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of Earthenware Crosses in Ukrainian.

“Хресту твоєму поклоняємося, Христе...”
Митрополит Андрей Шептицький
Вiдомий український етнопсихолог Володимир
Янiв зазначав, що “...релiгiйна постава українця,
як певна тривала внутрiшня диспозiя, та побожнiсть суспiльностi, як її часовий зовнiшнiй вияв,
були часто констатованi й знайшли своє належне
вiддзеркалення в спогадах, лiтературi, публiцистицi, чи подорожнiх есеях чужинцiв. Менше вони дослiдженi науково”1 . У цьому контекстi можемо сказати, що недостатньо вивчена й низка
предметiв церковної атрибутики. Певним чином
“розпрацьованими” стали лише окремi з них, наприклад, виготовленi з дерева, металiв, тканин та
iнших матерiалiв. Однак, майже недослiдженими
є подiбнi глинянi предмети, пов’язанi зi внутрiшньою оздобою церков, Богослужбовими ритуалами. Тим часом вони цiкавi для наукових мистецтвознавчих студiй, бо вирiзняються формами та
щедро декорованi рiзними технiками й мотивами. Талановитий український народ, який створив оригiнальну культуру, прикрашав усе, що було довкола нього. Тому й бачимо, за словами митрополита Iларiона (Iвана Огiєнка), “орнамент на
кожному кроцi життя селянського: малюнки криють сволоки й комини, мiстяться над дверима та
вiкнами, по стiнах хат, оздоблюють дерев’яний
посуд, широко розкинулись по скринях, мисниках, на речах свiтських i церковних” [видiлення
моє. – Г.I.]2 . Щось подiбне трохи ранiше зазна-
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чав Олекса Новицький: “Деякi мотиви, що нiбито випадком трапляються в iнших народiв, у нас
бачимо не тiльки в речах, що належать до культу [видiлення моє. – Г.I.], але просто в побутових
речах”3 .
Про глинянi предмети, призначенi для церковного облаштування, згадувалося в статтi Володимира Шухевича, опублiкованiй 1909 р. у газетi
“Дiло”4 . Йшлося про експонати (бюст митрополита Андрея Шептицького, пiдсвiчники (“церковнi лiхтарi”), ручнi трираменнi хрести, престол
з кивотом з Iсусом Христом та двома ангелами в центрi), виконанi в теракотi або майолiковiй технiцi на фабрицi Iвана Левинського та
представленi на Промислово-Лiтургiйнiй виставцi, що вiдбулася у Львовi цього року. Великою
заслугою участi на нiй українських митцiв, якi
показали широке застосування нацiональних елементiв у прикрашеннi пам’яток українського церковного мистецтва, була дiяльнiсть митрополита
А.Шептицького.
Про “церковнi речi” – глинянi “поставники i
трiйцi на свiчки” в 1930-х рр. писав Володимир
Сiчинський5 . Проте це не означає, що такi предмети не були поширенi й ранiше. Тут можна згадати й те, що 1502 р. гончарний цех з Потелича
Львiвської обл. на свої кошти побудував церкву,
i водночас припустити, що облаштування її також
могло бути з глиняних предметiв (йдеться про
ручнi та напрестольнi хрести, свiчники, церковне начиння – чашу (потир), дискос тощо, тобто
основнi атрибути Лiтургiйного ряду).
На жаль, через нетривкiсть матерiалу (глини)
до нас дiйшло небагато предметiв з цiєї церкви.
По-перше, досить масивний свiчник ХVI ст., полив’яний жовтою поливою та прикрашений кiлькома рядами глиняних кульок (“ґудзикiв”)6 . Подруге, з цiєї церкви, ймовiрно, походить i глиняний дискос ХVI ст., декорований хрестом у цен-
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трi та вкритий поливами двох кольорiв – зеленого
i жовтого7 .
Iконостаси, iкони, хрести, дарохранительницi,
оклади Євангелiя, рамки для iкон, панiкадила,
хрести, чашi (потирi), кадильницi, кропильницi,
дискоси, свiчники, пiдставки (кiльця) для свiчок
– ось перелiк виробiв об’ємно-просторового характеру, якi майстри виконували з глини в рiзних
регiонах України. Аналоги окремих з них знаходимо в керамiцi Захiдної Європи, деякi характернi лише для України.
Сюди ж, ймовiрно, можна вiднести й вази,
якi виготовлялися спецiально для церков. Їх часто прикрашали сакральними мотивами, наприклад, мальованими або ритованими хрестиками,
рельєфними зображеннями ангелiв, бiлих лiлiй
(Потелич) тощо.
В умовах тривалої радянської марксистськоленiнської iдеологiї та атеїзму багато предметiв
сакрального мистецтва, в тому числi й церковного посуду, було знищено. “Насадження атеїстичного свiтогляду привело майже до повного нiвелювання релiгiйно-обрядових функцiй як у народнiй, так i в професiйнiй керамiцi, що проявлялося у припиненнi iснування цiлого ряду форм та
декоративно-орнаментальних схем”, – слушно зауважує Ростислав Шмагало8 . Це позначилося на
ефективностi наукових дослiджень у цiй дiлянцi.
Серйознi розвiдки з аналiзом ритуального посуду (i не лише з глини) могли з’явитися лише
в 1990-их рр. зi створенням незалежної Української держави, легалiзацiєю греко-католицької
й автокефальної церков та переглядом всiєї релiгiйної полiтики загалом. Окремi спостереження
про функцiї та декор ритуальних глиняних виробiв викладено в монографiях та окремих статтях
О.Пошивайла9 , Р.Шмагала10 , О.Ноги11 , I.По7

НМЛ. 23056. НМК 352. Див.: Iвашкiв Г. До питання глиняних дискосiв: форма, декор // Iсторiя релiгiй в
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шивайла12 , Ф.Петрякової13 , Г.Iвашкiв14 , А.Колупаєвої15 та iнших дослiдникiв. Однак тут i досi
залишається багато нез’ясованих питань.
Перш нiж аналiзувати глинянi хрести рiзних
типологiчних груп та перiодiв в Українi, слiд
сказати про особливостi хресного знамення, яке
має охоронне значення. Великим почитателем
св. Хреста вважався св. Єфрем Сирин (помер
373 р.) – “Кладiмо животворний хрест на чоло, на очi, на уста i на свої груди... Нi на одну
годину, нi на один момент не оставляймо Хреста
та без Нього нiчого не робiм”16 .
Хрест є основним обрядовим атрибутом у багатьох ритуалах, пов’язаних зi святами: Хрещення,
Великодня, Вознесiння, св. Юрiя, Трiйцi, Воздвиження, а також у поховальнiй обрядовостi тощо. З хрестом пов’язанi численнi звичаї та обряди – хрестини, хреснi ходи. Останнi подiляють
на звичайнi та надзвичайнi. Зi звичайних вiдомi
1) ходи довкола церкви пiд час Великодньої утренi i кожного дня Великоднiх свят за Лiтургiєю;
2) 1 серпня для водосвяття; 3) у свято Богоявлення, 6 (19) сiчня для освячення води в пам’ять
хрещення Iсуса Христа; 4) помiснi хреснi ходи на
честь мiсцевих святинь i великих подiй церковного та державного значення. Надзвичайнi хреснi
ходи дозволяють проводити представники єпархiї
12
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у важливих випадках церковного життя17 . Хреснi ходи, якi вiдбувалися на святого Юрiя, iнодi
пов’язувалися з ритуалом викликання дощу18 .
Вiдомий звичай i хрестосування (побратимства), що полягав в обмiнi нашийними хрестами, звiдси й назви – “хрестовий чи хрестовий
брат або хрестова чи хрестова сестра19 . Третю
недiлю Великого посту називають Хрестопоклiнною, оскiльки вiдбувається поклонiння хресту,
який пiд час утренi виносили на середину храму.
Отож, тут слушними будуть слова Iвана Мiрчука, який писав: “Релiгiйнiсть українця не має на
собi знамени ортодоксальностi. Українець у своєму релiгiйному життi нiколи не звертає уваги на
зверхнi прикмети, а намагається увiйти в глибину, збагнути суть i вагу вiри”20 .
Хрест є одним iз давнiх знакiв у мiфопоетичних i релiгiйних системах свiту, головним символом християнства, монограмою iменi Христа.
Хрест – це й культовий предмет зi сакральними та апотропейними функцiями. Ритуальний
знак хреста займає важливе мiсце в символiцi європейсько-азiатського культурного кругу, але
вiдомий вiн i за його межами – в Австралiї,
Океанiї, доколумбовiй Америцi21 . Оскiльки мотив хреста в декорi рiзних типологiчних груп
української керамiки широко розглянуто в монографiї автора цiєї статтi22 та працях iнших дослiдникiв, то в цiй розвiдцi переважно аналiзуються
форма й пластика хрестiв, виготовлених iз глини,
їх роль в церковних ритуалах та обрядах.
У християнськiй традицiї вирiзняють такi типи
хрестiв: “Т”-подiбний, “хрест св. Андрiя” (з дiагональними раменами), “латинський” (з видовженим вертикальним раменом), “грецький” (рiвнокiнцевий, iнодi з розширеними раменами на кiнцях). Останнiй, як княжий знак, вiдомий з документiв ХII столiття. Вiдомо, що одним iз раннiх

ритуалiв клятви чи приведення до присяги у слов’ян вважалося цiлування хреста. Згодом у народнiй традицiї все ширше виявляється ставлення до
хреста як святинi23 . Хрест – рiд присяги в церквi
перед образом, який практикувався часто в давнiй Русi, але вже з ХV ст. священики та вiруючi
його сприйняли негативно.
Вирiзняють хрести натiльнi (символiзує приналежнiсть до певної конфесiї), нагруднi (носять
церковнi служителi та миряни), лiтургiйнi (напрестольнi, ручнi, процесiйнi), поминальнi, намогильнi, придорожнi, граничнi, нацерковнi, увiнчуючi тощо24 .
Типологiю культових та обрядових предметiв,
у тому числi й дерев’яних хрестiв ХVII-ХХ ст. i
їх функцiонування в Українi, дослiджували Вiра
Свєнцiцька25 та Михайло Станкевич26 , металевi
– Софiя Боньковська27 , форми придорожнiх, намогильних та присадибних хрестiв, виготовлених
з рiзних матерiалiв – Микола Моздир28 .
Хрести як орнаментальнi мотиви (в ромбах, чотирикутниках, помiж плетiнкою), елемент iконопису (в руках Iсуса Христа, євангелiстiв та iнших святих, на митрах, стихарах, саккосах, фелонах, єпiтрахилях, нарукавниках, набедрениках,
палицях, жезлах, покрiвцях, воздухах, євангелiях тощо) разом iз ручними, напрестольними та
процесiйними створювали ту особливу атмосферу, яка повинна панувати пiд час проведення Божественної Лiтургiї та iнших церковних ритуалiв.
Iз Богослужбових (лiтургiйних) дерев’яних
хрестiв найбiльшою є типологiчна пiдгрупа ручних дерев’яних рiзьблених хрестiв, що налiчує дев’ять типiв: чотирикiнцевий (грецький), чотирикiнцевий (римський), шестикiнцевий, семикiнце23

Белова О.Б. Крест...– С. 651.
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Станкевич М. Українське художнє дерево ХVIТ. 2.– Москва, 1999.– С. 652.
ХХ ст.– Львiв, 2002.– С. 231-322.
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27
Там само.
Боньковська С. До генезису гуцульських нагрудних
20
Мiрчук I. Iсторiя української фiлософiї // Енциклопе- хрестiв // Українська хрестологiя. Спецiальний випуск
дiя українознавства: В 3-х т.– Т. 2.– К., 1995.– С. 719- “Народознавчих Зошитiв”.– 1997.– С. 31-36.
28
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Моздир М. Українська народна меморiальна
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Топоров В.Н. Крест // Мифы народов мира. Энцик- скульптура.– К., 1996.– С. 11-26; Його ж: “Фiгури”,
лопедия: В 2-х т.– Т. 2.– Москва, 1992.– С. 12.
придорожнi та присадибнi хрести в Українi // Україн22
Iвашкiв Г. Декор української народної керамiки ХVI – ська хрестологiя. Спецiальний випуск “Народознавчих
першої половини ХХ столiть...– С. 180-214.
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вий з подовженою середньою поперечкою, семикiнцевий з рiвними раменами, восьмикiнцевий з
похилою нижньою поперечкою, трiйчастий, антропоморфний, свастика. Такi хрести, призначенi
для церковного вжитку, лежать на престолi, стоять на рiзних пiдставках або є в руках священика
пiд час проведення богослужiння29 .
Здається, найпоширенiшим матерiалом, з якого
виробляли хрести, вважалося дерево. Окрiм того, вiдомi також хрести з металу, латунi, бронзи,
срiбла, золота, каменю, соломи, колоскiв, тiста тощо. Як уже йшлося, рiдкiсними вважаємо хрести, виконанi з глини. Їх також можна подiлити на
кiлька типологiчних груп: намогильнi, придорожнi, ручнi, напрестольнi й настiннi.
В 1920-их рр. авторами керамiчних хрестiв
були гончарi Полтавщини30 . За даними Олени
Клименко, гончар iз Опiшного Василь Поросний, який з кiн. ХIХ до поч. 1930-их рр. виготовляв рiзнi форми декоративно-ужиткової керамiки, у тому числi й великi глинянi хрести,
Хрест (ручний). Глина, тиснення у формi, лiплення, бо в його онуки Валентини Поросної дослiднилискування, штампування. 1909 р. Львiв. Фабрика Iвана
ки виявили гiпсову форму у виглядi хреста31 .
Левинського.
Судячи з масивних розмiрiв, можемо лише здогадуватися, що це могли бути намогильнi або
придорожнi хрести. Цiкавий факт зафiксовано в
текстi екскурсiї, яку проводив графiк та мистецтвознавець, завiдувач Кам’янець-Подiльської
художньо-промислової школи Володимир Гагенмейстер. Йдеться про те, що один iз вiдомих гончарiв з Адамiвки Хмельницької обл. Станiслав
Буґас ще за життя виготовив для своєї могили
глиняного хреста, форма та художнi характеристики якого невiдомi32 .
Одним iз рiзновидiв таких виробiв є ручнi глинянi хрести. Привертає увагу хрест, виготовлений
на фабрицi I.Левинського у Львовi33 , який, як i
низку iнших сакральних предметiв, замовив митрополит Андрей Шептицький для ПромисловоЛiтургiйної виставки 1909 р. У рецензiї на цю
29
Станкевич М. Українське художнє дерево ХVIХХ ст...– С. 247.
30
Пошивайло О. Етнографiя українського гончарства...–
С. 216.
31
Клименко О. Гончарi кiнця ХIХ – початку ХХ ст.
(Iнновацiйний напрямок) // Народне мистецтво.– 1999.–
Хрест (ручний чи напрестольний). Глина, полива, тис- №323-4.– С. 44.
Див.: Овчаренко Л. Володимир Гагенмейстер // Укранення у формi, лiплення. 1920-тi рр. с. Глинсько Львiвїнський
Керамологiчний Журнал.– 2003.– № 2-4.– С. 119.
ської обл. МЕХП. ЕП 44087.
33
МЕХП. ЕП 68671; 21,5 (?) х 11,5 х 1 см.
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Григорiй Цвiлик. Хрест (напрестольний). Глина, ангоби, полива, формування на гончарному крузi, лiплення, розпис. 1930-тi рр. м. Косiв Iвано-Франкiвської обл.
ЕМК. МЕК 44371.

Хрест (напрестольний). Латунна бляха, посрiбнення, карбування, гравiрування. XIX ст. Гуцульщина (?).
МЕХП. ЕП 42832.

виставку В.Шухевич зазначав, що “ручнi трираменнi хрести багато прикрашенi народною
орнаментикою”34 .
Конструкцiя та декор хреста, про який iдеться,
наслiдує вiдомi дерев’янi ручнi хрести з рiзних
регiонiв України, зокрема Гуцульщини, Покуття,
Подiлля, Лемкiвщини тощо. Вiн теракотового кольору, щедро прикрашений геометричним орнаментом з поєднанням мотивiв зиґзаґiв, трикутникiв, ромбiв та кiл у технiцi штампування. На
середохрестi мiститься невеликий хрестик з видовженим нижнiм кiнцем. Отож, на цiй пам’ятцi
вповнi виявилося слiдування рiзьбярським пошукам i технологiям. Окрiм теракотових, на фабрицi
був налагоджений випуск i полив’яних хрестiв для
церковного вжитку35 .
Iконографiя
iншого
невеликого
хреста
поч. ХХ ст. уподiбнена до ручного чи напрестольного, однак його знайдено на однiй
iз могил кладовища в Глинську, недалеко вiд
Жовкви36 . 1929 р. вiдомий український iсторик
Iван Крип’якевич його подарував до Музею
Наукового товариства iм. Шевченка37 .
За розмiрами (22 х 9 (?) х 1,5) цей хрест
можна вiднести до групи ручних хрестiв, адже, на
думку М.Станкевича, хрест бiльше 40 см скорiше надається для встановлення на престолi, анiж
тримання в руцi. У той же час за iконографiєю
та стилiстикою зображення, хрест дуже спорiднений iз напрестольними дерев’яними хрестами з
Покуття та Подiлля38 . Вважаю, що це рiзновид
так званих “цiлувальних” хрестiв (невелике потовщення внизу та рельєфнi виступи на ньому
пояснюються зручнiстю фiксацiї в руцi при цiлуваннi сакрального предмета, суцiльно вкритого темно-зеленою поливою). Одна з гiпотез стосується того, що це мiг бути i “хатнiй” хрест,
тобто один iз елементiв iнтер’єру. Рельєфна фiгура розп’ятого Христа вiдзначається особливою
пластичною виразнiстю та правильнiстю пропорцiй. Як вiдомо, християни розп’ятого Спасителя
переважно зображали з невеликою бородою, довгим волоссям, короною на головi та страдницьким
34

Шухевич В. Участь русинiв у Промислово-Лiтургiйнiй
виставi...– С. 1.
35
Нога О. Iван Левинський...– С. 75.
36
МЕХП. ЕП 44087.
37
Iнвентарна книга № III Музею НТШ.
Хрест (напрестольний). Дерево, фарби, рiзьблення,
38
розпис. Друга пол. XIX ст. Гуцульщина. Збiрка I.Гречка
Станкевич М. Українське художнє дерево ХVI(Львiв).
ХХ ст...– С. 276.
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виразом обличчя. На зображеннях, що походять
iз перших вiкiв християнства, лик Iсуса Христа
був величним, спокiйним, з вiдкритими очима39 .
Мiсцезнаходження хреста на кладовищi можна пояснити кiлькома чинниками: хрест лежав
на могилi мiсцевого священика або парафiянина,
який був власником цього сакрального предмета.
Очевидно, виготовлення високих напрестольних глиняних хрестiв було тiсно пов’язано з
дерев’яними хрестами такого типу. На iконографiю останнiх у другiй пол. ХVII – першiй
пол. ХIХ ст. вплив мали захiдноєвропейськi стилi, в яких виразно виявлялися передусiм бароковi риси. Найбiльшу кiлькiсть конструкцiй дерев’яних напрестольних хрестiв розробили майстри
художнього дерева у ХIХ ст.40 . Такi хрести, стилiстика яких певним чином спорiднена з ручними,
мiстяться на рiзного роду пiдставках (хрестоподiбних, квадратних, круглих).
З-помiж авторiв глиняних напрестольних хрестiв видiлимо Григорiя Цвiлика з Косова та Петра Кошака з Пiстиня. Хрест у виконаннi першого
досить малих розмiрiв (22,5 х 10 х 9), має круглу
Петро Кошак. Хрест (фраґмент з обох бокiв; напреспiдставку та об’ємне Розп’яття. Форма пiдставки
тольний). Глина, ангоби, полива, формування на гончарта об’ємно-пластичне вирiшення хреста i Розп’ят- ному крузi, лiплення, ритування, розпис. 1912 р. с. Пiстя уподiбнює його до таких самих предметiв, ви- тинь Iвано-Франкiвської обл. НМЛ. 17503. НМК 278.
готовлених з металу41 та дерева42 . Лаконiзм розпису, який включає традицiйну трiаду кольорiв у
виглядi коротких мазкiв ангобiв на кiнцях та ряд
з трикутникiв i ромбiв на пiдставцi, посилюють
трагiчно-емоцiйне звучання образу Христа43 .
Майстром великих напрестольних хрестiв (вiдомо принаймнi три такi богослужбовi атрибути)
є П.Кошак. Його хрести переважно складаються
з двох частин: власне хреста та бiльшої чи меншої
круглої пiдставки. В конструкцiю хреста входять
короткi рамена та досить масивнi прикрашення у
формi кульок рiзної величини на їх кiнцях. Вирiзняємо хрести з рiзним ступенем заповнення поверхнi абстрагованими формами, їх поєднанням з
рослинними мотивами та елементами, що певним
чином впливає на виразнiсть загального художнього оздоблення. Так, у декорi одного напрес39

Полный православный энциклопедический словарь...–
С. 1494.
40
Станкевич М. Українське художнє дерево ХVIХХ ст...– С. 275.
41
МЕХП. ЕП 42832; 21 x 8,1 x 5 см.
42
Збiрка I.Гречка (Львiв); 69 x 40 x 9 см.
43
ЕМК. МЕК 44371

1-2’2008 Народознавчi Зошити

104

тольного хреста простежуємо чiтку схему з ритованим хрестом на середохрестi та трикутниками й “слiзками” на кiнцях. Легка схема розпису верхньої частини дещо дисонує зi щiльним
заповненням поверхнi високої пiдставки рiзними
елементами44 .
Система оздоблення iншого хреста включає
геометричнi та рослиннi мотиви. Останнi з одного
боку надали йому на середохрестi рис “розквiтлого” хреста. Окрiм того, композицiя нижнього рамена разом з розеткою уподiбнена “дереву життя”. Конструкцiю хреста завершує смуга з “iльчастого письма” та невеликих глиняних кульок
(“ґудзикiв”), а внизу бачимо кулясте потовщення та стрижень меншого дiаметра, що призначено
для стику з пiдставкою45 .
Iконографiя третього хреста натомiсть характеризується досить щiльним поєднанням передовсiм рослинних мотивiв. Кiлькаярусний подiл,
мотиви тюльпанiв, багатопелюсткових розеток,
дзвiнкiв призводить до надмiрної декоративнос46
Петро Кошак. Хрест (напрестольний). Глина, ангоби, тi та деякого перевантаження загальної схеми .
полива, формування на гончарному крузi, лiплення, ри- Внизу на хрестi помiщено ритований напис польтування, розпис. 1912 р. с. Пiстинь Iвано-Франкiвської ською мовою “Piotr Koszak Pistyn 1912”. Велику
обл. НМЛ. 17504. НМК 279.
кiлькiсть сакральних предметiв, зокрема й хрестiв, П.Кошак експонував на виставцi 1912 р. в
Коломиї47 .
Дещо iншу форму мали напрестольнi (2025 см) фаянсовi хрести, виготовленi на КиєвоМежигiрськiй фабрицi, що функцiонувала впродовж 1840-50-их рр. Цi сакральнi предмети у
формi моно- або полiхромного пласту з горельєфним зображенням розп’ятого Iсуса Христа прикрiплювалися до дерев’яної основи у формi хреста. На хрестi рiдше мiстилося два зображення,
наприклад, “Розп’яття” та “Всевидяче Око”48 .
Фаянсовi полiхромнi напрестольнi чи настiльнi “хатнi” хрести з Розп’яттям у 1920-30-их рр.
можна було придбати на великих прощах у Кальварiї (тепер територiя Польщi)49 .
Окрему типологiчну групу з-помiж культових
предметiв складають настiннi хрести. Це невели44

НМЛ. 17504. НМК 279.
НМЛ. 17503. НМК 278; 42 х 25 х 9,5 см.
46
МЕХП. К 5087; 67 х 30 х 19,5 см.
47
Виставка домашнього промислу. В днях 21-30 вересня
1912 р. Каталог.– Коломия, 1912.– С. 15-19.
48
Петрякова Ф. Фаянсовi хрести, лампади, хатнi iкони
Хрест (напрестольний). Фаянсова маса, фарби, полива, вiдлив у формi, розпис. 1920-30-тi рр. Захiдна Укра- Києво-Межигiр’я (1840-1850)...– С. 337.
49
їна (?). Збiрка Г.Виноградської (Львiв).
Збiрка Г.Виноградської (Львiв); 15,7 x 6,5 x 4,2 см.
45
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кi тонкi хрести здебiльшого “латинського” iзводу, декорованi рослинно-геометричним орнаментом, якi зi зворотного боку мають спецiальну виїмку для пiдвiшування за цвях. Можливо такi
хрести мiстилися пiд iконами або над вхiдними
дверима помешкань. Очевидно, їх виготовляли на
зразок дуже поширених на Гуцульщинi та Покуттi невеликих дерев’яних рiзьблених хрестiв iз
аналогiчною сакральною дiєю.
Манера розпису одного з таких хрестiв дозволяє атрибутувати його як вирiб авторства Григорiя Цвiлика50 . На другому є ритований пiдпис
Надiї Вербiвської51 з Косова. Коли перший майстер, окрiм традицiйної трiади кольорiв, увiв у
розпис ще й синiй, то Н.Вербiвська надала перевагу брунатному й зеленому кольорам з частковим вкрапленням жовтого.
Отже, у статтi проаналiзовано глинянi хрести
як один iз рiзновидiв культових предметiв зi сакральними та обереговими функцiями. Серед них
видiлено кiлька типологiчних груп, а саме намоГригорiй Цвiлик. Хрест (настiнний). Глина, ангоби,
гильнi, придорожнi, ручнi, напрестольнi, настiннi. полива, тиснення у формi, ритування, розпис. 1930Виготовлення таких пам’яток найбiльше практи- тi рр. м. Косiв Iвано-Франкiвської обл. УЦНК “МIГ”.
кували гончарi Гуцульщини та Покуття (Г.Цвi- КН 7715. КС 647.
лик, П.Кошак, Н.Вербiвська), окремi належать
авторству В.Поросного з Опiшного та С.Буґаса
з Адамiвки, невiдомого гончаря з Глинська, а
також майстрам фабрик I.Левинського у Львовi
та Києво-Межигiрської. У декоруваннi цих предметiв переважають технiки ритування та розпис
кольоровими ангобами, рiдше трапляються пластичнi зображення розп’ятого Iсуса Христа. Через
нетривкiсть матерiалу та складну антирелiгiйну
полiтику в радянськiй тоталiтарнiй системi таких
пам’яток збереглося небагато, проте для дослiдникiв та шанувальникiв української культури i вони
можуть скласти уяву про таку групу сакральних
керамiчних предметiв.
Умовнi скорочення
ЕМК – Етнографiчний музей у Краковi
МЕХП – Музей етнографiї та художнього промислу Iнституту народознавства НАН
України
НМЛ – Нацiональний музей iм. А.Шептицького у Львовi
УЦНК “МIГ” – Український центр народної
Надiя Вербiвська. Хрест (настiнний). Глина, ангокультури “Музей Iвана Гончара”
би, полива, тиснення у формi, ритування, розпис. 197050
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