших солярних календарно-культових символів. Відомий німецький дослідник 

Г.Вірт вважав його священним знаком індоєвропейців, який відмірював чотири круціальні точки 

космічного року: два сонцестояння, два рівнодення. Циклічний, коловоротний архетип часу 

сприймався як космічний закон, згідно з яким усякі зміни відбуваються безконечно й у режимі 

вічного повторення77. 

Паралельно до попередньої розташована ще одна продовгуватої форми скеля завдовжки 

близько 20-ти м. Східний бік скелі, підтесаний у вигляді зооморфа, сягає майже 10-ти м висоти. 

Ліворуч, на вертикальній стінці, виділяється об’ємний круг. 

Західний бік скелі опущений до землі, має продовгувату форму й нагадує ще одного 

гігантського ящера. На скелі в цьому місці зображено хрести. Вище висічено двометровий хрест 

із трикутниками на кінцях рамен вершинами, повернутими досередини. 

Християнські символи дуже поширені на всіх скельних святилищах і жертовних каменях 

Карпат. Їх значна частина була висічена на скелях ще в XIІ–XIV ст. і є першими християнськими 

ідеограмами в нашому краї. Семантика, іконографія, типологія наскельних хрестів є темою 

окремого дослідження. Досі вона не була предметом спеціального вивчення. Тут слід зазначити 

лише те, що стародавні святилища стали об’єктом боротьби духівництва з язичництвом. У 

зв’язку із цим на них у першу чергу наносили зображення хреста, що символізувало перемогу 

християнства, погашення язичництва, освячення, очищення місцевості від “бісівської віри”, 

нечистої сили. Хрести іноді висікали безпосередньо поверх стародавніх петрогліфів. На місці 

святилищ деколи встановлювали дерев’яні хрести, на деяких із них будували каплиці, закладали 

монастирі або церкви. Часто священні місця язичників оповиті легендами, фіксуються 

специфічною топонімією. 



За формою Лесівське святилище нагадує еліпс у продовгуватому прямокутнику завдовжки 

понад 50 м, завширшки біля 20-ти м. Підтесані дві скельні платформи становлять своєрідні 

сакральні ворота, браму. Як уже зазначалося, прохід між скелями зорієнтовано в напрямку схід–

захід, відповідно північну й південну сторони прикривають скелі. Вруби 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. Як правило, каміння 

великих розмірів. Висота стіни 0,5–1,2 м, що вказує радше на їх культовий, ніж оборонний чи 

господарський характер. З інших боків святилище оточують стрімкі урвища (рис. 13).  

Отже, за характером наскельних зображень, структурними особливостями можна дійти 

висновку про те, що на Лесівському камінні виявлено унікальне святилище, яке має складну 

структуру. На східній і західній сторонах скельного комплексу викуто однопрофільні образи у 

вигляді птаха і ящера, головних релігійно-міфологічних персонажів світогляду індоєвропейських 

племен, заснованого на бінарній циклічно-коловоротній системі. Важливою конструктивною 

особливістю святилища є його брамоподібна форма, зорієнтована за лінією схід–захід (весняне й 

осіннє рівнодення). Святилище відзначається також наскельними зображеннями різноманітних, в 

основному солярних, знаків і символів, а також наявністю жертовного каменя, дерев’яної 

прибудови й кам’яних валів. 
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Mykola Kugutyak (Ivano-Frankivsk, Ukraine) 

Rocky Temples of the Carpathians of Pokutya and Bukovyna 

 

In the first part of the article it is told about the discovery of the gate-like rocky temple, found in the 

Carpathians of Pokutya and Bukovyna. Its structure and constructive peculiarities are determined, the description and 

interpretation of the rocky relieves, signs and symbols is made. 

Key words: rocky temples, the Carpathians of Pokutya and Bukovyna, signs, symbols. 
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