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Багато сотень років в Україні одним із загальнохристиянських звичаїв є
встановлення пам’ятних знаків — хрестів . Кожен з них має своє значення, але
суть одна — подячна молитва Господу. Якщо відбувається визначна подія, то
там встановлюють хрест і віруючі люди проходячи повз, можуть помолитися. У
заході освячення хреста беруть участь небайдужі християни, а благословляє це
місце єпископ або уповноважена ним особа. Під час встановлення відбуваються
певні обряди: хрест окроплюється свяченою водою, читаються молитви.
Їх ставлять, зазвичай, на перехрестях, недалеко від сіл, в місцях з’єднання
річок, джерел, біля доріг, в місцях відведених на майбутній храм, на в’їзді в
місто або виїзді з нього. Це все залежить від різних причин.
Наприклад, пам’ятні хрести встановлюють в подяку Богу про якусь
знаменну подію, придорожні — в місцях аварій або для молитви, хрестизаступники — де знаходиться основа майбутньої церкви. Зазвичай вони мають
висоту до декількох метрів та прикрашені орнаментом і різьбленням.
З приходом християнської віри не одразу почали встановлювати хрести.
Спочатку це були надгробні плити або домовини з дерева — «голбці». Давні
люди вважали, що це слугує домом для померлого. Ще до наших днів можна
побачити ці пам’ятки на старих цвинтарях.
На надгробних плитах вирізували різноманітні поминальні надписи і
хрести. Спочатку вони були маленькими, не дуже помітними деталями, а потім
набули більшого значення і займали майже цілу площину плити. Пізніше з
дерева або каменя почали вирізувати хрест і використовували його як підставку
з лежачою плитою.
Самі перші пам’ятки встановлювались з метою духовного захисту від
видимих і невидимих ворогів. На думку вчених вони почали засновуватися в
місцях поселень, які пов’язані з нападами монголо-татарів. Люди, які змогли
втекти встановлювали хрести в знак подяки Господу за спасіння.
В Україні, близько 1000 років тому, перший хрест встановила княгиня
Ольга на березі річки Великої, біля міста Псков. Кажуть, що свята побачила на
землі зустріч трьох променів і прийняла це за знамення з Небес, тому на цьому

місці був воздвижений хрест. Святий апостол Андрій Первозванний також
згадується в стародавніх літописах. Про його діяння в «Повісті временних літ»
описував Нестор літописець, як про засновника перших пам’ятних хрестів ще в
апостольські часи.
Відтоді кожен хрест набував свого значення, та не кожен був однакової
форми. В християнстві вони відрізнялися кількістю поперечок, що називалися
раменами: однораменні, двораменні та трираменні хрести. Також були й інші:
восьмикутні, семиконечні та шестиконечні хрести. Зазвичай вони були зроблені
з дерева і мали різні закінчення: округлі, трикутні.
Восьмикутний хрест відрізняється від інших тим, що крім двох поперечок
у нього ще є третя — похила. Якщо дивитися на розп’яття, то правий кінець
буде вищий від лівого і у цьому є певна суть. Згідно зі словами Господа Ісуса,
праведники, ті що стоять по праву руку — підуть в рай, а грішники, відповідно,
з лівого боку — в пекло.
Двораменні хрести постали з огляду на вказівку святого письма, що над
головою Ісуса було прибито напис: «Ісус Назарянин цар Юдейський». Це так
званий Патріарший або Кардинальський хрест.
В кожному місті чи населеному пункті є багато хрестів і могил
поставлених вірянами в пам’ять про ту чи іншу подію. Наше місто не є
винятком.
Я зробила невеличке дослідження і дещо дізналась про ці пам’ятки.
Почну з могили, яка посвячена борцям за волю України (додаток

№1);.

Знаходиться вона у старому Бурштині при вході в парк і є огородженою
орнаментним парканом. Могила являє собою земляний насип у вигляді
піраміди, на якій стоїть залізний хрест, посередині цього хреста прикріплений
вінок з тризубом.
Зі слів священників могилу освятили 25 серпня 1991 року. Кажуть, що в її
насип вкопано землю з Дем’янового Лазу та з могили кошового отамана Івана
Сірка. До тепер ця могила є однією з найкращих в області. На мармурованій
таблиці прикріпленій до бетонної стіни викарбувано великими літерами напис:

«ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ з м. БУРШТИНА». І викарбувано імена
вояків УСС-УГА: Адамів Микола, Гой Степан, Бутик Василь, Кисіль Михайло,
Кохан Степан, Ковальчук Микола, Процюк Леонід, Савчак Іван, Сернецький
Василь, Шевчук Мартин, Шпак Юрій. Замордовані НКВД: Гладкий Олекса,
Гургула Ярослав, Фардига Степан, Чолій Андрій. Вояки ОУН-УПА: Хованець
Петро, Бойко Степанія, Жовнірега Михайло, Ільків Михайло, Ільків Остап,
Ільків Степан, Івахів Михайло, Кохан Остап, Кохан Петро, Кобель Михайло,
Кобель Андрій, Коваль Степан, Коваль Олекса, Кирик Йосиф, Отрок Михайло,
Петляк Юрко, Ткачук Степан.
Другою пам’яткою, яку я знайшла є хрест з лівого боку на
бурштинському міському кладовищі (додаток №2);. Він заввишки приблизно
3-3,5 м. По центрі хреста є таблиця, на якій написано: «В пам’ять Борцям за
Волю України не знайденим і неперепохованим». Над надписом — гербтризубець, а під написом: «Слава Героям!»
З правого боку на цвинтарі при вході є меморіал з фотографіями
учасників Визвольної боротьби, яких знайшли при розкопках у 1996 році. Біля
меморіалу є саркофаг у вигляді зорі, де і перепоховані знайдені тіла. Зі слів
старших людей відомо, що до числа загиблих входять навіть люди, які просто
допомагали воїнам української повстанської армії. На могилі прикріплена
пам’ятна дошка з іменами усіх 23 полеглих, з яких 8 невідомих.
Зустрівшись з священнослужителями УГКЦ — о. Дмитром Шмігелем та
о. Богданом Демківим я дізналась про хрест, який знаходиться на роздоріжжі
біля бурштинської міської лікарні навпроти ЖКО. З їхніх слів відомо, що його
встановили в кінці 80-х років в честь першої пішої хресної дороги, яка
проводилася в нашому місті (додаток №3).
Також є відомості про хрест, який встановлений за гімназією (додаток
№4). Зі слів Ореста Чайківського відомо, що його поставив отець Любомир з
села Коростовичі разом з членами організації «Майдан». На цьому місці була
запланована побудова церкви.

Біля школи №2 дерев’яний хрест поставлений з надією на те, що в
скорому часі там повинна стояти Римо-Католицька каплиця (додаток №5).
В старій частині міста Бурштина, біля першого садочку є дуже старий
хрест (додаток №6 ), але на рахунок нього є деякі суперечності. Священник
Богдан Демків стверджує, що його встановлено в честь скасування панщини, а
інші кажуть, що хрест служить оберегом від аварій, які дуже часто відбувалися
в тих місцях.
Також мені вдалось поговорити з Наритником Федором Степановичем,
1928 року народження, українцем за національністю, який закінчив 5 класів,
працював шофером, на даний момент пенсіонер. В розмові з ним я дізналася
про історію пам’ятного хреста на честь скасування панщини. Він знаходиться
на вулиці Валова 20 (додаток № 7). Зі слів пана Наритника, колись біля хреста
росла липа, навколо нього була огорожа. За часів перебування нашої держави в
складі Радянського Союзу, до таких пам’ятників ставились вкрай негативно.
Хрест постійно нищили з наказу влади. Федір Степанович неодноразово
намагався його відновити, проте представники влади і жителі, які її
підтримували — знову його руйнували. На даний час липа та огорожа не
збереглися.
Пан Наритник переніс залишки (три частини пам’ятника) хреста на своє
подвір’я. Верхня частина, тобто сам хрест, був відновлений в 2001 році. Уламки
автентичного хреста на даний час знаходяться під землею. Федір Степанович
знає тих людей, які віддавали наказ про знищення і безпосередньо нищення
пам’ятників, проте з певних причин не розголошує цю інформацію.
Також він розповів про те, що один з пам’ятних хрестів знаходиться над
потоком, теж в старій частині Бурштина. Точного місця розташування та
причини встановлення, на жаль не знає. В ході розмови він згадав про пам’ятні
хрести, до речі не він один, які знаходилися на старій чагрівській дорозі. На
даний час є два металеві хрести (додаток №8-9), які ймовірно стоять на місцях
зруйнованих.

Цю інформацію згадувала Савіна Ольга Федорівна — українка, 1951 року
народження, вища освіта, на даний момент пенсіонер, проживає на вулиці
Шевченка 45. Вона розповіла, що по вище згаданій дорозі знаходилося 10
хрестів, приблизно через кожен кілометр один від одного. На власні очі вона
бачила три з них. Пам’ятає, що незважаючи на заборони, жителі намагалися
доглядати за ними. За її інформацією, один з них був зламаний трактористом.
Вона розповіла мені про існування ще одного хреста, історія якого
пов’язана з її родиною. Він знаходиться на подвір’ї

її родичів. За часів

Радянської влади його неодноразово наказували знищити, та її близькі
відмовлялися робити це. Вони вирішили перенести його на цвинтар (додаток
№10), де він знаходиться і до сьогодні. За описом пані Савіної, ми знайшли
його місце розташування.
На території церкви Чесного Хреста знаходяться чотири хрести (додаток
№11-12). Один з них — пам’ятний хрест на честь скасування кріпацтва
(додаток №13). Раніше він знаходився на вулиці Шевченка в старій частині
міста Бурштин, та на даний момент там розташований магазин.
Хрест на в’їзді в наше місто (додаток №14), стоїть мовчазним символом,
поважає і зустрічає подорожніх нагадуючи, що всі дороги щасливі коли ти
вирушаєш разом з БОГОМ .
Працюючи над цією творчою роботою історичного характеру,

я

дізналася багато цікавого про наше місто. Рада, що живу в сучасній Україні,
адже сьогодні наші сучасники намагаються відновлювати і зберігати пам’ятки
минулого, а також будувати нові. Нам всім потрібно знати, що ті хрести і
могили, які прийшли з минулого — це основа нашого майбутнього, адже наші
предки робили все для того, щоб ми були вільними і щасливими. А тепер
нашим обов’язком є не тільки дбайливо доглядати за цими пам’ятками, а й
натхненно творити сьогодення і майбутнє гідне минулого.
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БУШТИНА
Джерело інформації
(особисті данні)
1
2
3
4

Прізвище, ім’я,
по батькові
Рік і місце народження
Походження
Освіта, професія
Об’єкт дослідження
____________________________
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Хто виступив ініціатором
будівництва
(встановлення)
і з якої нагоди
6
Хто виступив спонсором ,
меценатом.
7
Коли і ким було освячено
місце будівництва
(встановлення)
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9
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11
Місце знаходження
об’єкта
10 До якої конфесії належить
пам’ятка
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