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ДО ПИТАННЯ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ХРЕСТІВ 

ЗАПОРОЗЬКОГО ТИПУ 

Максим Горішній, 

краєзнавець 

В статті здійснюється спроба визначення місцевих ремісничих 

осередків виготовлення запорозьких хрестів на території Запорізької 

області. 
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The article attempts to identify local craft centers for the manufacture of 

Zaporozhian crosses in the Zaporozhye region. 
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Одним з найунікальніших натільних хрестів України можна назвати 

запорозький. Виготовлений кустарно, без дотримування точних розмірів і 

кутів, цей витвір народного мистецтва конкурував як з московитськими 

литими, так і пізніше з латунними хрестами, виготовленими вже механічним 

способом. Хрест запорозького типу, на землях, що належали до Вольностей 

запорозьких козаків, став символом незалежності і демонстрував збереження 

і подовження культури щонайменше з середини XVIII і до початку ХХ ст. 

Терміни «запорозький хрест» і «хрест запорозької традиції» визначені і 

обґрунтовані завдяки багаторічним дослідженням В.О. Векленка внаслідок 

дослідження Новобогородицької фортеці – Старосамарського ретраншементу 

[4; 6] і знахідок з території Середнього Присамар’я [5; 7], що надало поштовх 

подальшому вивченню цього унікального різновиду українського хреста [1; 

2; 3]. За визначенням науковця, основою для 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 
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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. 

Разом з тим, завдяки безпідставним припущенням черкаського аматора 

В. Клименка запорозькі хрести почали вводитися до наукового простору під 

назвою «олешківських», незважаючи на те, що на зазначеній території 

жодного подібного хрестика ніколи не було знайдено. В публікації журналу 

«Нумізматика і фалеристика» [8] В. Клименко взагалі стверджував, що ці 

хрести робили мусульманські майстри для козаків з Олешківської Січі, ці 

фантастичні твердження цього автора отримали подальший розвиток і в 

інших опусах [9]. 

Під час дослідження запорозьких хрестів можна прийти до висновку, 

що вони дійсно виготовлялися з трьох різновидах кольорових металів – мідь, 

сплави (рис. 1.1, 2) на основі міді (бронза і, пізніше, латунь) та срібло 

(рис. 1.3). Ставрографічні розвідки на теренах запорозьких земель дали 

підстави для уточнення їхнього датування та припущень щодо гендерної 

належності цих хрестів. Ці спостереження дають підстави визначити, що 

хрести з міді та бронзи почали виготовляти раніше за латунні хрести цього 

типу, що підтверджується і супутніми нумізматичними матеріалами: перші 

датуються періодом другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст., 

латунні з’являються вже в другій половині ХІХ ст. і виготовляються, 

щонайменше, до початку ХХ ст. 

Також є підстави для припущення про належність цього різновиду 

хрестів до жіночих, оскільки зафіксовано випадкові знахідки в комплекті з 

дукачами. Прикладом цього є знахідка хреста й дукача разом з двома 
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монетами 1765 року в фундаменті старої хати в Полтавській області в 

околицях м. Лубни (рис. 2.1, 2). Обидва предмета виготовлені з бронзи. Ще 

один хрест, виготовлений з латуні (рис. 2.3), був знайдений з аналогічним 

дукачем в околицях м. Харкова. Дукач публікувався В. Клименком і 

безпідставно був названий «олешківським». Знахідки запорозьких хрестів 

разом з дукачами, специфіка кріплення вушка дозволяють припустити 

належність подібних виробів до категорії жіночих нагрудних прикрас. 

Не менш важливою темою є питання локалізації місцевих осередків 

виготовлення таких хрестів, зокрема на території Запорізької області (рис. 3). 

Відстежуючи впродовж останніх років свідчення про знахідки запорозьких 

хрестів та досліджуючи колекції Громадського історико-етнографічного 

ставрографічного Музею Хреста, до уваги припадають комплекси тотожних 

знахідок (до двох-трьох десятків) з околиць того чи іншого населеного 

пункту. 

Прикладом цього є свідчення 24 знахідок з околиць с. Кінські Роздори 

Пологівського р-ну Запорозької обл. (рис. 4.1, 3), причому частина з них була 

виготовлена з бронзи, а частина – з латуні. Ще один комплекс з 32 латунних 

хрестів (рис. 4.2, 4) походить з околиць м. Вільнянськ Запорозької обл. 

Відповідно логічним є припущення про локальне виробництво хрестів на цих 

територіях, яке ґрунтується на великій кількості однотипного матеріалу. 

Додатковим аргументом виступає схожість методики (технології) 

виготовлення. Екземпляри вирізувались або вирубувались приблизно, без 

точних вимірів, з листового металу, в горішній частині хреста робилась 

насічка і вушко втискувалось в цей паз на розігрітому предметі. Інколи 

робився затиск керном, або припаювалось оловом. З урахуванням 

недосконалої методики кріплення вушка, бо воно не витримувало 

навантаження і хрест просто губився, ми бачимо до 99% хрестів запорозького 

типу із втраченим вушком. Після виготовлення виробу, на ньому 

здійснювалась орнаментація у вигляді штампу на кінцях лопатей за 
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допомогою матриці у вигляді квітки, та / або робився візерунок швабером чи 

виконувалося ручне карбування по металу. 

Тож спираючись на велике зібрання з Музею Хреста запорозьких 

натільних хрестів, а також з деяких приватних зібрань можна зробити 

висновки щодо цього унікального витвору українських майстрів. 

Незважаючи на істотне різноманіття у XVIII ст. литих хрестів, які були 

набагато гарніше орнаментовані та вироблені більш якісною технологією 

литва, а також хрестів ХІХ – поч. ХХ ст, які були виготовленні машинним 

штампом і були набагато доступнішими і яскравіше оздоблені 

орнаментацією, запорозькі хрести витримали цю конкуренцію і проіснували, 

щонайменше, 150 років. Це свідчить про збереження місцевої культової 

традиції серед запорозького козацтва і, можливо, серед нащадків козацьких 

родів. 
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Рис. 1.Запорозькі хрести з території Дніпропетровської області. 
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Рис. 2. Хрест і дукач з Полтавщини і хрест з Харківщини. 
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Рис. 3. Запорозькі хрести з території Запорозької області. 
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Рис. 4. Знахідки хрестів з Пологівського і Вільнянського районів. 

 


