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«Середнє	 Подніпров’я	 –	 особливий,	 без	
перебільшення,	 осьовий	 терен	 України.	
Довгий	час	він	був	своєрідним	вододілом	
різних	 культурних	 світів,	 суспільних	
систем,	історичних	стратегій	–	часом	
контрастних,	 як	 обидва	 береги	 ве-
ликої	 Ріки.	 Перед	 тим	 як	 розлягтися	
степовим	 простором	 Лівобережжя,	
рельєф	 правого	 берега	 громадиться	
пагорбами,	 кручами,	 зміїться	 глибо-
кими	ярами.	Пластика	землі	 захова-
ла	і	водночас	вияскравила	багатющі	
нашарування	 історії.	 Археологічне	
дослідження	 –	 лише	 номінування	
речей.	 Аби	 уламки	 минулого	 могли	
стати	 складовою	 новочасної	 куль-
тури,	 їх	 треба	 втягнути	 в	 орбіту	
творчого	 переживання.	 Відчути	
трепет	 давніх	 віків	 митець	 може	
лише	 через	 безпосередній	 дотик	 –	
як	до	речей,	так	 і	до	землі,	 з	якої	 їх	
видобули».
Так	 сформульовано	 суть	творчого	

проекту	«Священні	гори	Подніпров’я».	
Протягом	травня-червня	цього	року	

група	 дослідників	 за	 кошти	 Гранту	
Президента	 України	 для	 обдарованої	
молоді	 здійснила	 серію	 подорожей	 за	
маршрутом:	Київ	–	Видубичі	–	Трипілля	
–	Витачів	–	Ржищів	–	Трахтемирів.	

Вступ
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Україна – простір контрастів. 
Мовні, економічні, природні 
особливості відрізняють її істо-
ричні регіони, більшість з яких 
не співпадає з сучасними адмі-
ністративними областями. Не 
менш відчутна різниця в геогра-
фічному розташуванні та специ-
фіці місцевої топографії.

Віра в те, що особливості ланд-
шафту мали визначальний вплив на 
формування господарської діяльнос-
ті була притаманна Шарлю Монтеск’є, 
Льву Мечникову, Фрідріху Ратцелю та ін-
шим, визначним людям свого часу. Завдяки 
їх дослідженням в цьому напрямку вона офор-
милася в окрему комплексну теорію – географічний 
детермінізм.

Незважаючи на своє більш ніж давнє походження, він до сьогодні володіє напро-
чуд продуктивним пізнавальним потенціалом. При першому наближенні стає оче-
видним, що не лише господарські функції були обумовлені кліматичними, просто-
ровими й іншими характеристиками краю, але й ментальні. 

Вимір духовний, спрямований на пізнання трансцендентного, також залежав 
від характеру місцевості, в першу чергу – її геологічних параметрів. Тому, після 
короткого екскурсу регіонами стає зрозумілим, чому значна частина культових 
об’єктів минувшини, зокрема, в Карпатах, робилася на камені або з ньо-
го. Йдеться, насамперед, про тамтешні святилища, більшість яких 
органічно поєднані в різноманітні за формою кам’яні кладки, 
іноді із використанням «чудес природи».

Інша ситуація склалася в причорноморському степу, 
де відсутність каміння, а часто й потрібної кількості 
деревини спонукала до появи земляних «пірамід» 
– курганів. Могильники для одних, вони грали 
роль святилищ для пізніших мешканців цих 
територій, про що свідчить їх використання 
в культових цілях давніми кочовими куль-
турами – ямною, катакомбною, зрубною, 
пізніше – скіфами та сарматами, і вже у 
літописні часи – половцями, торками і на-
віть татарами. 

Наш край, відомий як Подніпров’я, 
знаходиться між покритим лісами і бо-
лотами Поліссям на заході та півночі, 
і неозорими степами на сході і півдні, 
котрі за середньовіччя називалися Ди-
ким Полем. Географічний центр укра-
їнського Дикого Поля і його «серце» 
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– це лісостеповий масив 
Великого Лугу-Гілеї, що 
підходив до славнозвіс-
них дніпровських порогів 
– історичного Запоріжжя. 
Масова вирубка колоніс-
тами у XVIII–XIX століттях 
лісів на Хортиці та прилеглій 
заплаві Дніпра призвела до 
зменшення частки лісостепу і 
поширення власне степу дале-
ко на північ.

Лісостеп – головна природна 
зона Середньої Наддніпрянщини, 
цього історичного, політичного і куль-
турного осердя («хартленду») України. Її 
ландшафтна основа неоднорідна і складається 
з двох, майже рівнозначних частин, камер одного 
серця: Придніпровської височини, котра тягнеться вздовж Дніпра правим берегом 
і Придніпровської низовини – лівої, пологої частини Дніпра.

Саме вони ділять Україну на Лівобережну і Правобережну, умовно Західну і умов-
но – Східну. Роль, яку зіграв цей розподіл, важко недооцінити, адже Дніпро завжди 
був природним рубежем між обома своїми берегами, котрі у різні історичні періо-
ди часто протистояли один одному.

Кілька тисяч років тому, в часи пізньої трипільської культури, Дніпро був кор-
доном між осілим, хліборобським, енеолітичним населенням Старої Європи (Ма-
рія Гімбатус) – трипільцями, котрі щільним килимом населяли Правобережжя, 
Карпатський регіон, сучасну 
Молдову та Руму-
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нію, і її новими господа-
рями – скотарськими племенами 
ямної та суміжних степових куль-
тур, яких у науці та публіцистиці іноді 
об’єднують під загальною назвою – ін-
доєвропейці, ще рідше – індоарії або 
просто арії. 

Вода не врятувала трипільців від посту-
пової, неминучої асиміляції з боку агресивні-
ших сусідів, – від культури кулястих амфор з су-
часної Польщі, до кочівницьких волзьких культур, 
представники яких просувалися на терени України в 
пошуках «землі обітованої» внаслідок демографічних вибухів і соціально-екологіч-
них катастроф у своїх регіонах. Результатом цих міграцій стала колонізація Старої 
Європи і зникнення з її карти археологічних культур-цивілізацій неоліту та енеоліту 

– Трипільської, Мінойської, Вінча, Лендельської та інших.
Взагалі упродовж тисячоліть причорноморські степи були своєрідним 
міграційним коридором, що вів від «кузні народів» у передгір’ях Паміру 

та Середньої Азії до Європи. Середнє Подніпров’я лежить дещо обабіч 
цього коридору, але достатньо близько, щоб у повній мірі відчути на 

собі наслідки цих міграцій. 
На відміну від давньої Греції, що у свої архаїчні «темні віки» з ХІ 

по ІХ сторіччя до нашої ери зазнала лише двох великих хвиль мі-
грації – пеласгів та дорійців, потік через терени сучасної Украї-
ни був інтенсивнішим і довшим. Загадкові кіммерійці – перший 
давній етнос, відомий нам з праць давньогрецьких авторів, що 
мешкав у Північному Причорномор’ї. Втім, до історичних кімме-
рійців, котрі у VIII ст. до нашої ери вдерлися з гір Кавказу до 
Малої Азії, він міг мати досить далеке відношення. Найбільш 
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вірогідно, що, узагальнюючи, греки так на-
зивали різноетнічне населення Північного 

Причорномор’я, яке мешкало тут до появи 
скіфів у VII ст. до нашої ери. 

Саме із скіфами-кочовиками багато до-
слідників пов’язують поширення на тере-
нах майбутньої України культу коня, який 
потіснив на другий план культ бика, більш 
притаманний народам «Старої Європи» – від 
трипільців до крито-мікенської культури та басків 

Піренейського півострову, відголосом якого є така 
популярна у Іспанії корида. Внаслідок появи скіфів давні 

мешканці правобережжя Середнього Подніпров’я – пред-
ставники чорноліської археологічної культури перейшли від 

доби бронзи у добу заліза. Самі скіфи запозичили залізо під час своїх 
малоазійських походів від нащадків більш давнього народу – хеттів, які 

почали масово виготовляти його близько XV ст. до нашої ери. До цього часу 
залізо було відоме у країнах Близького Сходу, але вироби з нього цінувались у кіль-
ка разів дорожче, ніж із золота. 

Втім, не виключено, що незалежно від скіфів і майже синхронно із появою їх у 
Причорномор’ї інша технологія видобутку заліза – з болотних руд, була запози-
чена чорноліською культурою від західних сусідів – кельтів, на згадку про прожи-
вання котрих на теренах України залишилась назва однієї з її історичних областей 
– Галичина (Галіція). Гали-кельти вже у IV ст. до нашої ери почали тіснити скіфів 
поблизу Карпат і Дунаю. З ІІІ ст. до нашої ери скіфів з лівого на правий берег Дніпра 
витіснили сармати, можливо, вперше в історії розділивши землі України по Дніпру. 
Набагато пізніше так само ділитимуть її козацькі гетьмани, а до них татари у XIII–
XIV сторіччях. Ще раніше – половці та печеніги. До них – булгари і носії салтово-
маяцької археологічної культури. Навіть прийшлі готи, заснувавши на Дніпрі свою 
державу з все ще археологічно невловимим містом-столицею –Данаперштадтом 
(нім. Danparstadt), масово рушили не на лівий берег Дніпра, а до Дунаю і Криму – 
на терени Римської імперії. 

Отже, Дніпро впродовж віків ділив Україну не тільки у географічному, але й в 
ментальному та етнічному 

відношеннях. Навіть 
береги в ньо-

го помітно 
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різні – 
низинний лі-
вий, і високий правий, що зді-
ймається над рікою крутими та 
стрімкими схилами своїх пагор-
бів. Природно, що просування 
вздовж них берегом на деяких 
ділянках можливе тільки по воді. 

Складний та багатий природний 
ландшафт правого берегу Дніпра на ді-
лянці між сучасними Києвом і Черкасами 
ще в давнину мав вражати своєю різнома-
нітністю уяву як мешканців поліських хащ, так і 
степовиків, звиклих до ландшафтної одноманітності. 

Справді, велич широкої ріки, з її островами та затонами, 
численними заплавами малих річок, заболоченими терасами, вкритими кущами і 
багатою трав’яною рослинністю, соснові та листвяні гаї на величних пагорбах, про-
різаних глибокими яругами, котрі заросли деревами настільки, що навіть у літній 
сонячний день на їх дні темно і прохолодно, як у Холодному яру, – не могли поли-
шати байдужими давніх людей. Якщо до цього додати ще природні виходи каме-
ню біля Трахтемирова або кольорових глин під Києвом, чи камені-валуни, розкида-
ні відступаючим льодовиком, стає зрозумілим, чому давні люди вважали ці місця 
сакральними. 

Така концентрація ландшафтного і рослинного багатства на порівняно невеликих 
просторах не могла сприйматися як випадковість. Саме її виникнення потребувало 
пояснення. Творчістю одного бога, як наприклад, в тюрків – Тенгрі, бога Синього 
Неба таку різноманітність не пояснити. В цьому випадку на допомогу приходили 
боги і духи джерел, гаїв, старих дерев, великих каменів тощо, які мешкали у кож-
ному місці, вимагаючи до себе поваги. 
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Так зароджувалося те, що зараз називають сакральною географією чи топогра-
фією, якою до нас серйозно захоплювались давні греки. Як відомо, в них кожне 
більш-менш значне джерельце мало свою богиню – німфу, що мешкала в ньому. 
Тому недивно, що правий берег Дніпра ще у давнину щільно покривали священні 

місця язичників, а згодом й капища, відколи їх початкова натурфілософія 
або метафізика природи почала еволюціонувати у релігійні культи 

Перуна, Семаргла, Велеса та інших, часто іноземних богів. 
Чи називали східні слов’яни такі гаї, джерела тощо «міс-
цями сили» чи кількох сил, як це роблять сучасні езоте-

рики або неоязичники, – достеменно невідомо через 
прагнення християнської церкви викреслити з пам’яті 

людей та стерти з поверхні землі усе, що нагадувало 
про попередню культуру. Але, якщо взяти до уваги 
наявність подібних «місць сили» у світогляді скан-
динавів та угро-фінських народів, немає підстави 
відмовити в них і східним слов’янам. В степових 
кочівників такими місцями сили вважалися курга-
ни. Пізніше шанобливе ставлення до цих «пірамід 
степу» від них перейшло до слов’ян. 

Здається, сьогодні «колесо історії» завершило 
повний оберт навколо своєї вісі і сучасну міську лю-

дину все частіше тягне до єднання з природою, воче-
видь, звідси інтерес до минулого і його сакральних 

«місць сили». Втомившись від сторіччя перебу-
вання у техногенному середовищі, начебто 

створеному нею під себе, людина прагне 
знову повернутися у середовище при-

родне, з якого вона порівняно не так 
давно намагалася вирватися будь-

якими способами, помилково 
оголосивши себе «господарем» 

планети та усього живого на 
ній. Звідси й зростаючий ін-
терес до сакральної топогра-
фії і навіть ширше – географії. 

Очевидний інтерес до цієї 
тематики як з боку широ-
кого загалу, так і з боку на-
уковців з різних галузей, 
який почав складатися у За-
хідній Європі ще наприкінці 
XVIIІ ст., коли були зроблені 

перші спостереження щодо 
закономірності розташування 

язичницьких святилищ та «місць 
сили», а згодом і християнських 

церков та адміністративних споруд 
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на їхніх місцях. Такі спостереження 
вже тоді призвели до виникнення те-
орії «силових» або «енергетичних» 
ліній Землі, а згодом були висловле-
ні й сміливі думки щодо м ожливості 
їх використання для зв’язку і обміну 
енергією та інформацією з космосом. 
Сьогодні такі моделі світобудови та 
інформаційно-енергетичного обміну 
у межах нашої галактики створюють-
ся і перевіряються науковцями у цілком 
академічних інститутах та військовими 
розвинених країн. До інструментарію до-
слідників долучена і космічна фотозйомка. 
Оскільки подібні дослідження здійснюються 
на межі кількох наукових дисциплін, поки що 
загальновизнаної назви для цього напрямку науко-
вої галузі не існує. До того ж, у масовій свідомості такі 
дослідження часто сприймаються як щось середнє між 
фентезі, містикою, наукою, романтичним пошуком 
втраченого знання, міською субкультурою, засобом 
розважитися, шарлатанством та амбітними праг-
неннями окремих осіб до створення нових релігій-
них культів та віровчень. 

Втім, автори цього «Путівника» далекі від таких 
глобальних проблем. Беручись за його написання 
ми ставили собі досить скромну мету – зібрати 
інформацію щодо можливості існування у давни-
ну і сьогодні «місць сили» на нашій «малій бать-
ківщині» – Середньому Подніпров’ї. Точніше – у 
її правобережній частині. Ми не претендуємо на 
те, щоб бути експертами з правом остаточного 
вердикту з питання чи є, наприклад, Лиса гора 
понад київськими Видубичами, справді «місцем 
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сили», «порталом у паралельний світ» 
чи «енергетичною точкою космічного 

значення» у нашій галактиці, чи про-
сто величним пагорбом, овіяним 

давніми і новітніми легендами. 
Разом з тим ми не можемо 
остаточно спростувати/запев-
нити, що там відбуваються/не 
відбуваються шабаші відьом, 
оскільки запрошення на них 
не отримали, а без нього на 
шабаш не потрапиш. Взагалі, 
зі справжніми відьмами під час 
наших мандрівок по місцям 
сакральної топографії право-

бережжя Дніпра нам не потала-
нило – не вдалося поспілкуватися 

з жодною, якщо не брати до уваги 
схожих на них персон, але ті зазви-

чай виринали не в темряві з хащ лісу, а 
з підворіття серед білого дня. 

Розпочинаючи наші мандри по «місцях 
сили» та збір інформації про них, ми мали від-

повісти собі на запитання, а чи потрібно це ще комусь 
взагалі? Відповідь прийшла сама собою. Існує цікава книжка Володимира Єшкілєва 
«Метафізика Карпат», присвячена тамтешнім «місцям сили». Є космогонічні праці 
археологів Миколи Чмихова та Юрія Шилова, присвячені курганам степу. Цього 
року у Санкт-Петербурзі вийшла робота В’ячеслава Мізіна «Забытые священные и 
мифологические места Ингерманландии», яка стала завершенням його багаторіч-
них досліджень, підкріплених вимірюванням енергетичних, геомагнітних та інших 
параметрів на таких місцях сучасними приладами. Але жодної подібної роботи з са-
кральної топографії Середнього Подніпров’я нам не трапилось. Проте, розбудова 
сучасної інфраструктури та інтенсивне дачне освоєння правого берегу Дніпра по-
стійно звужує простір таких місць. 

Втім, правобережжя Середнього Подніпров’я цілком заслуговує на увагу з такої 
точки зору. Не будимо повторювати наведені вище його природно-ландшафтні та 
етноісторичні характеристики, котрі, вочевидь, сприяли формуванню тут власної 
сакральної топографії. Лише зазначимо, що на території однієї тільки Черкаської 
області зафіксовано понад сто городищ, кілька тисяч курганів, півсотні некрополів 
– загалом близько 8 тисяч (!) археологічних об’єктів, і майже дві третини їх розта-
шовано саме на правому березі Дніпра. 

Мета, котру переслідують автори цього путівника – не лише довести гіпотезу про 
сакральний статус дніпровських гір, як духовного або метафізичного серця нашого 
регіону, але й привернути увагу до необхідності їх дослідження та ретельного збе-
реження. Але під словом «збереження» ми розуміємо не колючий дріт навколо цих 
місць після оголошення їх заповідниками чи заказниками, – дротом їх оперізують 
і без нас власники VIP-поселень. Їх необхідно зберегти саме в тій якості, в котрій 
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вони існують вже століттями, – в якості «місць сили», доступ до яких вільний для 
всіх, кого вони згодні прийняти. Тим більше для тих, кому вони можуть відкритися. 
Навіть, поза такими аргументами, які можуть комусь видатись дивними, ці місцини 
необхідно зберегти у вигляді, найбільш близькому до первісного, адже їх природа 
того варта, незалежно від того, чи є вони й насправді «місцями сили» чи ні. 

Останній пункт, до котрого ми звернемося перед початком подорожі сторінками 
путівника, стосується згаданого вище метафізичного характеру священних місць. 
Один з найбільш розповсюджених термінів, котрі деякі спостерігачі використовують 
при їх описі – це «місця сили». Їх класифікація доволі складна і далека від наукової 
чіткості. Втім, іншого на сьогодні не існує, тому ми також застосовуємо цей термін, 
здебільшого беручи його у лапки, щоб підкреслити умовність, і з проханням – не вва-
жати такі місця домівками хоббітів та інших персонажів Толкіна. 

Стосовно самих «місць сили» хочемо зазначити, що дослідники найчастіше розпо-
діляють їх на гепатогенні (біологічно негативні) і геовітальні (біологічно позитивні) 
ділянки. Найбільш активні «місця сили» мають в таких описах статус «аномальних 
зон». Згідно з розповсюдженою серед деяких краєзнавців і більшості місцевого на-
селення думкою, переважна більшість зазначених у путівнику пунктів має на своїй 
території «місця сили» або є такими в цілому.

Це, перш за все лисі гори, місця старих капищ або монастирів, священні 
криниці тощо. Визначити те чи інше місце можна за допомогою кількох 
взаємодоповнюючих факторів. До них відносяться внутрішні реак-
ції людини, вміння користуватися рамками чи лозою, показники 
приладів, давні писемні повідомлення і свідчення сучасних міс-
цевих мешканців.

Саме останнім, етнографічним методом переважно корис-
тувалися укладачі цього путівника, керуючись принципом 
«всім потроху». Трохи науки, з її строгим методичним апа-
ратом, більше – серця, котре покликало нас на старо-
давні дніпровські схили і спонукає любити їх.
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«…На самой верхушке горы 
было гладкое место, черное 
как уголь и голое как без во-
лосая голова старого деда. 
От этого и гора прозвана 
была Лысою. Посреди пло-
щадки стояли подмостки о 
семи ступенях, покрытые 
черным сукном. На них си-
дел пребольшой медведь 
с двойною обезьяньею 
мордой, козлиными ро-
гами, змеиным хвостом, 
ежовою щетиной по все-
му телу, с руками остова 
и кошачьими когтями на 
пальцах. Вокруг него, по-
одаль от площадки кипел 
целый базар ведьм, кол-
дунов, упырей, оборотней, 
леших, водяных, домовых 
и всяких чуд невиданных и 
неслыханных…»

Орест Сомов 
«Киевские ведьмы»

Лиса гора
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У Києві і, мабуть по всій Україні, немає топоніма 
із більш лихою славою ніж Лиса гора. Вона має 
здебільшого похмурий характер і саме тому 
однаково сприймається як езотериками, так і 
людьми, котрі ставляться до містики скептично. 

Лисі гори – не українська монополія на міс-
тику, подібні топоніми існують в інших країнах. 
Більше того, в самому Києві їх нараховували від 
13 – колись, до 5 – зараз. Втім, головна з них та, 
що понад урочищем Видубичі. Перед нею тьмя-
ніють історії інших «лисих» гір: Замкової, Щекави-
ці і Юрковиці.

Видубицька Лиса гора має низку явних переваг, 
серед яких – велика площа, мінімальна присутність 
слідів жител чи господарської діяльності людини 
і майже недоторканий гай, що зберігся у такому ви-
гляді до нашого часу. Євгеній Поляков, експерт по Лисій 
горі, люб’язно погодився пройти з авторами путівника 
крізь мереживо смислів цього місця.

«…Ми розпочинаємо свою подорож найвідомішою київ-
ською горою, піднімаючись по дорозі, що називається Зміїв 
або Відьмин язик – згідно легенди, це місце полюбляли найлюті-
ші київські відьми, що мали роздвоєний – зміїний язик, крім того, 
сама дорога звивиста і нагадує слід, котрий залишає за собою змія, 
коли повзе. ..»

Лиса Гора, за припущенням деяких краєзнавців, могла мати якісь укрі-
плення ще з часів князя Володимира, але згодом час і люди знищили їх назем-
ні ознаки. Найбільш вагомі – військові, коли у XIX–XX сторіччях на ній здійснювали 
земляні роботи з фортифікації. Кажуть, що у тілі гори існують надзвичайно глибокі 
підземні катакомби, які утворюють ціле невелике місто-лабораторію. Але це – ні-
ким не доведені і не спростовані легенди.

«Дорогою минаємо Лисогірську	радіовишку, біля котрої знаходиться так звана 
«темпоральна	 петля», де електроприлади, час і люди поводяться найдивнішим 
чином… Тобі здається, що ти увійшов у медитацію на пару хвилин, а тебе вже 20 
хвилин шукають…».

Картину доповнюють кілька сусідніх топонімів, чия назва говорить сама за себе: 
Русалчин яр, Відьмин яр, Мертвяцький гай тощо. Більшість з них має історичне ко-
ріння, хоча і позначені тінню сучасних, нью-ейджерських нашарувань.

«… тут починається легендарний	Русалчин	яр, де, як кажуть, вночі русалки во-
дять хороводи. Деякі очевидці навіть брали в них участь. Дорога понад Русалчиним 
яром веде нас до 7	капоніру (капонір – укріплена батарея, винесена уперед фортеч-
ного муру – Авт.), де, як вважають езотерики, зароджуються темні сутності – 
це місце та найближчі його околиці вважаються найтемнішим місцем гори – його 
«черевом».

На цьому місці нашої подорожі водій, котрий проїздив повз, запитав, чи не по-
трібна нам допомога – судячи з усього, це був один із охоронців капища Світовида 
(про нього далі). На його думку ми мали підозрілий вигляд. 
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Говорячи про Лису Гору 
понад Видубичами, слід за-
значити, що вона єдина з гря-
ди гір і пагорбів, що тягнуться 
від Китай-гори (Китаєво) до 
Бусової (Видубичі), де відсутні 
сліди християнства. Можливо це, 
разом з ще однією, теж давньою 
назвою цієї гори – Дівич, стало до-
датковою причиною появи відьом-
ської, жіночої слави у неї.

В кожному разі відомо, що люди 
замешкували територію пагорбу з 
давніх-давен. Важко сказати, на-
скільки зручною і обжитою була 
Лиса гора в часи її найдавніших 
мешканців, але дані археології 
свідчать про значні часові розри-
ви між періодами її заселення.

Перше поселення на території 
київської Лисої гори – мезолітична 
стоянка, відкрита у 1919 році. За ар-
тефактами період її існування визна-
чається досить широко – IX-VI тис. до 
нашої ери, але це не підстава вважати, 
що воно існувало без перерви 3000 років, 
як може здатися нефахівцю. Насправді стоян-
ки доби мезоліту – це поселення, що існували дуже 
незначний час – рік-два, щонайбільше десяток, найчастіше вони взагалі слугували 
сезонними оселями для давніх мисливців та рибалок, схильних «до зміни місць» 
через свою господарську діяльність. Стаціонарне поселення на горі заснували тіль-
ки трипільці через щонайменше 3000 років після існування згаданої тут стоянки. 
Наскільки воно було великим і як довго існувало, – визначити складно, – детальні 
археологічні дослідження гори не проводилися. 

Пішло в небуття давнє доіндоєвропейське населення. Далекі нащадки тих, хто 
свого часу асимілював трипільців – племена зарубинецької культури, котрих при-
йнято вважати спільними предками слов’ян і балтів, заселили гору між 200 роком 
до нашої ери і 200 роком нашої. Втім, і про це поселення маємо занадто побіжну 
інформацію.

Незважаючи на поширені перекази про давню сакральну сутність Лисої гори, цю 
славу вона, найбільш вірогідно, здобула лише після християнізації. Не виключено, 
що саме тут після хрещення Русі ті, хто не зрікся давньої віри справляли язичницькі 
треби та свята. Подібне – поширена практика, – у верхів’ях басейну Дністра таємні 
язичницькі святилища, за даними археології, функціонували навіть у XIV ст. 

«Далі ми потрапляємо на Центральну	 галявину	Лисої	 гори, де знаходиться ві-
рогідна могила есера Д.Г. Богрова, вбивці Столипіна. До слова, ніхто ніколи не на-
магався дізнатись чи насправді Богров похований під цим каменем, чи це просто 
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чергова легенда. Кажуть, що 
над ним не провели відповід-
них у таких випадках ритуалів 

задля того, щоб по смерті його 
дух продовжував революційну 

діяльність.
Після Центральної проходимо 

до так званої «Місячної	 галявини»	
– місця, що збирає на собі комфортні 

та спокійні енергії, тут ніколи нічого 
поганого не стається. Це дуже гостинне 

місце».
Наприкінці радянської епохи неподалік від 

Місячної галявини стояв жилий будинок, але довго 
там жити люди не змогли – будинок згорів і ніхто його 

не відновлював.
«Наступна наша зупинка – 4	капонір, котрий відкриває прохід до 

так званої «галявини	Шиви», яка славиться своїм крутим норовом і негос-
тинністю по відношенню до любителів шашликів. На цьому місці езотерики звер-
таються до різних сил. Його особливість в тому, що представники різних культів 
можуть спілкуватися зі своїми божествами. Хочеш з Одіном, хочеш з Велесом, з 
тим же Шивою».

Сам капонір має залишки решіток, котрі наглухо закривали його з обох боків. 
Дехто вважає, що капоніри іноді могли використовувати як місце страти, зачиняю-
чи в них людей, котрих замуровували живцем. 

Місце не тільки запам’ятовує те, що на ньому відбувається, але й притягує певні 
події. Як відомо, на горі постійно базувались військові частини, але люди не мо-
гли тут служити більше ніж півроку. Дехто накладав на себе руки, дехто потрапив 
у божевільню, а більшість прикладала максимум зусиль, щоб перевестись звідси. 
Лиса гора ніколи не дозволяла людям обжити себе. В цьому плані вирізняються 
два локуси – так зване «Лобне місце» – місце страт, де важко зна-
ходитись і люди починають сваритись між собою. Теж саме 
можна сказати і про Мертвяцький гай – місце поховання 
страчених на «Лисці».

Вінець сакральної топографії Лисої гори – капи-
ще, створене своєрідним російським язичниць-
ким ковеном (ковен – запозичена з англійсько-
го назва для усталеної групи відьом, іноді 
застосовується для позначення окремого 
гуртка неоязичників – Авт.). Разом з інши-
ми місцинами, серед котрих окрема роль 
належить деревам, капонірам, захоро-
ненням, галявинам воно творить один, 
суцільний неокульт Лисої гори.

«Наступна зупинка – капище	Світовида, 
діда богів. До нього на цьому місці шанува-
ли Перуна, а ще раніше – жіноче божество 
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Живу або Ладу, і сама гора раніше також 
називалась Дівич-гора. Її капище знаходи-
лось на протилежному схилі гори. Там 
не було жодних атрибутів, адже ті, 
хто шанував Живу, справляли свої риту-
али поруч із священними деревами.

«Пам’ятай про те, що ти маєш залиши-
ти перед тим, як увійти», – ніби промовляє 

чур-охоронець перед капищем Світовида. 
Він не погрожує, він попереджає, що на свя-

щенне місце потрібно йти з чистими думками.
Вовки Велеса стережуть капище з чотирьох 

сторін. Кумир Світовида суворий, тому що, за-
звичай, Дід богів опирається на посох, тут же до 
рук божеству вкладено меч».

Від капища починається інше легендарне місце 
– Відьмин яр. Там знаходяться найстаріші, найціка-
віші дерева – в цьому місці відчувається дух дав-
нини. Відьмин яр відомий тим, що тут збиралися 
відьми і проводили свої обряди.

Ще один момент, якого торкнемося, стосується 
головної метафізичної ознаки Лисої гори – її гео-
мантичного потенціалу. Згідно з розповсюдженою 
думкою Лиска знаходиться на території великого 
розламу кристалічного щита базальтових плит, 
через що тут начебто виникає від’ємний енерге-
тичний потенціал, чим геологічно і обґрунтовується 
зловісна репутація гори. 

Саме цією геологічною характеристикою часто 
намагаються пояснити аномальні явища, які дехто 

спостерігає на горі, і котрі згодом обростають різно-
манітними містичними оповідями. Вагомості 

додають розповіді про масові поховання, 
що також підсилює її зловісну і похмуру 

ауру. Все це створює пагорбу реноме 
«місця сили» №1 у Києві. 

Варто зазначити, що серед пагорбів Подніпровської 
височини, до якої належить і Лиса гора, подібну ре-
путацію мають узвишшя довкола Трахтемирова 
та Холодний яр нижче Канева. Поза цими трьо-
ма пунктами немає місцевостей, де численні 
об’єкти топографії так щільно оплетені давні-
ми містичними переказами та сучасними фен-
тезі про «місця сили».

«Наступна точка подорожі – найтаємничі-
ше місце «Лиски» – «Галявина	бажань» («Га-
лявина казок»), на котру виходять 2-й та 3-й 
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капоніри, котрі вважаються «ву-
хами гори». В це місце недаремно 
приходять загадувати бажання, 
адже гора точно почує і, можли-
во, навіть виконає прохання того, 
хто її попросить. Крім того, на 
цій галявині росте «щаслива коню-
шина» – рослинка, що приносить 
удачу тому, хто її знайде. Старез-
ний дуб на галявині є правонаступ-
ником легендарного дуба Відуна, 
котрий ріс біля старого капища і був 
охоронцем гори. На цій галявині най-
більша концентрація феноменів гори. 
Тут відбуваються чудеса». 

Дивно, проте факт – на галявині росте 
конюшина з трьома, чотирма, п’ятьмаі, по-
дейкують – знаходили з 6-листками. Фахівці з 
аномальних зон стверджують, що саме транс-
формована рослинність (так звані «фітоіндекси») 
є однією з головних ознак аномальності місця.

Отака київська Лиса гора. Заросла деревами 
вона щодня приваблює адептів неокультів, шама-
нів-самоучок, заїжджих туристів і місцевих алкоголіків. 
Досить чиста, на відміну від Либіді, над якою вона височіє, 
живучи своїм, відчуженим від заклопотаного міста життям.

Останні роки періодично з’являється інформація про плани за-
будови пласкої, горішньої частини пагорбу. В місті, де «сотка» зем-
лі коштує дорожче ніж в деяких європейських столицях, Лиска – ласий 
шматок для ненажерливих забудовників.

Їх не цікавить історична та культурна цінність однієї з небагатьох вцілілих від 
забудови Київських гір, котру можна і треба вважати святинею, навіть 

якщо ви переконаний атеїст. Бо ж в часи світського гуманізму 
святість – не релігійна, навіть не постмодерна ознака, – це 

внутрішній народницький, екологічний імператив, підсві-
доме відчуття того, що навколо все живе – навіть рос-

лини і каміння, як доводять зараз експериментальні 
досліди біологів та інших науковців у розвинених 

країнах світу, перед усім – у Японії. Втім, ця про-
ста істина була відома людям за тисячоліття до 

того, як адепти «світових релігій» не поділили 
все навколо на живе та неживе, відмовивши 

тваринам у існуванні «душі» та здатності 
мислити. І це не кажучи про «бездушні» де-
рева і камені, котрі наші пращури вважали 
цілком живими і з якими обмінювалися 
інформацією. 
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«…Знайшлися хлопці та ді-
вчата серед археологів, іс-

ториків. Ого, як загорілися. 
Було всього – суперечок, 

безладдя, гіпотез, фантасма-
горій. Почали шукати сліди 

у древніх манускриптах, по-
їхали по Україні, розпитува-

ли людей, записували ста-
ровинні перекази. Разом 

ми вибрали кілька варіан-
тів, найближчих до гіпо-
тетичних подій. Точніше 

– три варіанти. Всі три Ді-
вич-гори в поясі між Россю 

і Тясмином. Це підходить. 
У травні поїдемо на пошук, 
експедиція на громадських 

засадах. Хвилююся, три-
вожуся. Що ж воно буде? 

Пощастить? Якщо вийде, це 
буде перша перемога над 

Хроносом…»

Олесь Бердник, 
«Зоряний Корсар»

Дівич-гора
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Читаючи цей уривок задаєшся питанням, чому відомий дисидент, чудовий зна-
вець Дніпровських гір Олесь Бердник локалізував свою Дівич-гору у Пороссі? Оче-
видно, людина, котра тривалий час жила у Витачеві не раз, не два і не три бувала на 
Дівич-горі у Трипіллі, за кілька кілометрів від свого помешкання.

Для нас приклад Бердника більш ніж показовий, адже «Дівич-гори» як і «Лисі» є 
в Україні, Росії, Білорусі, Чехії. Присвячені певному жіночому божеству, вони наді-
лені м’якою жіночою енергетикою прадавнього аграрного культу. Пізніше, в часи 
християнізації частина «лисих» і «дівочих» гір піддалася обструкції з боку панівної 
ідеології і набула відьомських рис.

Так сталося з Лисою горою понад Видубичами, котра, на думку деяких краєз-
навців, ще донедавна була Дівич-горою. Такої долі уникла сучасна Дівич-гора в 
Трипіллі, місце нашої наступної зупинки. На відміну від своєї київської посестри, 
трипільська заселена з давніх часів. Можливо, цей факт зіграв визначальну роль у 
формуванні її статусу.

Заселеність гори врятувала її від критики, але й надала «ведмежу послугу» – наяв-
ність великої кількості жител позбавила гору сакрального статусу. Він лишився у віках, 
працях археологів і в уяві сучасних неоязичників. 

«У долині річки Красної, на правому березі Дніпра, розкинулось село з тисячоліт-
ньою історією на ймення Трипілля. «Тут фізично відчуваєш дихання вічності. Дивні 
відчуття, зачаровані місця...», – перехоплюючи дух кажуть ті, хто хоч раз побував 
тут. З високої кручі видно як впадає три ріки у Дніпро, й утворює три великі поля. 
ТРИ поля, ТРИ хліборобські рівнини, порізані річками Стугною, Красною (Красива) і 
Бобрицею.

Тож, якщо східні околиці сучасного Трипілля сягають лівого берега річки Бобриці, то 
з заходу височіє Дівич-Гора —найвища точка на Обухівщині. На її вершині, на висоті 
55 м над рівнем Дніпра та 186м над рівнем моря, колись було збудовано слов’янське 
святилище. За легендою жінки, які мали народити немовля приходили сюди і проси-
ли у Богів благословення виносити та народити здорову дитину. Сучасні дослідники 
кажуть, що Дівич-Гора дійсно має цілющі властивості, позитивну енергетику. Може 
тому, що ступала там нога Апостола Андрія, а може тому, що наші прадіди спрова-
джували у вічність свої близьких, і донині там живе їх дух»,– говорять про Дівич-гору 
екскурсоводи.

Втім, станом на сьогодні існує єдиний, археологічно доведений факт культово-
го призначення вершини гори. Це не розташо-
ване на ній давньоруське городище, і 
не залишки укріплення XVI ст., 
часів повстання Нали-
вайка. Йдеться про 
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святилище часів за-
рубинецької культури, час іс-
нування якої археологи датують від III сторіччя до нашої ери до II сторіччя нашої 
включно. На думку вчених, воно присвячене саме жіночому божеству. Це не ди-
вує, враховуючи поширеність культу великої Богині-Матері крізь віки, – від жіночих 
скульптурок так званих «палеолітичних мадонн», молодших трипільських статуе-
ток, до Сікстинської Мадонни Рафаеля. Предками якому народу доводяться зару-
бинці – важко визначити. Тут думки вчених розходяться, – хтось схиляється до па-
тріотичної протослов’янської гіпотези, одиниці – до германської, але найбільшого 
поширення з кінця ХХ сторіччя набуває погляд на них як на спільних предків балтів 
і слов’ян, з яких обидва ці етноси лише з часом виокремилися. 

У давньоруських літописах так розповідається про північну подорож Святого 
Андрія по українських землях:

Дніпро впадає у Понтійське море; море це звуть Руським. Уздовж його берегів на-
вчав, як кажуть, святий Андрій, брат Петра. Коли Андрій навчав у Синопі і прийшов 
до Корсуня, він довідався, що від Корсуня недалеко гирло Дніпрове. І прибув він до 
гирла Дніпрового, а звідти вирушив угору по Дніпру. І сталося, що він прибув і зупи-
нився під горами на березі. А ранком, уставши, промовив він до учнів, що були з ним: 
«Бачите ви гори ці? На горах цих засяє благодать Божа, буде місто велике і багато 
церков здвигне тут Бог». І піднявся він на гори ці, благословив їх, помолився Богу і 
зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ».

Мандруючи Дніпром до місця майбутнього Києва і далі на північ, Святий Андрій 
неодмінно бачив пагорби навколо Витачева, такі подібні до літописних «гір київ-
ських». Ймовірно, він ночував на них, – втім церковна легенда нічого не сповіщає 
про це. Як не повідомляє про мешканців Середнього Подніпров’я та їх світогляд у 
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першому сторіччі нашої ери, 
коли ним мав мандрувати цей не-
втомний святий. 

Цю «білу пляму» у легенді «виправляють» археологічні дослідження:
«...Ще одна Дівич-гора знаходиться у цьому ж Середньодніпровському 

регіоні на околиці с. Трипілля (літописний Треполь) на Дніпрі. На 
вершині гори, що здіймається над Дніпром, у зарубинецькі часи 
було побудовано своєрідний жертовник-піч, що являв со-
бою композицію з дев’яти напівсферичних заглиблень. 
Певно, цей своєрідний жертовник з дев’ятьма гніз-
дами призначався для посудин, в яких під час свят-
кової церемонії могло варитися яке-небудь зілля 
чи зерно. ...Число дев’ять у поєднанні з дівочим 
ім’ям цієї величезної і дуже імпозантної гори 
схиляє до думки (як і з приводу гадальної чаші 
з дев’ятьма клеймами місяців), що творці 
жертовника з дев’ятьма складовими час-
тинами передусім співвідносили цю цен-
тральну споруду Дівич-гори з дев’ятьма 
місяцями вагітності. Богиня – діва, як 
стійке уявлення про жіноче аграрне бо-
жество мислилася, очевидно, подібно 
християнській Богоматері не просто 
дівчиною, а такою, яка вже «понесла 
у череві своєму» і їй належало дев’ять 
місяців готувати народження нового 
життя. ...Тут не було ні міста, ні посе-
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лення. Сама 
гора являла со-

бою зрізане пірамі-
дальне узгір’я, що зді-

ймалося над прибережними 
плавнями Дніпра. Верхня її площадка 

невелика і складається з двох плоских сходин. 
...Жертовник поставлено так, що він займає серединне місце усієї вершини гори, 
поряд з ним – зарубинецьке поховання 1 ст. до н. е. – 1 ст. н. е. З боку, проти-
лежного Дніпру, Дівич-гора спадає широким пологим спуском, немовби спеціаль-
но призначеним для урочистих обрядових процесій від поселення до жертовни-
ка богині-діви на вершині. Великий інтерес являє загальний погляд на увесь той 
середньо дніпровський регіон, в якому знаходиться Дівич-гора у Трипіллі. На но-
вітній археологічній карті зарубинецької культури... у просторому ареалі всієї 
культури (Прип’ять, Дніпро, Десна, Сейм) Середнє Подніпров’я (від гирла Десни 
до Тясмина) різко виділяється кількістю пам’яток та щільністю заселення. Тут 
зосереджено найважливіші пам’ятки зарубинецької культури. Тут же знайдена 
найбільша кількість предметів античного імпорту з Причорномор’я. ...Кордо-
ном між землею полян і землею Русі, можливо, слід вважати простір між Ви-
тачівським та Зарубинським бродами. ...Якщо подальші пошуки підтвердять 
сказане, ми одержимо дуже цікаві дані про великий і давній центр у коліні Дніпра. 
Цей сакральний комплекс повинен бути загальним для всієї області борисфені-
тів. В окремих племен могли бути племінні святилища: Дівич-гора у Трипіллі та 
Лиса гора під Києвом у полян, Дівич-гора у Сахнівці та святилище Рода в Родні 
(на гирлі Росі) у русі, що ще не злилась з полянами...» (Академік Борис Рибаков, 
«Язичництво давніх слов’ян, 1981 рік).

Як і частина інших дніпровських гір сучасне поклоніння Дівич-гори містить всі 
ознаки нового культу, котрий сформувався з даних радянської археології і елемен-
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тів сучасного неоязичництва. Їх синтез вказує на відродження деякого інтересу до 
гори, на котрій православний хрест ділить сакральний простір з пов’язаними на де-
ревахрідновірськими стрічками.

Це не зменшує її статусу однієї з найбільш відомих священних гір не лише Се-
реднього Подніпров’я, але й всієї України. Зараз на ній не проводять шабашів, 
хресних ходів або язичницьких треб. Спроби повного освоєння її вершини з боку 
як православних, так і язичників закінчилися нічийним рахунком, відтак, гора 
зберегла свою дівочість – віками бережений статус-кво.

Вона стоїть між двома найбільшими сакральними кластерами Середньої Над-
дніпрянщини, цього історичного «хартленду» України – Київськими та Канів-
ськими горами. Саме Дівич-гора і її геологічне продовження – Ви-
тачевські пагорби, грають роль ланки-сполучника між 
північною та південною частинами Придніпровської 
височини.

Всі разом вони випрямлені в струнку лінію, 
котра в сучасній метафізиці та геополітиці 
називається орієнтація «Південь-Північ». 
Її початок ховається в сколотських го-
родищах Трахтемирівського плато, 
звідки повагом, століття за століт-
тям, кілометр за кілометром пря-
мує на північ, в бік київських Свя-
тих гір над Дніпром.

Очевидно, що Придніпров-
ська височина зіграла ви-
значальну роль для госпо-
дарського та духовного 
розвитку народів, котрі 
заселяли її в різні історич-
ні часи. Вона позначена 
трипільськими, скіфськи-
ми, сарматськими, заруби-
нецькими, черняхівськими, 
слов’янськими і козацьки-
ми маркерами більше, ніж 
придніпровська низовина і 
оточуючі її регіони.

Деякі її гори височіють у 
вигляді сивих, шляхетних 
голів воїнів різних епох. Але 
одна з них – це увінчаний очіп-
ком з дерев архаїчний твар з 
добрими бабусиними очима, в 
народах відомий під іменем Ді-
вич-гори. Місцин з подібною на-
звою багато. Втім, між Трипіллям 
та Витачевом тільки одна.
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«Знов мене хмарини білі 
проводжають в путь, 

Ніби чайки сизокрилі над 
Дніпром пливуть…

Мов колиска й серця сві-
точ всіх слов’ян-братів

Постає мій дивний Витич 
з праглибин віків». 

Лідія та Валерій Побідаші 
«Зоря Витич. 

Сторінками ненадрукова-
ної книжки»

Витачів
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Наступний пункт нашого призначення – село Вита-
чів неподалік Трипілля. Як це не парадоксально, але 
доля Витачева подібна до долі інших сіл Обухівсько-
го (і не лише цього) району Київщини. Йдеться про 
перебіг заселення тих чи інших територій поблизу 
Києва. В цьому відношенні цікаво, що більшість з 
них, зокрема Треполь, Халеп, Красін і той же Ви-
тачів – в історії спочатку відомий як Новгород-
Святополчий, а потім Витичів з’являлися як при-
дніпровські міста-форти.

Зараз це невеликі, втоплені в зелені пагорби 
над водою пасторальні села, котрі манять сіль-
ських романтиків – від екопоселенців до VIP-
персон. На щастя, порізаний ярами і балками 
ландшафт не дозволяє бажаючим забудувати 
прибережну, зарослу лісами і чагарниками, 
дуже круту смугу.

«В літо 382-е упочив князь Великий Київський Ве-
лімир, і сів на вітчому столі син його старійший, 
Данко, і сів у городі Витичеві, і правити почав Рус-
сю й Деревами, і Сіверою й Лугами, і Готами і усіма 
язиками, кої платили йому дань, і ходили в рать по 
Великому князеві, і славили його	 (Іван	Білик,	 «Меч	
Арея)».

Творча уява відомого українського письменника 
закидає нас у княжий Витачів , що його після смерті 
батька обрав стольним городом Русі молодий Бог-
данко, більш як на півтори тисячі років назад.

Обухівський краєзнавець Ю. Домотенко в своїй кни-
зі «1000-літній Витачів » зазначає: «Дослідники старо-
вини вважають, що Родень– першостолиця нашого на-
роду (не плутати з Роднею, котра існувала аж в XI-му ст. 
на р. Рось – прим. авт.) знаходилася десь у цій місцевості». 
Тут «виявлено пам’ятки всіх археологічних епох, які прожи-
ла людська цивілізація в Україні».

Натомість, більш як сто років до нього Лаврентій Похилевич 
в праці «Уезды Киевский и Радомысльский» писав:

«Вытачев, при Днепре, в 3 верстах ниже Халепья. Жителей обо-
его пола правосл. 2200, евр. 23, ревизских 714 душ, надел 2221 десяти-
на, с платою выкупа в год 3240 руб. 15 коп. древнейшее поселение Киев-
ской руси. (Об нем говорит уже Константин Порфириродный (780 – 790 
г.) при описании судоходства Руссов из Новагорода в Цареград. Руссы, 
говорит он, обыкновенно перемъняли свои судна только у Кіева, и потом 
въ іюнъ мъсяцъ отходили въ лежащее внизъ по Днъпру и дающее имъ дань 
укръпленное мъсто Витетчевъ, гдъ два дня, или три, ожидал и всъхъ своихъ 
суденъ. ( Витачів посідає почесне друге місце після стольного Києва за кількістю 
знайдених скарбів – купці, пливучи в Царгород, закопували частину своїх грошей, 
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щоб, повертаючись, мати 
обігові кошти на торгівлю 
в Києві. Не всі, на жаль, по-
вертались живими з тяж-
кої і небезпечної подорожі 
– прим. авт.). Послъ того 
отправлялись далъе внизъ по 
ръкъ. Город Вытичев несколько 

раз упоминается в летописях 
смутных времен деления Руси 

на Уделы. Напр. под 1095 годом 
говорится, что Святополк Изяс-

лавич на Вытичевом холме поселил 
жителей разоренного города Юрьева 

– нынешней Белой Церкви, и повелел 
жить здесь юрьевскому епископу Ма-

рину. Тогда при Вытичеве был брод, 
или переправа через Днепр, за ко-
торую дрались князья (ще одне 
друге місце після Києва: за резуль-
татами археологічних розкопок 
та досліджень переважна біль-
шість людських останків тих 
часів мала механічні ушкодження 

кісток, черепів, – рубані та коло-
ті рани, що вказує на насильницьку 

смерть – прим. авт.): а на лугах на-
ходилось озеро Долобское. Под 1100г., 

что с 10 по 30 августа в Вытачеве со-
брались русские князья и составили под-

председательством того же Святопол-
ка сейм, старавшийся распределить князьям 

уделы. Но как Святополк был скуп и жаден к 
приобретениям и возбудил против себя негодование удельных кня-
зей бесчеловечным ослеплением Василька Ростиславича: то сейм 
не имел желанного успеха. Подле Вытачева, по летописям, 
стоял давно не существующий город Святополч, который 
приурочивается некоторыми (Андриевский в статье 
«Юрьевъ на Роси», напечатанной в «Киевской Стари-
не») к Стайкам. В настоящее время из древностей 
Вытачевских остается только Городище над Дне-
пром, опоясанное валом, вероятно, то самое, 
которое существовало во время путешествий 
Руссов (т. зв. «нижній город», частина «твер-
ді», тієї самої, – «північної 10 ст.» разом із за-
лишками валу та сторожової вежі при в’їзді 
вже дощенту зруйнований сучасним при-
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ватним будівни-
цтвом – прим. авт.); 
дадревние могилы, 
насыпанные неизвест-
но когда и кем еще прежде путе-
шествий Руссов, коих насчитывают 
более сотни на полях Вытачевских.

На жаль, автор цієї згадки припустився прикрої помилки: 
Константин VI (VII) Багрянородний жив і правив у Візантії не в VIII, а значно пізніше 
– в середині X ст. Саме тоді він і створив цей своєрідний підручник для свого, як він 
думав, спадкоємця, сина Лева (ще не знаючи, що буде отруєний в 960 році іншим 
своїм сином, Романом)… Хоча приємно, що заснування Витичева вони відносять 
до VII-VIII віків. 

Витачів , Витечів, Витечев, Вітічев, Витачев, Вітачов, Оувhтичі, – Уветичі, – 
ВитчевhХолмh (давньо-руськ.), Витахолм, – Вітагольм (варяг.), Вантіт, 

– Вабніт (араб.), Витетчево (грек.), Вітаполіс, Витич… Один з по-
пулярних варіантів походження назви цієї місцевості пояснює, 

що Дніпро в цьому місці робить два закрути (лівий і правий), 
отже ця ділянка Правобережжя ніби «витикається» з ріки, 

зі своєї висоти пануючи над довкіллям на багато кіло-
метрів.

«… Дадревние могилы, насыпанные неизвестно 
когда и кем, коих насчитывают более сотни на 

полях Вытачевских».
На жаль, староруські книгосховища для нас 

недоступні: одні – знищені протягом цього 
тисячоліття (показовий приклад – нещодав-
ня пожежа в відділі стародруків бібліотеки 
ім. Вернадського, яка спопелила безліч уні-
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кальних, воістину без-
цінних раритетів), другі 

– переписані на догоду 
тим чи іншим можновлад-

цям, треті ж знаходяться 
за межами України. Цілком 

вірогідно, що саме в них (на-
приклад арабських, тих же ві-

зантійських чи західноєвропей-
ських) Витачів згадується значно 

раніше 950-х років. 
Подібно до більшості придніпров-

ських селищ «витачівський кластер» 
включає кілька, розділених віками 

топосів, серед котрих найбільш відомі 
вали Новгорода-Святополчого. Крім них 

біля села відкриті поселення доби бронзи і 
скіфські некрополі, давньоруські городища і 

середньовічні культові споруди. Цей континіум, 
незалежно від можливої дискретності, свідчить 

про перманентну обжитість території різним людом. 
Звичайно, Витачів не осердя перших аріїв, котрих сво-

го часу, згідно з Ігорем Каганцем, привів на дніпровські бе-
реги епічний Рама. Втім, Витачів як і більшість прилеглої до Дні-

пра смуги занадто зручний для помешкання аби ним знехтувати. 
Відтак, люди тут жили, різні, відмінні. 
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Витачів як ніхто пережив 
представників різних архе-
ологічних культур, серед 
яких варто відзначити біло-
грудівську (XI – IX ст. до н. е), 
дніпро-донецьку (V-III тис. до 

н.е), та культури початку на-
шої ери: зарубинецьку і черня-

хівську та інші.
Згідно «Археологічної карти 

Київської губернії» В.Б. Антоновича 
біля села було біля 10 курганів.
Офіційно перший з них розкопав 

М.Є. Бранденбург ще в 1891 році. Як не 
дивно, він виявився вже пограбованим. 

Славився Витачів й знахідками давніх скар-
бів монет. Зокрема, у 1858 році було знайдено 

скарб з 877 срібних арабських диргемів, які на той час 
виконували функцію міжнародних грошей, подібно тому, 

як у наш час у такій ролі виступає долар США. У 1875 р. знов ви-
явлено великий скарб таких монет – близько 905 екземплярів. На думку 

багатьох сучасних істориків та нумізматів такі великі скарби диргемів можуть свід-
чити, що поблизу їх розташовувалися язичницькі святилища.

Сучасна сакральна топографія Витачева відрізняється від зазначених вище істо-
ричних зразків. На жаль, сьогодні ніхто не справляє треби на курганах обабіч села, 
не палить вогні на пагорбах понад Дніпром.

Епоха лишає по собі притаманні їй сліди, котрі сьогодні мають всі ознаки пізнього 
нью-ейджу, простіше кажучи – неокульта. Не останню роль у його формуванні зі-
грав видатний український письменник-фантаст і гуманіст Олесь Бердник, котрий 
певний час мешкав на березі Дніпра у Витачеві. 

Крім чіткої громадянської позиції, котра в 
підсумку обумовила його статус дисиден-
та, Берник був засновником Української 
Духовної республіки – романтичної 
організації, чиї ідеї наполягають на 
первинності духа і звертають вістря 
людського прогресу вперед, до 
космічних обріїв.

Що стосується сучасних топонімів, 
їх умовно можна розділити на дві 
частини. Перша, – це Княжий шпиль, 
місце, знайоме більшості тих, хто 
відвідав Витачів. Саме на ній стоїть 
збудована Бердником капличка, де 
ще донедавна язичницькі календарі 
мирно уживалися з православними іко-
нами. 
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Згідно з місцевою легендою, а їх тут, слід зазначити, 
нанизано на нитку часу як ніде, каплицю будували за 

ескізом Т. Шевченка. Той, в свою чергу, змалював її з 
старої козацької каплиці з хрестом обіруч. Збудована 

на зорі Незалежності (1991 рік) вона розміщена на 
місці, де 30 серпня 1100 року, припускають, відбув-
ся з’їзд князів.

Хрестів, по суті два. Перший – на каплиці, семи-
променевий, помножений на півмісяць, теж ав-
торства Кобзаря, чиї зв’язки з тодішніми масон-
ськими ложами до цих пір цікавлять істориків. 

Другий металевий, стоїть на місці, де начебто 
його вкопав у 40-ві роки нашої ери апостол Ан-
дрій, прямуючи до гір київських, через що цей 
хрест претендує на звання «першого хреста на 
Русі». Звичайно, ця історія не більше ніж каз-
ка. Очевидно, що біографія апостола Андрія 
– першого учня Христа, що кинув рибалити 
заради поширення Вчення, містить занадто 
багато неоднозначних моментів, щоб стави-
тися серйозно до його можливості побувати 
протягом короткого часу у величезній кількості 
тодішніх країн. 

Без машини, потяга, літака і охорони. З сер-
йозною, недипломатичною просвітницькою мі-

сією. Якби там не було, концентрація топосів на 
Княжому шпилі досить щільна. Одразу за капли-

цею, обабіч хреста знаходиться місце, котре вва-
жають братською могилою загиблих під час навали 

орд Батия. За однією з версій – це місцеві мешканці, 
за іншою – новгородське ополчення.

Друге місце, котре не менше приваблює езотери-
ків і любителів паранормального – гора Красуха, відо-

ма вогниками над вершиною. В 
принципі, нічого див-

ного тут немає, 



-32- -33-

враховуючи, що саме на 
ній, вочевидь, палили свої вогни-

ща вікінги, котрі і дали назву селу 
(від скандинавського «вітахелм» – 

вогонь на пагорбі). Пізніше на ній, в 
районі Молодецької балки горіли вог-

ні Перунового капища, згодом – свічки 
православного скиту. Зараз їх запалюють 

на невеликому кладовищі, котре прийшло на 
зміну згаданим топосам.

Взагалі, Красуха і Княжий шпиль органічно вкладаються в концепцію так званих 
«парних гір», котрі поєднують «чоловіче» і «жіноче» начала. Подібних зразків в 
Україні немало, ті ж Бабин і Дідів шпиль поруч з Трахтемировом тощо.

«Одним з найзагадковіших місць Витачева є гора Красуха, на вершині якої ми за-
раз знаходимось. Тут, на язичницькому капищі бога Перуна день і ніч горів вогонь, 
котрий проводжав наших пращурів у далекі походи та першим зустрічав їх у рідно-
му Краї» (з розповідей екскурсоводів туристичних маршрутів).

«А чим же вона така загадкова?» – спитали одного з них. «Хто його знає. Але і я, 
і мої колеги, і багато людей, що тут побували, стверджують: тут Щось відчува-
ється, незвичне, незнайоме, але не лякаюче і тривожне, а навпаки – піднесено-за-
спокійливе, далеке і… рідне! Дуже несподівані відчуття… Ви лише вслухайтесь в 
саму назву: не Лиса, не Відьмина, а – Красуха. Від неї віє чимось спокійним, теплим, 
затишним, воно звучить, як синонім ласкавого погідного ранку чи ясного сонячного 
дня з далекого босоногого дитинства».

Дійсно, досить дивні події (що цікаво, – ніхто не пов’язує їх з негативним фоном, 
як, наприклад, сумнозвісну Молодецьку балку), з точки зору нас, сучасних людей 
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і «біоенер-
гетичних неві-

гласів», регуляр-
но відбуваються на 

Красусі і зараз. Пояснення 
різні – від найпростіших «то НЛО 

прилітає», до більш складних «це – одна з 
точок, через яку проходить інтенсивний енергетичний та інформаційний обмін 
між Землею та Всесвітом». Ось що писав у своїй книзі «Феномен України» Олекса 
Братко-Кутинський (мова йдеться про т.зв. друге [з семи відомих] чудес або за-
гадок української землі): «З початку сімдесятих років в наукових колах та пресі 
обговорюється гіпотеза трьох московських авторів – Н. Гончарова, В. Морозова і 
В. Макарова – про закономірності життя нашої планети та її людності, пов’язані з 
структурою її силового поля. Земля, за гіпотезою згаданих авторів, має ікосаедро-
додекаедричний силовий каркас, який проектується на її поверхні у вигляді мережі 
з величезних п’ятикутників та трикутників. Система силових полів цієї мережі 
визначає появу і розвиток різноманітних подій і процесів, що відбуваються на пла-
неті, створюючи в певних вузлах системи найсприятливіші умови для розвитку 
живого. Автори гіпотези переконливо показують, що вузли системи є осередка-
ми поширення флори і фауни, культурних рослин, центрами світових максимумів 
і мінімумів атмосферного тиску, максимумів сонячної радіації. З лініями і вузлами 
системи збігаються геологічні структури, розміщення корисних копалин, польоти 
птахів, тощо. За цією мережею (в центрах її гігантських трикутників) розміщу-
ються й усі відомі планетарні вогнища цивілізації, етногенезу, мовотворення. 

Деякі дослідники стверджують, що Красуха – одна з найпотужніших позитивних 
енергетичних точок планети. Недарма ж людей сюди так притягує… Тут дійсно, 
душа заспокоюється і відпочиває, – звідси не хочеться йти! 

«…Отже, ми знаходимось на Красусі, навпроти городища древнього Витичева. 
Гора піднімається над Дніпром на 84 метри. Нещодавній весняний зсув ґрунту ви-
явив, що гора штучно нарощена (підсипана) ще нашими пращурами десь приблизно 
на 10 – 12 метрів над корінними породами. Це підтверджує припущення, що на її 
вершині колись розміщувалось древньоязичницьке капище Перуна. Згідно з первіс-
ними віруваннями наших предків, щоб Бог їх краще почув та був милостивим, тре-
ба було бути до нього якомога ближче (вище). На капищі цілодобово горів Перунів 
вогонь з дубових(саме їх найбільше полюбляв наш давній, перший Бог) полін. Звідси, 
до речі, і оте варязьке «Вітагольм». Якщо черговий волхв, або ж його помічник до-
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пускали згаснення вогню, це було дуже поганим знаком. Винуватця негайно карали 
на горло, підносячи його в жертву Перунові, просячи в нього пощади та рятунку 
від біди. Вогонь же, з усіма урочистими обрядами запалювали знову… Потім тут 
був монаший скит. Монахи тут жили, тут і вмирали. Тут їх і ховали. Згодом поруч 
із ченцями стали «поселяти» своїх померлих родичів і витачівці. Так, поступово, 
тут з’явився цвинтар. Радянська влада монахів розігнала, скит – закрила… У Вели-
ку Вітчизняну війну на Красусі стояла зенітна батарея німецьких крупнокаліберних 
кулеметів «Ерлікон», знищена прямим попаданням радянської авіабомби (глибоку 
вирву від неї ви бачите і зараз). Трохи нижче по схилу Красуху оперізувала система 
окопів та ходів сполучення, рештки якої можна побачити ще й тепер.

Гора повільно зсувається як в сторону Дніпра, так і в бік старовинного шляху, до-
роги Вершини (Вершинокняжої), яка півколом обходить її підніжжя і раніше виво-
дила на легендарний Золозний (залізний) чумацький шлях. Ділянка цього шляху і нині 
проходить через Витачів : зі сторони Халеп’я, по центральній вулиці села до Дніпра, 
а далі перед урочищем Городище повертає вправо, і через яр входить в Стайки» (з 
розповідей екскурсоводів туристичних маршрутів).

 «…987-й рік. Востаннє молились Володимирові дружинники на Перуновому ка-
пищі у Витичеві. Востаннє молився з ними і володар Русі. Чужими та незрозумі-
лими були ці поляни, древляни, сіверяни, як і їхні Перуни, Дажбоги, Стрибоги 
та Велеси для внука Ольги-Хельги та Ігоря-Інгвара. А чуже – його і руйну-
вати не шкода. Тож князеві думки вже були біля іншого бога, того, який 
вказував інший шлях, який обіцяв такий жаданий подарунок – царівну 
Анну, сестру імператорів Візантії – Василія II та Константина VIII.

…А давній кумир таки востаннє допоміг своєму народові! По-
хід був успішним, втрати незначні. А головне – Володимирові 
дістався довгоочікуваний приз… Наостанок древній ідол не 
зрадив своїх лукавих підданих, хоча знав, що після тріум-
фального повернення Володимира з Корсуня буде зірваний 
зі свого київського трону, волочений Боричевим Током 
шестериком баских князівських огирів, демонстратив-
но битий князевими мужами «желєзієм», і викинутий, 
як сміття, в Дніпро».

Витичівське капище чекала сумна доля київського. 
Проте, як стверджує народна мудрість, святе міс-
це не пустує. Мабуть, гора Витичівського капища 
й справді місце неординарне, адже предки свої 
храми абиде не ставили, – згадаймо: «…і звелів 
Володимир будувати церкви і ставити їх на тих 
місцях, де колись стояли дерев’яні кумири», 
той на Красусі з часом почав функціонувати 
«регіональний офіс» Київського Софійського 
монастиря.

Зараз немає ні капища, ні скиту. Лише 
невеликий цвинтар «прикрашає» верхівку 
непомітної для дослідників аномальної 
гори з поетичною назвою і маловідомою 
історією.
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Там, де Леглич стрічає Дніпро,
У долині, як в мами в долоні,

Під затишком смарагдових крон –
Місто Ржищів дріма на осонні.

Десь далеко, в тумані віків
Заховались його праджерела,

Понад ними мільйони підків
Прокопитила збурена ера.

Гнівна й лагідна хвиля Дніпра
Билась в душі людські

час за часом,
Проростали пагінням Добра,

А недоля палила щоразу…

Та недарма у назві твоїй
Слово «жити» гукає до світу, 

Закінчився печалі сувій –
Крила долі розпростує вітер.

І захоплено в простір кричить
Твоя крапля, Вкраїнонько, 

Ржищів!
Волі кінь над Дніпром

прудко мчить,
А земля йому радо:

«Ір-жи-и ще-е!»

Поезія А. Гармаш (Литвин) 
зі Стрітівки

Іван-гора
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Місцевість, на якій розташову-
ється сучасний Ржищів, була за-
селена з давніх часів. Коли і ким 
заснований Ржищів – невідомо. 
Перші поселення в цьому райо-
ні археологи відносять до епохи 
Трипілля, приблизно VI-III тисячо-
ліття до нашої ери. У початковому 
давньоруському літописі «Повісті 
временних літ», текст якого містять 
усі головні ізводи, цей регіон згадуєть-
ся в описі розселення в VI-VII століттях 
на правобережжі Дніпра полян. 

Власне перше давньоруське поселення 
поблизу сучасного Ржищева – фортеця Іван-
город з’являється у Іпатіївському літописі під 
1151 роком в оповіді про боротьбу за Київський 
стіл між князями Ізяславом Мстиславичем та Юрі-
єм Долгоруким. Походження самої назви Ржищів не-
відоме. Існує низка легенд, що пов’язують її походжен-
ня назви з іржанням коня: «Ржи-ще». 

«… Давним-давно водились олені в дрімучих лісах Наддні-
прянщини. Одного разу молодий київський князь виїхав на по-
лювання в прадавній ліс, який тягнувся зеленою смугою понад 
Дніпром. У лісі мисливець побачив чудового оленя з величез-
ними рогами і вирішив за всяку ціну його здобути. Дов-
го наздоганяв оленя, але, стомившись, таки випустив 
тварину з поля зору. Вечірні тіні дерев опустились 
на землю, ліс зразу ж перетворився в красиву ніч-
ну казку, прокинулися нічні жителі. Князь, зрозу-
мівши, що не втрапить поночі додому, пустив 
коня пастися, а сам, щоб не потрапити в 
лапи нічних хижих звірів, вибравши величез-
ний могутній дуб, вмостився на ньому спа-
ти. Коли перші промені поцілували княже 
обличчя, він миттю прокинувся, потяг-
нувся і вирішив повертатися в столи-
цю. Спустившись з дерева на шовкову 
траву, князь не побачив свого вірно-
го коня і свиснув декілька разів. У 
відповідь він почув далеке іржання, 
але не зрозумів, звідки воно доне-
слося. Тоді, набравши повні груди 
повітря, мисливець з усієї сили 
закричав: «Ржи ще-е-е-е!». Кінь, 
почувши голос господаря, зно-
ву відізвався іржанням. Князь, 
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зорієн -
тувавшись, де 

знаходиться його кінь, швидко 
відшукав його. Повернувшись з ко-

нем до дуба, на котрім спав, князь 
зрізав кусочок кори з дерева своїм 

мисливським ножем і написав: «Ржи 
ще». Напис залишив під дубом так, щоб 

його могли помітити» (легенда про похо-
дження назви «Ржищів»).

Також є версія про походження назви від виро-
щування древніми племенами полян жита «Рожише». 

Лаврентій Похилевич давав більш змістовне пояснення, згідно з яким Ржи-
щів «є древнє Вжище згадуване в Руських літописах до XIII сторіччя. 
Цю давню назву вважаємо переробленою в Ржищів від поль-
ського слова Ржеча (Rzesza) – натовп». Древнє Вжище 
в перекладі з тої ж польської означає «торговище». 
Яка з цих версій найпевніша, гадати тяжко, бо 
до цього часу не знайдено ніякого докумен-
ту, який би доводив точніший час засну-
вання селища та походження його 
назви.

Ржищів під своїм нинішнім 
ім’ям згадується у польських 
коронних грамотах часів 
правління Сигізмунда І 
Старого, Сигізмунда ІІ Ав-
густа, а також за доби 
Стефана Баторія, себ-
то упродовж усього 
XVI сторіччя. У першій 
чверті XVII сторіччя 
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саме ни-
нішню на-

зву «Ржи-
щів», серед 

інших назв 
п р и д н і п р о в -

ських населених 
пунктів та фортець, 

згадує і французький 
військовий інженер Гійом 

Левассер де Боплан. Цю згад-
ку він зробив у додатку до карт, які 

малював для польського короля (ко-
пії, певна річ – для свого сюзерена та-
кож), мандруючи Прип’яттю та Дніпром 
від Пінська (зараз – Білорусь) і до Кодаць-
кого порогу (нині – Дніпропетровщина). 
Там, поблизу порогів, він мав керувати бу-
дівництвом та озброєнням однойменної з дні-
провою перепоною фортеці Кодак. До речі саме 
на Дніпрі, навпроти Ржищева, – прикордонного 
містечка королівства Польського (між Монастирком 
та Іван-горою), в останній чверті XVIII століття відбула-
ся остання зустріч останнього короля Польщі, Станісла-
ва-Августа Понятовського з наймогутнішою правителькою 
тогочасної Європи – Російською імператрицею Катериною ІІ. 
Але, як завжди, чим давніші відомості, тим більше вони (почас-

ти непідтверджені хроністами й літописцями) схожі 
на казку чи міфологічну оповідь. Тож і від цієї 

версії, котру дуже полюбляють розповіда-
ти своїм вихованцям вчительки молодших 

класів місцевих шкіл, також розходяться 
легендарно-казкові хвилі. 

За іншою версією саме з Ярос-
лавовими часами дехто з вже 

офіційних істориків пов’язує 
назву місцевого заповід-

ного урочища «Янча» 
(нині це – «Ржищівській 

ландшафтний заказ-
ник обласного зна-

чення», що обіймає 
заліснені придні-

провські кручі 
правобережжя 
між Ржищевом 
та Гребеня-
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ми включно). За цією 
версією буцімто мала 

у тому заповідному лісі 
свій невеликий маєточок 

одна з княжих фавори-
ток Янки-Іванки або цілком 

реальної історичної особи 
– онуки Ярослава Мудрого 

Янки (Анни) Всеволодової, ко-
тра заснувала у Києві близько 

1086 р. першу на Русі школу для 
дівчат. Через це один з монастирів 

Старокиївської гори по сусідству з 
Десятинною церквою дістав побутову 

назву Янчиного, яка навіть потрапила до 
літопису. Загалом, слід зазначити, що ім’я 

Янка було поширене у давній Русі. Воно ві-
домо за знаменитим написом на пряслі «Янка 

дала прясло Жирці» та з берестяних листів. 
В легендарної Янки-Йванки-Іванки частенько гос-

тював великий князь київський. І приїжджав князь до 
Янки тільки коли здоров’я підупадало. Ще є переказ про 

це, начебто «…Янка не була князівською коханкою, а була 
однією з останніх волхвинь, що зналися на травах цілющих, а 

Ярослав вчащав до неї виключно за лікуванням, бо кульгавим ка-
лікою був мало не від самого народження. І дуже дошкуляло йому те 
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каліцтво. А Янка могла свої-
ми травами послабити біль. 
Ось і внадився до неї князь 
«за здоров’ям». 

Цікаво, що реальна онука 
Ярослава Мудрого, Янка-Ан-

на, після невдалої шлюбної 
поїздки до Візантії, прийняла 

постриг, а у 1089 р. після смерті 
київського митрополита Іонна ІІ 

особисто «правила посольство» до 
Константинополя з метою висвячен-

ня нового митрополита Іонна ІІІ. Ще 
більш цікавіше, що «Житіє преподобної 

княжни Анни Всеволодової» сповіщає, що 
вона була знаною лікаркою і використовувала 

у свої медичній практиці не тільки молитви, але й 
рослини. 

Втім, академік М.Ф. Котляр вважає, що історія з лі-
карськими вправами Анни, скоріше за все, виникла на-

багато пізніше її смерті у 1112 або у 1113 році. Тоді православна 
церква дуже негативно ставилась до лікарів-травників (свій родо-
від і знання вони брали від язичницького знахарства). Сама ж 
церква ще довго «лікувала» усі хвороби молитвами. Потрібно 
було кілька сторіч, щоб церква почала більш поблажливо 
ставитися до травників. Проте, не виключено, що донька 
великого князя київського могла й справді практику-
вати лікування травами, оскільки соціальний статус 
робив її досить недоторканною для церковних на-
глядачів за «чистотою віри». Проте і вона мала 
дотримуватися «правил гри» і сторонитися «ре-
клами» свої медичної діяльності, аби церква 
не назвала її відьмою та чаклункою. Адже 
ще у освіченому XVIII ст. в Україні «відьом» 
топили – «перевіряли водою». 

За таких обставин цілком логічно, що 
княжна-черниця мала заготовляти лі-
карські трави подалі від людського 
ока, особливо церковного. Саме для 
цього й підходить місцина на відда-
леному південному прикордонні 
Київського князівства, тим більше 
у лісостепу, багатому на різнома-
нітні лікарські трави, – суцільні 
килими з материнки та інших 
лікарських та цілющих трав ще 
донедавна вкривали пагорби 
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біля Витачева, Трах-
темирова і Ржищева. 

На користь правдивості цієї версії та народних переказів про Янку-Йванку свід-
чить одна з назв місцевості поблизу Іван-гори, на якій стояла давньоруська фор-
теця Іван-город, – Урочище Янча. Наприкінці 1970-тих років в урочищі Янча були 
виявлені також залишки невеличкого городища-поселення другої половини ХІ ст., 
що існувало за життя княжни Янки-Анни. 

Цікава й назва одного з найближчих до цього лісового урочища сіл – «Юшки», 
тобто, місце, в якому можна рибалити і варити юшку. Справді в кількох кілометрах 
від села й сьогодні є озеро, на якому рибалять. На військовій карті 1866 року Ки-
ївського генерал-губернаторства поблизу урочища і озера є позначка «Залишки 
давнього хутора», а власне, село Юшки на ній зображено як значно більше, ніж 
Гребені. Зараз у Юшках постійно мешкає лише близько 170 осіб. 

Стосовно появи фортеці Іван-город та походження її назви академік Б.О. Рибаков 
висловив припущення, що Іван-город був вотчиною знаного боярина Яна (Івана) 
Вишатича, київського тисяцького. Ян Вишатич добре відомий з літописів через при-
душення ним повстання волхвів на Шексоні та Білозері у Ростовській землі в 1071 
році. Згодом полишив княжу службу та оселився у Печерському монастирі Києва. 

Фортеця Іван-город займала один з багатьох типових пагорбів навколо Ржище-
ва, який виходив одним з своїх крутих схилів до Дніпра, а з трьох інших сторін відо-
кремлювався від плато глибокими ярами. Над сучасною поверхнею Дніпра колиш-
нє місце фортеці здіймається на 60 м. Стрімкі схили та урвища і зараз ускладнюють 
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підйом на гору, а в давнину вони ро-
били фортецю майже неприступною. 
Найбільш поширена думка, що Іван-
город, так само як Пересечін, Витичів, 
Родень, Воїнь та інші давньоруські міс-

течка-фортеці вздовж правого берегу 
Дніпра між Києвом та Каневом був зни-

щений воїнами Батия під час походу 1240 
року на Київ. 
Втім, не виключено, що занепад та припи-

нення існування цих градів відбувався дещо 
пізніше і повільніше у другій половині XIII ст. 

і міг навіть розтягнутися до початку – серед-
ини XIV ст. Остаточне припинення їх існування 

можна віднести до рубежу XIV–XV ст., коли Серед-
нє Подніпров’я стає об’єктом запеклої боротьби між 

Великим князівством Литовським, Синьою ордою, що 
володіла землями від Дунаю до Дніпра, кримськими тата-

рами та Золотою ордою. Внаслідок таких довготривалих війн 
на початок XVI ст. регіон, ще 200 років до того порівняно щільно 

заселений, перетворився, за словами тодішніх авторів, на суцільну 
пустку, серед якої на пагорбах ще височіли у XVI ст. земляні вали «старих 

городищ» – мовчазливі свідки величі давньоруської цивілізації, які справляли 
сильне враження на мандрівників-іноземців. Тільки з XVI ст. починається нове за-
селення регіону і у 1506 р. з’являється перша згадка про нове поселення Ржищів, 
нічим не зв’язане із значно давнішим Іван-городом, і розташоване на іншій горі.

Із завершенням зведення у 1978 році Канівського водосховища розпочав-
ся активний процес руйнації його водами пагорбів правого берегу 
Дніпра. Після того щорічні паводкові води підмивали й па-
горб Іван-города, забираючи частину гори, а з нею й 
тонни суглинків з нашою, до кінця не з’ясованою 
історією.

Сьогодні Іван-гора – надзвичайно приємне 
місце. Вкрита густим листяним лісом вона 
поважно спускається до Дніпра сіткою 
невеликих, мілких пляжів. Довкола 
гори, котра зараз має досить розми-
ті межі, встановлені новостворені 
язичницькі ідоли, котрі при першо-
му наближенні справляють вра-
ження чогось середнього між 
охоронцями пагорба і протока-
пищем. Відвідуючи цю місце-
вість, не пожалійте їм шматка 
хліба чи тканини, доброго сло-
ва чи штивного прохання. З Вас 
не убуде, а «їм» – приємно.
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На світанку приходила баб-
ця Улита, приносила спілих 
грушок полумисок, казала: 

«На, поїж за мого синоч-
ка!» А син її не повер-

нувся з далекої-далекої і 
дуже страшної війни.

Тим літом прово дили-
ся розкопки Скіфсько-

гоТрахтемирівського 
городища. Поблизу ж 

Переяслава вже другий 
місяць знімався фільм 

«Звільнення».
Літаки налітали на 

переправу, палили зе-
нітки, і все було непри-
родно, як у кіно. Тільки 
бабця Улита, зчувши з 
садка ті вибухи, хова-

лася в погріб, трусила-
ся, казала: «О госпо-

ди!» А молодь сміялася 
над бабою Улитою, 

мовчав тільки другий її 
чоловік, інвалід дід Лу-
каш,—єдиний мужчина 

на весь Трахтемирів,— і 
мені, може, теж було б 

смішно, коли б – коли б 
так не хотілося плакати.

(Б. Мозолевський)

Трахтемирів
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Перше враження – це окрема 
країна. Величезне, вкрите лісом, 
ярами і байраками плато в само-
му центрі України.

Перше, що кидається в очі – 
надзвичайно мала кількість на-
селення. Візуально причини по-
дібного криються у відсутності 
економічного потенціалу. Єдине, що 
може і повинно працювати тут на по-
вну силу це «зелений туризм». 

Натомість маємо кілька сіл і трохи 
більше ніж сотню їх мешканців, розмиті 
дощами дороги і неймовірно мальовничі 
пейзажі, котрі чекають на вдячних турис-
тів. Їх, як на зло немає, як немає інвестицій у 
розвиток цієї перлини Середньої Наддніпрян-
щини.

Замість цього край роздирають постійні земельні 
конфлікти, пов’язані з дачами, «заповідниками» й ін-
шими способами «прихватизації» місцевості. Чого варта 
лише сумнозвісна «дача Бакая». Не розливи Дніпра, тоталь-
не бездоріжжя і чагарники є стихійним лихом Трахтемирова. 
На жаль, ними були і залишаються люди. Давайте дивитися 
правді в очі – більшість з них народно обрані депутати, біз-
несмени й ті, хто на другому десятку незалежності живе 
за власними законами.

Одна з центральних точок південної частини Трах-
темирівського плато – Рожена криниця, котра, 
згідно з деякими даними, знаходиться на тери-
торії давньоруського городища. Йти до неї 
далеко, мокро і важко, але ми йдемо. Краєм 
Дніпра, через миловидні тераси заглиблює-
мося в дощовий ліс, один за одним руха-
ємося на зустріч з чи не найвідомішою 
пам’яткою народного православ’я у 
цьому краї.

Очікування не обманює нас і через 
якийсь час ми виходимо до невели-
кої, здалеку схожу на хатинку Баби-
Яги, завішану іконами і рушниками 
криницю. Її існування, віддалене 
від офіційних православних ін-
ституцій, є яскравим прикладом 
синкретичності, половинчас-
тості, язичницького характеру 
місцевого християнства.

Трахтемирів
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Незважаючи на ікони, легенда про Рожену і сам культ криниці відсилають 
нас в далекі часи, коли православ’я уживалося з вірою в криниці, дерева, 
камінці тощо. Зараз ареал подібних культів відійшов від України і зосеред-
жений, переважно на території Білорусі, північно-західної Росії, Поволжя 
тощо. У нас це поодинокі явища, як Рожена криниця в Бучаку або Цар-сосна 
на Волині. Поява сучасних, що раптом стали «святими» джерел і криниць 
в більшості випадків пов’язана з бізнес-інтересами місцевого духовенства, 
ніж з віковою традицією і колективною пам’яттю довколишніх мешканців. За-
звичай, криницю швидко наділяють необхідною у таких випадках легендою, 
чия місія полягає у легітимізації «святості» джерела, котре ще кілька років тому 
було просто звичайним струмком.

Втім, це не стосується Роженої криниці. Судячи з усього, вона має значно давні-
шу історію. Крім того, криниця розташована досить глибоко в лісі, що відрізняє її 
від більшості таких водоймищ при церквах. Знову-таки, на відміну від «офіційних» 
водойм, Рожена криниця має одну, чітку функцію, котра співпадає з її лікувальними 
властивостями: вона орієнтована на жінок, переважно тих, хто хоче, але, в силу 
різних причин, не може мати дітей.

«Однієї темної ночі, – повідав нам наш провідник Олександр, – хазари підкралися 
до хати Рожени, схопили її й повели за поселення, до підніжжя гори, де струменів 
животворний струмок. Не знали вони, що цілюща вода наділена Божою благодат-
тю лише для добрих людей, а для злих вона – мертва. І коли ті, хто випив води, впа-
ли мертвими, вороги зрозуміли, що Рожена не сказала їм правди. Вони прив’язали її 
до сосни на горі й запалили під нею багаття. Та не почули з вуст дівчини ані стогону.

Раптом навкруги загуло, почорніли хвилі Дніпра і з ревом хлинули до круто-
го берега, блискавиці розрізали небо, 

вдарив грім, зчинилася 
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страшенна буря. Там, 
де ще недавно стояла дівчина, в небо крізь темінь і стогін лісу піднялося блідо-
рожеве марево і зникло в розбурханих темно-сірих хмарах. Та незабаром буря 
стихла, вийшло сонце. Навкруги вся земля була покрита різнобарв’ям рясту, а 
біля підніжжя гори, де протікав струмочок, забило, запульсувало джерело, мов 
серце Рожени. З тієї гори струмочками й донині течуть її сльози, які зливаються 
в єдиний потік і далі линуть струмком, що за кількасот кроків впадає в Дніпро, 
несучи невмирущу легенду й славу волелюбних русичів. Звідтоді й наречене це 
місце Роженою криницею».

Простір від Ходорова до Бобриці, тобто територія, обрамлена коліном, яке 
утворює Дніпро, цей своєрідний півострів, де розкинулося літописне давньорусь-

ке місто Заруб, був улюбленим місцем відпочинку й поповнення запасів перед 
походами київських князів Ігоря, Святослава й Володимира Великого. Тут у 

давнину неподалік Ходорова, Букрина, Трахтемирова, Григирівки, Буча-
ка існувало близько десятка поселень. Тут дарувало свою прохолоду й 

цілющу силу урочище Рожена криниця. Увесь мікрорегіон добре за-
хищений Дніпром, високими пагорбами з крутими схилами, а також 
рукотворними оборонними спорудами.

Унікальна природа та славна багатовікова історія роблять це місце 
сакральним для кожного українця. На території нинішнього істори-
ко-культурного заповідника «Трахтемирів», площа якого сягає 590 
га, розташовано 81 археологічна, дев’ять історичних та стільки ж 
природничих пам’яток, серед яких і Рожена криниця.

До слова, найближча криниця з аналогічними властивостями зна-
ходиться в двадцяти-тридцяти кілометрах (с. Уляники, Миронів-

ський район).
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«Колись велике, о тисячу дворів, розлоге козацьке село 
Бучаки, широко розкинуте на мальовничих Канівських 

горах, де Дніпро утворював природню гавань, тепер 
залишилося лише на макеті-діарамі у музеї археології. 

А у природі існує лише зо півтора десятка хат, одна 
з яких облаштована під музей українського поета 
Володимира Затуливітра. Та й ця була підпалена 
весною 2009 року, але вдалося врятувати, бо горі-
ло вдень і пожежна домчала швидко, так що від-
будовували лише дах. А хата, де жив Володимир 
Іванович у 2000-2002 рр., була спалена глухої зи-
мової ночі 2004 р. Тепер фундамент хати обса-
джено чорнобривцями, тут, у старім саду під 
розкішними яблунями, при величному калино-
вім кущі за триста метрів від Дніпра, і прохо-
дять щорічні Затуливітрівські читання».

Кілька разів село руйнували. Найколоритніші 
садиби були перевезені у Переяславський му-
зей під відкритим небом. «Море» змило значну 
частину села та начинені шарами давніх цивілі-
зацій береги, а люди були частково відселені. 
Остаточне відселення відбулось за будівництва 
ГАЕС у нове село, спеціально зведене поблизу с. 
Студенець. Будмайданчик ГАЕС протягнувся на 
5 км уздовж правого берега. Будівництво розпо-

чалось з того, що було засипано багатометровим 
шаром піску Бабину гору з капищем Мокоші, Дідів 

шпиль та Дівич-гору. Про них, про Зарубинці і Трах-
темирів, писав у своїх дослідженнях академік Б. Ри-

баков, як про «унікальний ще язичницький ландшаф-
тний ансамбль, рівного якому немає в цілій Євразії». 
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Голові това-
риства творчих 
ініціатив (ТТІ) «БУЧАК» 
Вадиму Бородіну вдалося 
урятувати з-під бульдозера з 
десяток бучацьких хат та ще 
душ із п’ять місцевих старо-
жилів, які воліли помирати 
– де пуп закопаний, і не по-
кинули рідних гнізд. Вони 
й зараз доживають там, як 
старі бучаки (лелеки). У Бу-
чаку та його околицях укра-
їнськими археологами упро-
довж останніх п’ятдесяти 
років виявлено і зафіксовано 
майже три десятки історико-ар-
хеологічних пам’я¬ток, найдавні-
ші з яких датуються VI тисячоліттям 
до нашої ери. Довколишні гори: Ко-
зацький шпиль, Лисуха, Гребінець, Віха, 
Білянівка – ще зберігають шари давніх по-
селень трипільської, скіфської, зарубинецької та 
інших культур «ранку» залізного віку, а також пам’ятки 
часів ранніх слов’ян, давньої Русі та пізнього середньовіччя. Тут проводили розкоп-
ки та дослідження відомі українські археологи Максимов Є. В., Петрашенко В. О., 
Виногродська Л. І., Харламов В. О., Циндровська Л. О. та інші. 

Бучацький ліс переораний окопами Другої світової, а на Козацькому шпилі – брат-
ська могила воїнів, які загинули при штурмі Дніпра. Їх тут тисячі, хоча визначені і 
зафіксовані на обеліску імена лише 167 чоловік. 
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Навколо Трахте-
мирова існує чимало пам’яток 
природи та культури і побуту. Наприклад, згадана Рожена криниця та старий вітряк 
над Дніпром. Минулого року на замовлення ТТІ «БУЧАК» Національно-дослідним 
інститутом пам’ятко-охоронних досліджень та Державним комітетом у справах 
національної культурної спадщини при Міністерстві культури і туризму був розро-
блений, узгоджений і набув юридичної сили «Проект розробки меж та режимів зон 
охорони пам’яток та об’єктів культурної спадщини в районі с. Бучак». У тому числі і 
поховання та садиба Володимира Затуливітра, яка тепер охороняється державою 
як пам’ятка історії української культури.

Праворуч – хрест із білого піщаника, – це закладена минулого року каплиця По-
крови Пресвятої Богородиці – Пам’яті затоплених сіл. Ліворуч – із потужного дубо-
вого брусу зведено пам’ятник поету, уквітчаний яблуневим цвітом. Біля нього вже 
посаджені свіжі чорнобривці дбайливими руками бобрицьких учителів і учнів, бо 
висіяні навесні, як каже Любов Снісар, голова благодійного Фонду Володимира За-
туливітра, влітку вже чахнуть від спекоти. От і доводиться шанувальникам велико-
го земляка знов засівати такі улюблені в Україні квіти чорнобривці. 

Інша сторона півострова, її північна частина більш насичена. Саме там знаходять-
ся маєтки, і щось на кшталт «приватного заповідника», в котрому, подейкують, дав-
но немає тварин. Саме на краю цього «заповідника» – правильніше сказати, – на 
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околиці місцевості, що зветься 
Козацьким кладовищем, стоїть незграбна садиба, яка 

створює різко відчутну дисгармонію з довколишнім крає-
видом.

Що стосується кладовища, то за словами нашого гіда, «ко-
зацьким» воно є досить умовно, оскільки значна частина кам’яних 

хрестів на ньому була встановлена вже після ліквідації Запорізької Січі 
та козацько-полкового устрою на Україні. Перше, що кидається в очі – над-

звичайна тиша і спокій, що серпанком окутує втомлені м’язи, наче мечем відсікає 
на дріб’язок неспокійні побутові думки. 

Як не згадаєш «утесете» – скандинавську практику медитації в 
«місцях сили». В їх випадку на капищах, курганах, могиль-
никах. Відчуття, що Козацьке кладовище ідеальне для 
даної практики не покидало нас до кінця огляду. 
Близькість краю берега Дніпра, на якому росте 
«дерево-тризуб», Трипільська ДРЕС на видно-
колі створювали враження, ніби перебува-
єш десь в іншому вимірі паралельному 
далекому індустріальній цивілізації на 
видноколі.

Взагалі, слід зазначити, що класич-
ний зразок такого сакрального то-
поса, добре вивчений на прикладі 
угро-фінських народів, складаєть-
ся з священного каменю, дере-
ва або групи дерев та водоймів 
(криниці чи джерела). Тут все 
«на своїх місцях»: водойма –Дні-
про-Борисфен, священний як 
Ганг; загадкове одиноке дерево 
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у формі тризуба, що стоїть 
між рікою і камінням старо-

го кладовища, освяченого 
давністю свого існування і 

незрозумілістю життєво-
го шляху людини, котрий 
вперто веде під могильну 
плиту.

Наступною і в цей день 
останньою зупинкою ста-
ла хатинка відомого за 
межами України Скіфа – в 
миру Олега Петрика, котрий в 
годинній розмові окреслив себе 
просто «провідником» по Трахте-
мирову. Питання, котрі нас цікавили 
автор розділив на дві частини: про містич-
ну природу Трахтемирова і його сучасний со-
ціо-екологічний стан.

Перше питання, за його словами, має дав-
ню природу і зосереджено довкола так званої 
«Зони» – території, де начебто було Трахтеми-
рівське городище-замок. Вона, в свою чергу, має 
декілька найбільш шановних серед вітчизняних і, 

як зауважив Скіф – іноземних езотериків, місць. 
На його думку (а її слід вважати цілком авторитет-

ною, адже Скіф більше 20 років мешкає відлюдни-
ком у цьому краї), такими місцями «Зони» є пагорб, 

що «заховався» під банальною топографічною позна-
чкою – «височина 220», інший пагорб –Марків шпиль, 

та Маркове джерело з іконою, що з невідомого часу 
висіла біля нього. Ця давня ікона зникла (найбільш віро-

гідно, поцупив хтось із бажаючих збагатітися на такому 
«антикваріаті»), але вважається, 

що наступна, що при-
йшла на її зміну 
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новостворена копія теж має лікувальну 
силу своєї попередниці.

 «Тут є постійно діючі чудеса, при-
міром, джерело біля Маркового шпиля. 
Сам шпиль – енеолітичний могильник ві-
ком близько 9000 років. Від мене до нього 
– 3,5 км. Це і є сакральний центр Трахтеми-
рова. До речі, він відзначений у академіка Ри-
бакова. Одне з місць півострова – Церковщина, 
де було біля 70 церков. Це була святиня, про яку 
зараз мало що відомо. Тут же був чи не перший на 
Русі підземний монастир. 

Марків шпиль веде свою назву від грека Марка, котрий 
прийшов сюди. Підземний лабіринт пустив його до 
себе. Так був заснований цей монастир. Згодом, в лі-
тописні часи він перейшов під захист міста Заруба. 
Пізніше там був цілий комплекс будівель чорнориз-
ців, котрий перебував, згідно волі Стефана Ба-
торія, під козацькою юрисдикцією і слугував для 
козаків шпиталем та своєрідним будинком «для 
пристарілих воїнів» . 

Що стосується лісів – зберігся лише один 
400-річний дуб. Зараз біля нього збираються 
язичники-рідновіри. Ікони там не чіпляють. Для 
них є інше місце. Свого часу, років 6 тому, на За-
рубі з’явилась ікона – копія образа з Київської 
Софії. Вона стояла в траві між двома стеклами. 
Потім вона почала лікувати, стала популярною. 
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Зараз її немає: спочатку її вкрав міс-
цевий мешканець. Я забрав її назад, 

зробили іконостас. Це не допомо-
гло – хтось вирвав його з землі, 

зруйнував. 
Мій друг, батюшка з с. Щасли-

ве з-під Києва, привіз мені ікону 
з тим самим сюжетом і ми 
відновили святиню. Є точка 
під назвою «висота 220». Її 
знають в Європі, до неї при-
їздять навіть з Нової Зе-
ландії, та «брати-лицарі» 
з Шотландії. Наші почали 
лише останні 8 років. 

Щодо улюблених місць, 
це «лінза» – місце, котре 
загострює почуття, місце 
для одкровень. Там треба 
бути в певний час, краще 
за все вночі. Біля Маркова 
шпиля, на котрий, до речі, 
не залазьте, є джерело – 
живе чудо. Воно тече через 

підземний лабіринт монас-
тиря. Зараз джерело тонень-

ке, коли приходить засуха 
воно навпаки бурлить. 

На його березі є шість стоя-
нок древньої людини. Очевидно, 

вони жили саме в підземному пе-
черному лабіринті. Згідно 

з наукою це епоха 
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мустьє – палеоліт, – їм близько 
100 тис. років. Що стосується 
самого монастиря і лабіринту – 
одного разу до мене приходили 
монахи з церкви Соловецької Бо-
жої матері і я водив їх туди, вони 
молилися на Марковому хребті. 
Монастир пустив їх – щілина від-
крилася. Після цього я не пробував її 
розшукати, все засипалося. Другого 
разу вона відкрилася шотландським 
рицарям – тамплієрам.

Науковців він не пускає. Лише справді 
віруючих. Під час війни сім чоловік (зараз 
залишилося троє) пішли в цей печерний лабі-
ринт, рятуючись від німців», – розповів Скіф. 

Якщо стосовно двох величезних городищ, 
обнесених земляними валами, ще більш-менш 
можна казати про їх приналежність до скіфів, 
оскільки тут траплялись бронзові вістря стріл 
скіфського часу (хоча на питання навіщо кочівникам 
такі велетенські укріплення і скільки робочих рук і го-
дин мало забрати їх зведення, – не має задовільної від-
повіді), то існування у давньоруський час тут сімдесяти 
(!) монастирів, слід віднести до речей, м’яко кажучи, 
полемічних. Так само, як і відомості про підземний 
монастирський лабіринт, ходи з якого вели по-
під Дніпром на його лівий берег. Так само, як і 
спосіб потрапити до нього сьогодні. Цікаво, 
що незважаючи на початок трахтемирів-
ської історії від скіфів, усі визначні події у 
ній та головні топоси її сакральної істо-
рії пов’язані навіть не з слов’янським 
язичництвом, а саме з християн-
ством давньої Русі та порівняно не-
далеким у часі козацьким XVI сто-
річчям. 

Не зважаючи на скепсис по від-
ношенню до окремих трахтеми-
рівських міфів, ми покидали ці 
краї з твердим бажанням по-
вернутися з більш тривалим 
візитом, туристичним інвен-
тарем і прагненням всотати 
хоча би краплину мудрості 
цього «пупа» Середньої Над-
дніпрянщини.
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Післямова
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Лиса гора – Дівич-гора 
– Княжний шпиль і Кра-

суха – Іван-гора – Трах-
темирів лише початок на-

шої подорожі духовними 
стежками наддніпрянського 

краю. Попереду таємниці Хо-
лодного яру і найбільший на 

цій території «царський курган» 
Переп’ятиха, єдиний в своєму роді 

Нечаївський менгір і монументальне 
Кам’яне село, кілометри Змієвих валів, 

Більське городище, хащі Чорного лісу і культ 
Тотохи.

Ми переконані в тому, що за істиною не треба їздити 
до гори Кайлас в Тібеті, а за враженнями – до єгипетських пі-
рамід. Безліч цікавого, насиченого стародавньою інформаці-

єю, невидимого лежить прямо перед нами, біля нас, варто лише простягти 
руку. 

Священні дерева, джерела, криниці, гори, кургани й інші об’єкти са-
кральної географії чекають на своїх дослідників. Сьогодні дана про-
блематика не має академічного статусу і знаходиться на стадії свого 
зародження. Можливо, мине кілька років, поки інтерес до цієї частини 
духовної спадщини знайде своє місце в середовищі митців, науковців, 
громадських діячів. Сподіваємося, що наша невелика розвідка стане в 
нагоді тим, хто планує пройти подніпровськими стежками, цікавиться 
історією рідного краю і переживає за його майбутнє.

До зустрічі на сторінках нашого блогу, котрий можна відвідати за 
адресою 

www.sarcedgeography.info

Післямова



-58-

Додаток



-58- -59-



-60-

Для нотаток:


