
Ш А Н О В Н І  Д Р У З І !  
Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку, 

присвячену язичницьким святилищам 
древніх слов’ян до Року охорони культурної 
спадщини в Україні. 

Язичництво — первісна релігія 
східних слов'ян, сутність якої полягала в 
обожненні сил природи й культі предків. 

Із запровадженням християнства 
язичницький культ на Русі занепадає, хоч 
християнство ще тривалий час не могло 
витіснити залишки язичницьких вірувань.  

Деякі язичницькі обряди були 
об'єднані з християнськими святами (свято 
Різдва Христового з Колядою, Воскресіння 
з Великоднем та ін.). 

Всі надбання язичницької культури 
підпадали знищенню. Це стосувалось і 
храмів тієї релігії, яку правильніше було б 
назвати світоглядом капищ.  

Капища – це відкрита місцевість, де 
язичники проводили обряди, спілкувались 
із богами – уособленнями природних 
явищ.  

Найвідоміше капище знаходиться 
на Хортиці у Запоріжжі.  

За віруваннями предків, весь острів 
– це священне місце, котре має сильну 
енергетику. Там по сьогоднішній день 
збереглись ідоли та частини язичницьких 
храмів – капищ.  

Древнє святилище-обсерваторія  
на о. Хортиця.  

Цей храм під відкритим небом був 
складений у другому тисячолітті до нашої 

ери і 
використовувався 
безперервно 
протягом 1000 (!) 
років. 

За однією з версій – саме на острові 
Хортиця загинув у бою легендарний князь 
Святослав, який сповідував язичництво та 
прославився своїми героїчними походами. 
Декілька років тому у Дніпрі знайшли меч, 
який, ймовірно, належав князю 
Святославу. 

У Києві збереглись до сьогодні 
декілька капищ, що навіть виконують своє 
призначення.  

Капище рідновірів на Замковій горі 
(Поділ) 

 

Тут декілька 
разів на рік 
проходять 
обряди. З 
іншого боку 
існує ще 
одне капище. Там стоїть пам’ятний знак 
засновникам Києва – адже саме з цієї гори 
почалась столиця Київської Русі. 

Найбільше та найгарніше капище 
знаходиться у лісі на Видубичах у 
Голосіївському районі. Це місце називають 
Лиса Гора, а ще «Дівочою» горою.  

 
Капище Перуна, 
Лиса гора 

 

Ідоли на цьому місці були знищені 
вже декілька разів, але майстри поставили 
там нових ідолів, адже на капищі досі 
щотижня проводяться обряди. 

Існує ще капище в Святошинському 
районі – там також проводять обряди. 

А найсильніше капище існувало у 
місці з найсильнішою енергетикою, на 
Володимирській горі. Там зараз не 
залишилось і згадки про існуюче колись 
капище, до якого у Булгаковських 
розповідях злітались відьми на шабаш. 
Тепер там споруджено величезний 
пам’ятник тому, хто приніс християнство на 
територію Київської Русі – князю 
Володимиру. 

На Тернопільщині, у селі Медобори 
на Горі Богит також розташоване капище, 
уламки якого збереглись з 
дохристиянських часів. 
Кам’яного ідола – 
образ Роду знайшли 
неподалік від цієї гори, 
адже язичницькі 
капища будували 
завжди на найбільших 
вершинах. 

Також на Тернопільщині, поблизу 
села Саджівка, відновили старе капище та 
встановили на ньому ідол бога Перуна. 
Відновлення капища призвело до 
конфліктів із місцевою церквою, 
дерев’яного Перуна одразу ж намагались 
спалити. 



Капище, де досі проводять обряди 
також є в Одесі, але щоб потрапити до 
нього, доведеться постаратись, адже ніякої 
інформації в 
мережі про 
священне 
місце немає. 
Так само як і на 
Видубичах – 
вцілілих ідолів 
там не залишилось, тож сучасні язичники 
поставили там нових «дерев’яних богів». 

Ми сьогодні живемо у часи, коли 
одна релігія для всіх українців не є 
обов’язковою умовою. Тож капища, котрі 
збереглись до сьогодні, слугують храмами 
для людей, котрі вирішили повернутись до 
віри предків. 

 

Література:  
Боровський, Я. Є Походження Києва 

[Текст] / Я. Є. Боровський. – Київ : Наукова 
думка, 1981. – 150 с. 

В Киеве существует несколько 
древних капищ, которые до сих пор 
используют по назначению [Текст] // 
Сегодня. – 2007. – 22 авг. – С. 8 

Відейко, М. Наукова спадщина 
Олега Ольжича [Текст] / М. Відейко, С. Кот. 
– Київ : Наш час, 2008. – 239 с. 

Іванченко, М. Дивосвіт прадавніх 
слов’ян [Текст] / М. Іванченко. – Київ : Рад. 
письменник, 1991. – 171 с. 

Іванченко, М. Таємниця нашої 
прадавнини [Текст] / М. Іванченко. – Київ : 
Молодь, 2000. – 174 с. 

Комар, О. Капища Старокиївської 
гори [Текст] : [дослідження Капища 
Старокиївської гори - священного місця 
київських язичників, що проливають світло 
на історію дохристиянського Києва] // 
Вечірній Київ. – 2014. – 23 жовт. (№ 42). – С. 
20-21 : фото. 

 
 

Більше інформації  
ви можете дізнатись 

завітавши до нашої бібліотеки  
 
 

Контактна інформація: 
 

м. Київ, вул. Жукова, 22 
Тел. для довідок: 
(044) 518-46-27 

library.oliynika@ukr.net 

http://desnabib.kiev.ua/ 
 
 

Чекаємо на Вас : 
 

Понеділок – четвер з 11 до 19.00 
П’ятниця – субота з 11 до 18.00 

Неділя – вихідний день 
Останній день місяця – 

Санітарний день 
 
 

Пам’ятка підготовлена за матеріалами 
фондів бібліотек ЦБС та Iнтернет-ресурсів. 

 
Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 

Бібліотека ім. С. Олійника 
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ПАМ’ЯТКА  
 

за  проектом ЦБС 

«Пам’ятай! Відроди! Збережи!»   
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