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В публікації досліджуються і вводяться до наукового обігу запорозькі 

хрести, знайдені на території Запорізької області, які походять із зібрання 

Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста. 
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The publication examines and introduces into scientific circulation 

Zaporozhian crosses found in the Zaporozhye region, which come from the 

collection of the Public Historical and Ethnographic Staurographic Museum of the 

Cross. 
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Пошук національної ідентичності, пов’язаний з ідентичністю місцевою 

у ХХІ столітті для України, а особливо – для південних і східних областей 

став ідеологічним питанням в контексті здавна нав’язуваної ідеї «русского 

мира» та спотвореної картини міграційних процесів. І допоки джерелознавці 

намагаються обережно створити реальну картину, деяку допомогу цій справі 

надає молода галузь історичного пізнання – ставрографія. І вже зараз можна 

із впевненістю констатувати, що в межах етнічних українських земель 

(рис. 1), зафіксованих на початку ХХ ст. [1], картина істотно відрізняється від 

інших територій Російської імперії. 
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Попереднє розуміння ставрографічної картини етнічних українських 

земель тільки зароджується. Завдяки дослідженням Новобогородицької 

фортеці – Старосамарського ретраншементу [13; 32; 33], незважаючи на 

численні помилки [3], в тому числі й інтерпретаційні [29-31; 50 та ін.], були 

закладені підвалини цього процесу. Безумовно, до наукового обігу і раніше, і 

пізніше вводилися різноманітні ставрографічні матеріали з археологічних 

досліджень [22; 24; 36; 37; 39; 51 та інші], частини музейних фондових 

колекцій [42; 43; 48] та приватних зібрань [26; 41], але всі ці публікації не 

могли дати загального бачення процесу розвитку хресторобного мистецтва 

саме в етнічній площині. 

З самого початку потрібно звернути увагу на те, що переважна 

більшість українських публікацій або спрямована у мистецтвознавчому 

напрямку, або ж наслідує російську традицію [19-21] визначення і 

типологізації хрестів козацької і посткозацької доби, залишаючи поза 

розглядом суспільно-історичні процеси на українських землях. При цьому 

слід зазначити велику проблематичність використання низки популярних на 

території Російської Федерації каталогів [26; 35; 41 та ін.], присвячених 

хрестам і хрестоподібним підвіскам періоду від часів Русі до створення 

Московського царства, оскільки, як неодноразово зазначав М.М. Горішний, 

значна кількість поданих в них знахідок або депаспортизована, або ж 

переміщена з території України; крім того залишається нерозкритим питання 

відмінності хрестів від хрестоподібних підвісок. В цьому контексті також 

потрібно звернути увагу на те, що різноманітні московитські хрестики із 

промінцями й кульками у зовнішніх кутах середохрестя фіксуються на 

території сучасної України або на місцях бойових дій другої половини 

XVII ст., або на шляху Кримських походів, або в зонах дислокації військових 

контингентів Московського царства [14]. При цьому виникає питання щодо 

причин появи на початку XVII ст. на Московії такого розмаїття зразків [34], 

відмінних від тогочасного канону. 
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Крім того, існує певний конфлікт у питаннях визначення. Є підхід 

мистецтвознавчий, коли предмет визначається на підставі попередніх 

аналогій, здійснених на основі вивчення іконографічних паралелей, 

стилістиці зображень, аналізу технік тощо, зафіксованих в тих чи інших 

публікаціях. При цьому достатньо часто не враховується 

депаспортизованість знахідок, можливість суб’єктивності оцінок та інші 

чинники, що, в свою чергу, розширює поле хибних припущень. Характерним 

прикладом є каталог «Натільних хрестів, хрестовміщених і хрестоподібних 

підвісок Х-ХV століть» [35], де велика кількість примірників – без 

позначення місця знахідки взагалі (тобто отриманих не внаслідок 

археологічних досліджень), але з датування часами Русі, проте чомусь до 

сьогодні ніхто не задав питання щодо цих хрестиків і хрестоподібних 

підвісок – а коли закінчується доба Русі? І невже за доби ординського 

нашестя і належності більшості українських земель до Великого князівства 

Литовського архетипи руських і візантійських хрестиків змінилися настільки, 

що утворилися нові зразки? Натомість ми дійсно фіксуємо деякі зміни форм і 

внутрішнього декору під час виникнення Московії [46], але щонайменше до 

середини XVII ст. давні форми хрестиків Русі продовжують існувати на 

території сучасної України. 

З археологічним підходом проблем не менше, оскільки дуже часто при 

визначенні культової пластики використовується саме мистецтвознавчі 

методи, особливо коли це стосується випадкових знахідок або знахідок з 

перевідкладеного культурного шару. Прикладом може слугувати аналіз 

ставрографічних матеріалів з Новобогородицької фортеці, частина з яких на 

підставі існуючих на той час аналогій та гіпотетичних припущень про 

існування «козацької Самарі» була віднесена до XVI-XVII ст. [13, с. 21-25], 

тоді як завдяки інформації з дослідження іркутських некрополів [2] було 

з’ясовано, що подібні хрестики побутували і на початку XVIIІ ст., тобто 

належать до періоду саме Новобогородицької фортеці. 
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Подібні тенденції посилюються і завдяки поширенню як приватного 

колекціонування, так і різноманітних форумів з містечковими експертами, 

котрі вигадують хрести молдавські і аракчеївські, «олешківські» і 

«костромські», хрести юродивих та із нанесеними «рунами» «корова», 

«білобог» та «чорнобог» плутаючи при цьому клейма, ареали побутування і 

техніки виготовлення. І періодично подібна нісенітниця «проривається» у 

наукові видання. Мало того, існують випадки коли на підставі, умовно 

кажучи, південнокиївського хреста, котрий входив до складу намиста, 

придбаного в Царичанському районі Дніпропетровської області 

(Полтавщина) та інших дещо сумнівних знахідок, територія 

Дніпропетровської області була віднесена до південно-східної 

Слобожанщини [28]. При цьому в іншій публікації дещо подібний хрест 

взагалі був віднесений до регіону Поділля і Волині із зазначенням, чомусь, в 

описах с. Жашків, Таращанського повіту Київської губернії [49, с. 164, 228]. 

Тобто, крім всього іншого настає час розібратися і з особливостями 

хрестів на території тих чи інших етнорегіонів, з якими, в свою чергу, теж не 

все так просто. Зокрема територія Середнього Подніпров’я, яка охоплює і 

Правобережну і Лівобережну Україну, в ставрографічному розумінні 

ділиться по Дніпру. Мало того, ці етнорегіони умовно співпадають з межами 

Київщини (Київської губернії ХІХ ст.) і Полтавщини (Полтавської губернії 

того ж періоду). І коли виникла спроба визначити так звані «черкаські» 

хрести [25] на підставі робочих версій [11; 23], то постало питання: якщо є 

хрести «черкаські», то тоді який вигляд повинні мати хрести «київські», 

оскільки етнорегіон «Черкащина» в ставрографічному сенсі майже нічим не 

відрізняється від «Київщини», але впродовж понад століття був складовою 

частиною саме Київської губернії. І оскільки північна Київщина – це Полісся, 

то решта території, від Києва і на південь до Кіровоградської області у XVIIІ-

ХІХ ст. має свої різновиди південнокиївських хрестів [8; 9; 23]. 
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Багаторічні ставрографічні дослідження довели існування не тільки 

загальноукраїнських різновидів хрестів, які вкривали не тільки етнічні 

українські землі [1; 7; 15], але і виступали маркером територій, заселених 

значною мірою українцями (Зелений Клин, Сірий Клин та інші). Крім цього, 

визначено не тільки регіональну етніку української ставрографії [7], але і 

розпочато вивчення окремих етнорегіонів посередництвом аналізу 

особливостей місцевих хресторобних осередків – Поділля [12] і Волинь [4], 

Полісся [10] і Південна Київщина [8; 9]. Здійснено спроби аналізу 

Середнього Подніпров’я [11] і Харківщини [6], при цьому за можливості 

враховуються і так звані «буферні зони» – території якщо не 

взаємопроникнення культур, то взаємовпливів регіональних мод, зразків, 

особливостей. 

Ґрунтовно охопити все це розмаїття в одному дослідженні складно, 

тому пропонуємо звернути увагу на цікаві різновиди хрестів, які зараз 

ідентифікуються із запорозьким козацтвом, при цьому особлива увага 

приділятиметься знахідкам з сучасної території Запорозької області. 

На межі ХІХ-ХХ ст. як на території України, так і далеко за її межами 

надзвичайного розповсюдження набули штамповані з латуні чи срібла 

хрестики цікавої форми – кінці напівбалок тяжіють до криноподібності, але 

без вигину назовні (рис. 2.1, 2), при цьому ця форма фіксується і в давніший 

час – і на тільниках із карбуванням, і на саморобних виробах без будь-яких 

зображень. 

Тип запорозьких хрестів визначений завдяки особистим знахідкам 

В.М. Шалобудова на території Новобогородицької фортеці та її околиць в 

2005-2007 рр. (рис. 2.4, 6) [13, с. 62-64; 17; 32]. Певне підтвердження цього 

визначення отримане як завдяки надмогильній українській культовій 

пластиці [44; 45], так і завдяки знахідкам з Ігренського півострову (зібрання 

В.В. Бінкевича) [18], Павлоградського р-ну Дніпропетровської області 

(рис. 2.8, 9 та ін.) та фондів ДНІМ ім. Д.І. Яворницького [47]. Основою для 
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визначення зазначеного типу слугує техніка виготовлення та форма виробу. 

У переважній більшості випадків запорозьких хрест виготовлявся 

вирубуванням чи вирізуванням із металевої платівки з мідного сплаву 

(бронза або латунь) і лише іноді литтям основи в однобічній формі. За 

формою хрести – прямі латинські із значним лінійним розширенням 

напівбалок. Закінчення напівбалок у більшості випадків трикутне, але 

зустрічаються варіанти з підтрикутною формою, підтрикутно-

криноподібною, трійчастою-тризубою тощо. Досить часто спостерігається 

асиметрія як у власне формі знахідки, так і розміщенні зображень. 

Зображення нанесені карбуванням, переважно – на лицевому боці: хрест, 

сяйво, промені – як у середохресті, так і на кінцях напівбалок. В переважній 

більшості випадків такі хрести – однобічні, за винятком окремих знахідок 

(рис. 2.5, 7). На пізніших виробах, орієнтовно кінця XVIII-ХІХ ст., на кінцях 

розташовуються квіти вибиті штампом. 

Впродовж тривалого часу такі хрестики вважалися натільними, проте 

М.М. Горішний звернув увагу на спосіб кріплення зсувного вушка за 

допомогою припаювання. Справа в тому, що під час контакту із людським 

тілом і потом припій на основі олова незабаром розкладається і хрестик 

губиться. Тож дослідник вважає, що такі хрести – нагрудні, а декоровані 

квіточками по кінцях напівбалок – жіночі. 

Ще одним важливим чинником задля визначення окремого типу 

хрестів є ареал побутування. Передусім подібні хрестики знаходять на 

Дніпропетровщині у Присамар’ї, передусім – Новомосковський і 

Павлоградський райони, зафіксовано знахідки і на Правобережжі області, 

зокрема в смт. Таромське (м. Дніпро) вздовж колишнього Крюківського 

шляху, в інших місцях – на території Запорозької, Донецької і 

Кіровоградської областей. Тобто в межах колишніх вольностей Війська 

Запорозького низового. Також, достатньо численні знахідки аналогічних 

виробів здійснено на суміжних територіях – в першу чергу на Полтавщині й 
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Харківщині. Поодинокі знахідки таких предметів зафіксовано на Київщині й 

Чернігівщині, Рівненщині і Прикарпатті. 

Не виключено, що географічно зародження цього типу хрестів може 

бути пов’язаним з Середнім Присамар’ям – Старою Самарою (околиця 

сучасного м. Дніпро) і Самарчиком-Новоселицею (сучасним 

м. Новомосковськом), столицею Самарської паланки. Підставою для цього 

може слугувати теза, що впродовж XVI – першої половини XVII ст. 

запорозьке козацтво, в першу чергу, – річкове, острівне і статичний осередок 

мало тільки один – Січ. Тим більше, що майже до кінця XVII ст. у 

Надпоріжжі, аж до р. Самара на картах фіксуються татарські кочовища [27] і 

територія Вольностей Війська Запорозького низового у сучасному розумінні 

була сформована вже за часів Нової Січі 1734-1775 рр. Інший варіант – 

південна Полтавщина, оскільки саме звідти був чи не найпростіший шлях на 

Січ і саме звідти у XVIII ст. йшов найпотужніший міграційний струмінь. 

Датування запорозьких хрестів дуже умовне. Відповідно до 

хронологічних меж існування Новобогородицької фортеці (1688-1799), деякі 

варіанти цього типу (зокрема із підтрикутним/криноподібним закінченням 

напівбалок) можемо віднести саме до цього періоду. Проте хрестики з 

території Павлоградського району Дніпропетровської області, зокрема з меж 

колишнього с. Карабінівка тяжіють до періоду кінця XVIII – середини 

ХІХ ст., відповідно до часу заснування слободи та її подальшого 

функціонування. Поодинокі знахідки подібних предметів на заході України 

(зокрема – в Івано-Франківській області) можуть бути співставленими з 

походом військ Богдана Хмельницького, оскільки в цих регіонах 

сформувалися власні ставрографічні традиції, але це відтерміновує появу 

даного типу хрестів на першу половину XVII ст. і доки що ми не маємо 

жодних свідчень, які підтверджують чи спростовують цю можливість. В 

цілому ж вважаємо, що більшість запорозьких хрестів була виготовлена саме 

у другій половині XVIII – ХІХ ст. [5]. 
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Поява базового архетипу може бути співвіднесеною до хрестів із 

трикутними закінченнями часів Київської Русі – Великого князівства 

Литовського [35, с. 302, 304] та деяких інших. Або ж – до хрестоподібних 

підвісок з листового срібла того ж періоду [40] чи взагалі до знахідки з 

Саксонського монастиря VII ст. [38, с. 98]… 

Можливо він – у свинцевому хресті XVII-XVIII ст. з Полтавщини 

(рис. 2.3), або у бронзовому із Страстями Господніми з Хмельницької 

області. Проте ми вважаємо, що народження типу запорозького хреста має 

бути віднесеним до середини XVIII ст. – періоду появи регіонального 

ставрографічного розмаїття. За нашими спостереженнями, впродовж XVIII-

ХІХ ст. цей тип хрестів дещо трансформувався і став причиною появи як 

деяких регіональних різновидів хрестів – жіночих нагрудних прикрас, так і 

штампованих з латуні й срібла тільників. 

Головна проблема під час дослідження цього різновиду дрібної 

культової пластики української традиції міститься у специфіці їхнього 

походження. Всі вони – випадкові знахідки без чіткої прив’язки до 

датованого археологічного культурного шару. Це стосується і 

Новобогородицької фортеці, і хрестика з розкопок Д.І. Яворницького «із 

запорозьких поховань» [47]. Тобто визначення і датування, як і в багатьох 

інших випадках, гіпотетичні і ми сподіваємось, що із часом це питання буде 

додатково висвітлене. 

В фондах музеїв Дніпропетровщини кількість подібних хрестів 

мінімальна – сукупно до десятка примірників в археологічному кабінеті ДНУ 

ім. О. Гончара, в ДНІМ ім. Д.І. Яворницького та НМІКМ 

ім. П. Калнишевського. Деякі знахідки – в приватних колекціях регіону й 

України, але основна маса, – в зібранні Громадського історико-

етнографічного ставрографічного Музею Хреста на момент підготовки цієї 

публікації, – близько 160 екземплярів, частина з яких, знайдених на території 

Запорозької області та з деяких концептуальних територій (Стара Самара і 
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Стара Карабінівка), вводяться в ній до наукового обігу. Належність іншим 

власникам позначена в таблицях, в яких також наводяться ставрометрія та 

інші показники. 

Оскільки питання з датуванням лишається відкритим, огляд хрестів 

буде розпочато із знахідок з території Новобогородицької фортеці – 

Старосамарського ретраншементу, оскільки нам відома кінцева дата 

існування пам’ятки – останні роки XVIII ст. 

Наособицю знаходиться вирубаний чи вирізаний з тонкої мідної 

платівки хрестик із незначними закругленнями закінчення рамен, виїмкою на 

кінці нижньої напівбалки та свідченням ремонту за допомогою мідного дроту 

(рис. 2.6) через відсутність відомих аналогій тих часів. Хрестик зберігався в 

фондах археологічного кабінету Дніпропетровського національного 

університету ім. О. Гончара. 

Другий хрест з Новобогородицької фортеці – Старосамарського 

ретраншементу двопланний (рис. 2.4): зовнішній – із розширеними 

напівбалками, внутрішній – прямий латинський із сяйвом у середохресті та 

на кінці верхньої напівбалки. Закінчення нижньої напівбалки декороване 

ґратчастим візерунком. На кінцях рамен – написи ІС ХС під титлами. 

Зворотний бік без написів і зображень. Вушко зсувне, кріпиться до основи за 

допомогою канавки на горішньому кінці вертикальної балки та припаювання. 

Експонат із зібрання фондів археологічного кабінету ДНУ ім. О. Гончара. 

Дуже близька до нього за стилістикою – знахідка з околиць 

смт. Царичанка Дніпропетровської області. Дещо відмінні розміри по 

вертикалі, але істотна схожість в декоруванні. Така ж істотна схожість – у 

хрестику з півдня Черкаської області. Невеликі відмінності у заповненні 

середохрестя та карбуванні внутрішнього хреста свідчать про іншу 

майстерню, а вихід за межі Вольностей Війська Запорозького низового – або 

«буферністю» території, суміжної із козацькими землями, або подіями 

Коліївщини, в яких запорожці брали активну участь. 
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Так само спостерігаємо невеликі відмінності і у фрагментованому 

хрестику, знайденому у Першотравенському районі Дніпропетровщини, і так 

само не виключається можливість про ще одну невелику майстерню. Дещо 

інший варіант декорування лицевого боку + сяйва на кінцях балок і хрестик у 

центрі на зворотному бачимо на знахідці з Новомосковського р-ну 

Дніпропетровської області, з околиць фортеці Дніпровської лінії (рис. 2.5). 

Цікавими є як стилістика внутрішнього хреста, спосіб показу ґратчастості (не 

навскісний, а прямий), так і написи ІС ХР. 

Ще один цікавий варіант ґратчастого візерунку – на хрестику (рис. 2.8) 

з колишнього села Стара Карабінівка Павлоградського р-ну 

Дніпропетровщини [16]. Але надзвичайно яскравий і незвичний стиль 

карбування – на двобічній знахідці з околиць смт. Партизанське тієї ж 

області (рис. 2.7): на зворотному боці – п’ятикінцевий хрест (можливо, що 

задумувався шестикінцевий) карбований «зубчиком», на лицевому – 

поєднання двох типів карбування і незвична структура декорування нижньої 

частини вертикальної напівбалки. 

Вже неодноразово згадуваний комплекс з території колишнього 

с. Карабінівка (Стара Карабінівка) надзвичайно показовий, оскільки ці землі 

Середнього Присамар’я є таким собі цивілізаційним осередком залюднення 

Вольностей Війська Запорозького низового, а сам населений пункт був 

заснований або незадовго перед знищенням війська, або ж невдовзі після цієї 

події. Сам же комплекс складається з 11 різноманітних знахідок, які 

охоплюють період кінця XVIII-ХІХ ст. і демонструють розмаїття форм і 

декору запорозьких хрестів. 

Ще декілька хрестиків звідти – достатньо пізні – ми припускаємо час 

їхнього виготовлення у ХІХ ст. На відміну від попередніх, закінчення 

напівбалок або тризубі, або з підтрикутним чи закругленим центром із 

зубчиками по боках, виокремлений зубчик по центру відсутній. 
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Перший хрест з тризубими закінченнями лопатей із зазначеної 

території (рис. 2.9), – складний за насиченістю декору, внутрішній хрест 

карбований «зубчиком», Голгофа позначена двома схематичними пагорбами, 

під нею – голова Адама. Особливу увагу привертає написи під титлами по 

кінцях рамен в староукраїнській традиції – ІИС ХРС. Другий (рис. 3.1) має на 

кінцях напівбалок кутові штампи, орієновані вістрям до центру, а в 

середохресті – шестипелюсткову зірку або квітку. Третій (рис. 3.2) – з 

комбінованим декоруванням восьмипелюстковими квітками на трьох кінцях 

(крім горішнього) та навскісним карбуванням квадратним інструментом під 

внутрішнім хрестом. 

Досить тотожні їм ще три хрестики із відсутнім оконтурюванням по 

периметру з різним ступенем закруглення центрального компоненту 

закінчення напівбалки. Перший (рис. 3.3) з сяйвом угорі і написами під 

титлами по краях рамен INC ХРС, під внутрішнім хрестом має дві групи 

перпендикулярних волют, та групу з семи дрібних восьмикінцевих зірочок, 

обрамлених напівволютами; отвір угорі свідчить про вторинне використання. 

Другий (рис. 3.4) з литою основою або литий, загальна форма тяжіє до 

рівнокінцевості з написами по кінцях рамен ІС ХС під титлами, внутрішній 

прямий «латинський» хрест з маленькими промінцями в середохресті. 

Завершує огляд «карабінівських» знахідок, хрестик з трикутним закінченням 

лопатей, який складається із внутрішнього прямого «латинського» 

карбованого хреста і квіткового п’ятипелюсткового штампу (рис. 3.5); такі 

хрести досить пізні і виготовлялися, скоріш за все, вже з другої половини 

ХІХ ст. 

Власне висвітлення запорозьких хрестів Запорозької області 

пропонуємо почати із знахідки з поєднанням квіткового і кутового штампів. 

Хрест із Запорозького р-ну Запорозької області (рис. 3.6), – з кутовим 

штампом, орієнтованим до центру, шестипелюстковими квітками та 
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закругленістю центрального компоненту закінчення напівбалок. Закінчення 

напівбалок – тризубі, із закругленим центром та зубчиками по боках. 

Решта знахідок, – вісім примірників, – запорозьких хрестів з території 

області має трикутні закінчення напівбалок. 

Дві знахідки – з кутовим штампом на кінцях лопатей. Перший хрест із 

вузьким кутовим штампом, спрямованим до центру (рис. 3.7), у середохресті 

має прямий «латинський» хрест, карбований «зубчиком» із зміщенням 

праворуч вертикальної балки. Другий – із широким кутовим штампом, 

спрямованим від центру (рис. 3.8) та внутрішнім хрестом, карбованим 

прямокутниками; отвір вгорі свідчить про вторинне використання. 

Також маємо п’ять хрестів із квітковим декором на кінцях лопатей. 

Перший – з п’ятипелюстковими штампами, в центрі пелюсток позначені 

акцентуючи кола (рис. 3.9); внутрішній хрест карбований навскісними 

рисками. Другий – з шестипелюстковими штампами, де пелюстки круглі 

прості, а внутрішній хрест також виконаний навскісними рисками (рис. 3.10). 

Третій, – з Гуляйпільського р-ну, – має тотожне карбування по кінцях 

лопатей, але внутрішній хрест карбований перехресними рисками та має 

істотне відхилення по вертикалі вертикальної балки (рис. 3.11). Знахідка з 

Розівського району на кінцях прикрашена шестипелюстковими квітками з 

видовженими «насиченими» пелюстками, внутрішній хрест карбований 

«зубчиком» з істотним відхиленням вертикальної балки (рис. 3.12). Ще один 

хрест – з підквадратною формою штампів з овальними пелюстками, де кутові 

довші за вертикальні й горизонтальні (рис. 3.13), а внутрішній хрест 

карбований «зубчиком». 

Завершує огляд власне запорозьких хрестів виріб із комбінованим 

візерунком (рис. 3.14), де по трьох лопатях маємо восьмипелюсткові штампи 

з видовженими пелюстками, внутрішній хрест карбований ромбами, ними ж 

перекреслене середохрестя і зона нижче внутрішнього хреста; отвір в 

горішній частині свідчить про вторинне використання після втрати вушка. 
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Вищерозглянуті хрести, які віднесені до типу запорозьких, тим не 

менш, залишають відкритим питання розмежування власне запорозьких 

хрестів від хрестів запорозької традиції. 

Донедавна існувала точка зору припинення існування запорозьких 

хрестів в середині ХІХ ст., але визначення М.М. Горішним латуні, як 

матеріалу виготовлення хрестиків, відсовує верхню межу їхнього 

побутування, щонайменше, на початок ХХ ст. Враховуючи їхню 

популярність в народному середовищі, а можливо і як ознаку належності до 

козацьких запорозьких родів, на сьогодні є сенс вважати запорозькими тільки 

вищерозглянуті зразки, решту ж, які тяжіють формою або стилістикою 

декорування, вже належними до запорозької традиції. 

Відповідно розгляд таких виробів слід розпочати із срібної золоченої 

знахідки з тризубими закінченими рамен і нижньої напівбалки з території 

Запорозької обл. (рис. 3.15). Складне геометричне кутове карбування 

свідчить про високий рівень майстерності хрестороба, а час основного 

залюднення області дозволяє віднести його, щонайменше, до середини 

ХІХ ст. Набагато простіший за насиченістю оздоблення і формою ще один 

хрестик який походить з цього ж регіону (рис. 3.16), закінчення лопатей 

якого вже тяжіє до штампованих з латуні зразків, але так само – форма, 

стилістика і методи карбування тяжіють до зразків, які визначені як 

запорозькі. 

Але і при зміні зовнішньої форми, втручанню впливів інших 

регіональних традицій, в ставрографічних матеріалах різних регіонів, 

передусім наближених до колишніх територій Війська Запорозького 

низового, дух і внутрішній стиль запорозьких хрестів зберігається. Яскравим 

прикладом цього є проміжний варіант між запорозькою і слобожанською 

традиціями (рис. 4.1) в знахідці з Пологівського р-ну, яка відноситься вже до 

ХІХ ст.: в центрі хреста приклепувався Розіп’ятий Господь, причому маємо 

неодноразові свідчення вторинного використання таких хрестів або після 
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втрати вушка, або ж – верхньої напівбалки. І навіть незважаючи на 

зменшення лінійних розширень напівбалок, варіанти хрестів т.зв. запорозької 

традиції мають істотне поширення. 

Тобто, впливи запорозької традиції хрестів фіксуються на виробах 

дрібних хресторобних майстерень не тільки колишніх Вольностей Війська 

Запорозького низового (рис. 4.2, 3) та суміжних територій, але і за їхніми 

межами. Крім того, необхідно пам’ятати про ареали розселення українців на 

території тогочасної Російської імперії – Малиновий Клин, Жовтий Клин, 

Сірий Клин, Зелений Клин, де тривалий час зберігалися національні традиції, 

які поступово знищувались і в Радянському Союзі, і в сучасній Росії. Проте, 

ще в перші десятиліття ХХ ст. на етнічних українських землях, суміжних 

територіях [1] та українських анклавах фіксується масове розповсюдження не 

тільки зразків українських чоловічих і жіночих хрестів XVII-XVIII ст. [13, 

с. 46-52], але і величезна кількість латунних штампованих хрестиків 

запорозької традиції, як рівнокінцевих (рис. 4.4, 5, 8), так і прямих 

«латинських» (рис. 4.6, 7), на яких дуже часто внутрішній хрест виконаний з 

імітацією карбування. 

Ставрографічні знахідки здатні виступати і в ролі етнічного маркеру 

території, і промовистим свідком етноісторичних процесів на території тих 

чи інших регіонів. Дослідження запорозьких хрестів, їхньої трансформації, 

розвитку запорозької традиції з часом є потужним чинником дослідження і 

української православної культури, і релігійного світобачення запорозького 

козацтва. 
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Рис. 1. Фрагмент Етнографічної карти Європи. 1918 р. 
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Рис. 2. Запорозькі хрести Дніпропетровщини, можливий прототип і 

хрести запорозької традиції. 
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Рис. 3. Запорозькі хрести з території Дніпропетровської і Запорізької 

областей. 
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Рис. 4. Хрести запорозької традиції з території Запорізької області. 
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Таблиця ставрометрії та додаткової інформації 

до ілюстрацій 2 і 3. 

 

№№ 

рис. 

Матеріал і 

спосіб 

вигот. 

Техніка Обл. Район,  

околиці нас. 

пункту 

Розм., 

мм 

Гор. 

напівб., 

мм 

Верт. 

напівб., 

мм 

Додатк. 

інформ. 

Стан, 

прим. 

2.1 латунь, 

штамп. 

 Запор. Василівський, 

Дніпрорудне 

35 х 26 6–13 5–12; 

6–14 

 Цілий, 

б/вуш. 

2.2 латунь, 

штамп. 

 Запор. Василівський, 

Дніпрорудне 

43 х 26 7–10 6–9; 

6–11 

 Цілий 

2.3 свинц. 

сплав 

лиття Полт. Хорольський 45 х 38 8–13; 

8–14 

7–13; 

8–13 

 Цілий, 

вуш/зл. 

2.4 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Дніпр. Дніпро, 

Нофобогор. форт.  

56 х 34 6–10 6–10; 

6–14 

ДНУ Цілий 

2.5 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Дніпр. Новомосковськ., 

Новосел.  

47 х 34 7–9 7–9;  

7–12 

НДЛ 

(?), МС 

Цілий, 

б/вуш. 

2.6 мідн. спл., 

вируб. 

 Дніпр. Дніпро, 

Нофобогор. форт. 

36 х 26 10–15; 

8–12 

10–16; 

8–16 

ДНУ Злам., 

ремонт. 

2.7 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Дніпр. Дніпровський, 

Партизанське  

47 х 37 6–10 7–10; 

7–12 

 Цілий, 

б/вуш. 

2.8 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Дніпр. Павлоградський, 

Стара Карабінівка 

55 х 39 8–11 7–11; 

7–12 

 Цілий, 

б/вуш. 

2.9 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Дніпр. Павлоградський, 

Стара Карабінівка 

46 х 36 6–11 5–10; 

5–11 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.1 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Дніпр. Павлоградський, 

Стара Карабінівка 

44 х 31 6–8 5–8; 

 5–10 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

3.2 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Дніпр. Павлоградський, 

Стара Карабінівка 

49 х 36 7–12 6–12;  

7–14 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.3 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Дніпр. Павлоградський, 

Стара Карабінівка 

40 х 32 6–10 8–11; 

9–14 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

3.4 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув.? Дніпр. Павлоградський, 

Стара Карабінівка 

40 х 33 7–11 7–11;  

8–13 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.5 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

5 пел. 

Дніпр. Павлоградський, 

Стара Карабінівка 

40 х 30 5–9 5–8; 

4,5–12 

 Злам, 

б/вуш. 

3.6 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Запор. Запорозький 57 х 40 7–11  6–12; 

7–11 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

3.7 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Запор.  40 х 31 5–10; 

5–9 

6–10; 

5–12 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.8 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Запор.  37 х 32 6–9 7–9; 

6–10 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

3.9 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. 

5 пел. 

Запор.  42х 31 5–11; 

6–11 

6–10; 

6–14 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.10 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.  

6 пел. 

Запор.  42 х 31 6–10 5–10; 

6–11 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.11 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. 

6 пел. 

Запор. Гуляйпільський, 

кол. х. Галушкин 

41 х 33 7–11 7–11; 

7–14 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.12 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. 

6 пел. 

Запор. Розівський 41 х 31 6–10 7–9; 

6–13 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.13 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. 

8 пел. 

Запор.  45 х 34 7–11 6–11; 

7–13 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.14 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. 

8 пел. 

Запор. Пологівський, 

Вербове 

47 х 35 7–11 7–11; 

7–14 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

3.15 срібло, 

вируб. 

карбув. Запор.  46 х 36 7–11 7–10; 

7–13 

Золоч. Цілий 

3.16 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Запор.  34 х 25 5–9 5–8;  

5–9 

 Цілий, 

б/вуш. 
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Таблиця ставрометрії та додаткової інформації 

до ілюстрації 4. 

 

 

№№ 

рис. 

Матеріал і 

спосіб 

вигот. 

Техніка Обл. Район,  

околиці нас. 

пункту 

Розм., 

мм 

Гор. 

напівб., 

мм 

Верт. 

напівб., 

мм 

Додатк. 

інформ. 

Стан, 

прим. 

4.1 мідн. спл., 

вируб. 

карбув., 

приклеп. 

Запор. Пологівський 32 х 25 7–8 6–8; 

6–9 

 Цілий, 

б/вуш. 

4.2 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Запор.  38 х 22 5–7 5–7; 

5–8 

 Цілий, 

б/вуш. 

4.3 мідн. спл., 

лиття. 

 Запор.  40 х 21 5–6 5–6,5; 

5–8 

Вушко 

не зак. 

Цілий 

4.4 латунь., 

штамп. 

карбув. 

(зв. бік) 

Запор.  29 х 25 4–12 4–12; 

4–13 

Клеймо 

NC 

Цілий, 

б/вуш. 

4.5 латунь., 

штамп. 

 Запор.  32 х 25 6–11 4–10; 

6–11 

Трив. 

нос. 

Цілий, 

б/вуш. 

4.6 латунь., 

штамп. 

 Запор. Василівський, 

Дніпрорудне 

43 х 26 6–10 6–9; 

6–12 

Клеймо 

ЛБ 

Цілий 

4.7 латунь., 

штамп. 

 Запор. Василівський, 

Дніпрорудне 

40 х 25 6–10 6–9; 

6–11 

Клеймо  

ПБ 

Цілий 

4.8 латунь., 

штамп. 

 Запор. Василівський, 

Дніпрорудне 

35 х 26 6–12 5–13; 

6–15 

Клеймо  

КПЯ 

Цілий 

 

 


