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Художнє оформлення
,ВасиЛ[я Залуцького

В^цій частині „Звичаі нашого^ народу^ ми розглянемо
найбільше свято весняного циклю — Великдень.
Це свято прийшло до нас на Україну разом із христіянством; але в звичаєвих ритуалах, що іх дотримуються наші
лібди, і тепер ’є багато залишків староукраійськогр, ще перед
христіянсьХого свята народження сонця, або свята весни. В. цих етнографічних нарисах ми не будемо проводити
клясифікаціі звичаїв на старопоганські та хриртіянські, а роз¬
глянемо іх як цілість, що ввійшла в сталу . традицію нашого
народу.
.
,
5 "
Нариси ці дуже короткі,- навіть схематичні, але, якщо
вони - допоможуть пригадати свої традиційні звичаі бодай неве^ликій частині наших земляків, то вважаймо, що ця книжКа своє
завдання виконала.
^ У - ^
Автор*
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іпрокинулаоь *врва. Ще всі дерева сшія'ГЬ^
ще подекуди ОНІГИ прикривають землю,ран¬
ками СИВІЄ мороз, а верба вже розкриває
ОЧІ, Набубяйвілй а неї бруньки, з’являи>тьоя^ пухнасті "котики'' 1 бавляться воии з рвучкими вітрами, вигріваються на
сонці та навколо розсилають перші пахо¬
щі весни.
Неділя, за тиждень до Великодня,зве¬
ться "вербною","шутковою" або "квітною"
а тиждень перед нею -"вербним". Згідноз
старим народнім повір'ям у "вербний"ти¬
ждень не можна ні СІЯТИ,НІ садити все те,
що від нього"користь у землі росте" картоплю,буряки, моркву.редьку,цибулю
та часник, бо вое те буде,як верба,рос¬
ти в гичку.
.}
у "вербну" неділю святять
вербу. Бі¬
ля церкви заздалегідь навезено кілька
куп свіжо зрізаного вербового гІлля.Багато людей, а ще більше дітей. Це їхнє
свято. Вони радіють,тішаться вербою,як
першими подарунками ранньої весни.
Кінчилося Богослужіння,! священик по-

кропив ГІЛЛЯ свяченою водою. Діти,мов ко¬
машня, накинулись на вербу, і кожен нама¬
гається ухопити якнайбільпу гілку, бож
то,каяо''ть" яаотя”. Тут же гт5 д пєрквою,
не ВІДХОДЯЧИ від купи гілля, діти відла¬
мують і ковтають по кілька бруньок свя¬
ченої верби "щоб горло не боліло". Коли
вже йдуть додому, ДІТИ жартують,бьються
лозинами та поиказують:
Не я б’ю - верба б’с,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчкоі
А.бо також б’ючись, бажають одне одно¬
му:
Будь великий,як верба,
А здоровий,як вола,
А багатий як земля.
‘
У Галнччині промовляють:
Щутка б’є - не я б'ю
Віднині за тиждень
Буде в нас ВеликденьІ
Вдома частину гілок свяченої верби ма¬
ти сховала за образами. Як уперше в цьо¬
му році будуть вигонити худобу на пасови¬
сько, то конче треба свяченою лооиноіО'*щОб.
нечість не чіплялася."
. Другу частину свячених гілок батько
або найстарщий сия поніс на город і там
устромив у яологі' землю "на щастя* ,промовллючк:
.
Рости,вербо високо
Та в корінь глибоко.
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тиждень
Останній тиждень' перед Великодяими св^'

істами

аве'тьск білим.

в ПІ ЛИІ ГОСПОДИНІ мають багато ро*ботк. Вони шиють новий одяг,миють лавки,
столи, вікна,двері та білять хати й ко-

і<ори.

На цей час існує приказка;
Шити # білити,бо завтра Великдень!
Колиоь люди щиро вірили,що в-Ц*й тиИДСИЬ добре сіяти все те, що ПЛОДОНО¬
СИТЬ над землею-квасолю, горох, зернівці,
а особливо КВІТИ, бо вое воно буде гарво рооти, рясно ЦВІСТИ та колоситися,
В ц1к.й тиждень, починаючи від четвер¬
га, кожен день має своє особисте зяачінии у кародяіх передвеликодник рйТуалааг*.

До четверга кожен госпоадр поспіває з яосіоои ракіх лрим зернових,щоб як вайшви»
дше закіичити ПОЛЬОВІ роботи та<щоб оп»»
ВІЙВ9 провести величне свято весни -Вели»

пдень*

истии
чет&е
цей день всі ПОВИ-'
КНІ гарно вимитись, одк~
кути чистий одяг.7 ха, коморах,на подвір'ї скрізь мй^є бути чисто прибрано,стара¬
нно заметено і вже виглядати по-святко¬
вому.
Дівчата, щоб мз'^и гарне обличчя,рак*
ком, досхід сонця отаранно миитвся і
воду виливають на перехристі до¬
ріг. Але робиться це так,щоб ніхто но
бачив 1 щоб нікого но зустріхи,, бо,тоді
в^се пропадає ^арно,
,
'
Хліб,росіяний у цей день,бзгде-ЧйОтиЯ'
від бур'янів та іншої кечисти;- Як що
палять у печі, то обпалюют-то г^^удочку •
соли» Для цього оіль загортають у кла—
Х1ТИК ганчірки і кладуть у ,ціч.'Коли ган¬
чірка обгорить, оіль витягають і збері¬
гають до Великодніх свят.Ранком на Вели¬
кдень, коли прийіі^ть Із церкви і еіда—
ють до столу, господар покладе цк> сіль
^

«

на хліб 1 поставить на Покутті.Колись ц»
СІЛЬ ще давали ї^добі при шлункових аахоруваннях.
Увечері в церкві відправляються "Страсті”. У зйіті, на подвір’ї і на вулиці не
чути співу,сміху 1 навіть голосних роз¬
мов. Скрізь панує урочиста тиша і спокій.
Повертаючись із церкви, намагаються
дЬнести додоьіу свічку так, щоб вона не
погасла. Вдома цим вогнем позначають на
СВОЛОЦІ хрест/ а свічку зберігають до
майбутнього чистого четверга. Але і на
протязі року ІНОДІ доводиться нею ко¬
ристуватися, Під час тямгкої смерти цю
свічку дають у руки вмирущому,а в вели¬
ку грозу її запалюють 1 ставлять перед
образами. Пасічник з цією свічкою ходить
у зимку до бджільника. Вважається за не¬
добру приміту якщо свічка дорогою від це¬
ркви додому,згасне.Щоб вона не,гасла,її
несуть у лихтарі власного виробу,Роблять
такі лихтарі,здебільшого діти,з ріжнокольорового паперу,або шкла,вправленого в
дерев’яну рам^ у вигляді зірки,місяця,ха¬
ти, або навіть -церкви.
Звичайно **в1д страсти", повертаютьоя
пізно ввечері, і як ніч темна,то БиДлиску"
ючі червоні,сині,та■ зелені лихтарі.^нагадують собою здалека казковий ріжнобараний
карнавал вогнів,що розсипався від церкви
на усі боки, налів сонного, попитого темря¬
вою села,
■
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у дей декі нічо¬
го не ЇДЙ-ТЬ до зяносу плащаниці з
вівтаря на середи¬
ну перквя,а це буває
біля другої години вден
У містечку Бару,ка
Вікнкчині існує, зпнчай ~
у отр&оку гіятнкп» плаща¬
ницю обкосити тричі навколо дерква.Пе
- ке передбачене церковнимк прабйДрмм,
але тут цей місцевий звичай провадить¬
ся дуже урогшсто і гярно. В огряді кавколо церкви у три, а то і &; чотири ря¬
ди стають ДІТИі ХЛОПЦІ,дівчата та пояажні лвдііуі»- асі .^йоми-(ОДягнені^!“иереважйо
в білий гарно вигамтйй одяг. Дівчата -з
пінками на голові; в руках триршють
ликі букети польових квіті»."Такий ви¬
гляд, здається, повинен би бути нсселим
і до страсної п'ятниці ке пасував би,
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у

але - насправді - всі тртіаіоться так
СПОКІЙНО і урочисто, що квіти 1 Сілий
одяг не оправляють вра>і<іння^іВеседощі8«
В Західній Україні у пйтмішм вже за¬
мовкають дзвони а« до самог'о лвелйжодив»
Замість дзвонів чіпляють гру<5у'дошку, і
дзвонар двома дерев'яними молоти^ми*ви¬
клепує", тобто б>* по тій ДОЕШІ і'дим
сповіщає про Службу Боиу',
Підчас виносу плащаниці діти також
•калатають* у спеціяльяі ручні калатал¬
ки»
В Галичиві скрізь а цей день плащаняц» обносять навколо церкви.
У тихій, спокійній урочйотоеті люди повертаютьея.з церкви додому.
у хаті уоя родича сідав за стіл О'бїда¬
ти .Але обід СЬОГОДНІ зовсім пісний,Здебі¬
льшого в цей день їдять квашену капусту з
одісм,пампушки з часником або печену кар¬
топлю з СІЛЛЮ,
Ні акти,ні прясти в страсну пу^таицю не
можна. Великій гріх -і-рубатк дрова або те¬
сати сокирою,
Найчаотіще в цей день жіяки печуть я«р-^ки та красять яйця, Чоловіки їдуть в поле'*
СІЯТН або доорювати иезакоичені загони,
Ійалі діти не бігають,не пустують, а слу¬
хняно допомогають батькам готуватись до
СВЯТ, або тихо бавляться перед хатою проти
сонця.

.
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г цей дек»
у ПОЛІ не прац'їзіФть. Зранку гооподар к1~
вчає приводятя до належного нигладу ш~
двір*я,старанно чнотить твариніеаготоаляе отй.льки кормів, цоЛ вистачило на
свята. Господиня кінчає готувати отравя та привирати я хатах. І так,іноді,
до самого вечора всі 9айяят1.<»оїм ді»
лом.
Колись по деяких міоценоотях Поділля
у суботу ввечері батьки вбирали своїх
дІтей,ро8дааалв подарунки,а потім ровповідали їм отару Християнську леґонду,
ао нібито підчао виносу олаяаякіїї з це¬
ркви, саме тоді, як увесь народ хресним
ходом обходить навколо церкви і в цеік*'*
8І нікого немає,- ангели виводять Оат^
еятеля з гробу, а оняті сходять асбрааів 1 христосуються.
г

. Ч-'

Колвсь Цй .легенду роововідалії дуже
урочисто арш запалених свічках або пря
вогнику лішпадка; вона мгіла не абіишиІІ
ввпшв яа релігій^ вкховаякА молоді.
Крім цієї легевдя»8 це• вечір звичайко, веред там, кк піти до церкви, бать¬
ки розяовідаютв 'дітям про велике, страж¬
давші Ісуса Хриота за опаоінкя усіх лю¬
дей 1 про його воскрссення,яіе дииабл пе¬
ремоги добро над злом 1 правди Кзд непра¬
вдою.
•
Діти уважно одухаютв оповідакня бать¬
ка, сущють від страждання Господа і‘ р?>дікть, сподіваючись його яоскрЄо1на^..С;
Шти, ІДО сьогодні ще поралася білчі^
печі,вже скінчила роботу,і-тае руки,6д«гаеться у-вое святочне,молиться перед <^—
разами, а потім урочисто готує паски,
кку,писанки та сало до посвячення. ВсГ;
те вона складає до нового кошикаІі’кла^
велику воскову свічку і накриває.чдо¬
там рушником. ■
Пізно ввечері батько заирвгао.коні,
мостить на возі багато сіна,застеляє ки¬
лимом, кладе кошик з «пасками" ’і,вигідно
усівшись.з матір^ю їдуть до церкви на
еоеношщ^,
А ХЛОПЦІ та дівчата, найкраще вбрав»
тись, ідуть .на вигін до вогшіша .
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Ще а&ечера, як

добре стемніло,на
високому горбі яід
оаміоехьким селом
аайнялооя вогнище.
Воно палахкотіло,
пригасало та
підіймалося високо
- високо вгору і
при його освітлеиИІ було видно вели¬
кий гурт дівчат та
хлопців. Дівчата горну¬
лись до кремезних парубоцьких постатей і
8 острахом дивилиоь на вогонь.Д хлопці
розповідали їй пію старого українсько¬
го Лвл» - доброго бога кохання -й краси.
Колись дуже давно ще в перед хряотяяноьхі часи наші пращуі»й урочисто свя¬
ткували свято цього бога.
Тепер вже Велш«деяь отав християнсь¬
ким святом,але за отарою українською
традицією молодь відзначав пам'ять Же10,

ям авдиким

вогяіщем. Правда»дехто аапарачу* й каже, що вогнищ* ■> ца еимаоліааЦІН оходу сонця. Хай буде й так,але дай
НВіічай дух* гарний 1 духа старий. В цю
НІН майже ніхто не спить, хіба лин* ма»
лі діти.Дівчата та хдо’пці бавляться на'
ВИГОНІ біля ВОГНЮ або на майдані під це¬
рквою, а стар0іі люди атоять у церкві й
слухають читання дванадцяти ввангілій т»
чакають урочистого проголошення;
"Хриотоо Ввокр*в4'?
В Галичині ще до оотацього часу вбері¬
гся ввичай вітати проголочення воскреоіивя Христа пострілом з гаршкти..
На майдані під церквою,вдебільгаого бі¬
ля вогнища,парубки споруджують гармату.
Для цього вони беруть якуоь міцну аааіану трубу Й ланцюгами прикріплюють її до
дерев'яної колоди, робляча щось подібне
до старої козацької гармати.
З міцно скручених ганчірок роблять ку¬
лю, вабизають її в жерло "гармати" і на¬
бивають порохом.
Як тільки овящеяик проголосить:
Хриотоо Воокреоі
Хлопці омслоскіпом підпалюють порох 1 Га¬
рмата вибухав гучним пострілом. Про це
згадує і отара народяя приповідка:
\
- Під Виликдень на радість отриляють.

^^Ранкам, підчас сходу-согще
«грає''. Кажуть, що вено то підіймасться,то знову опускавтьол за обрій.
' Ще ЗНОЧІ навколо церкви отоїть бага¬
то возів, застелених і<нлишмк. На тих по¬
зах у нових кошиках стоять паоки,крашан¬
ки та ці^:І'лечокі пороеята. або вянкм.Ра¬
нком, як ТІЛЬКИ починав роавидиятноя, овіктяТь пвоки.Рсі люди втають з кошиками кавколо церкви,запалюють овічкн 1 чекають
посвяти.Священик з півчими обходять три¬
чі навколо церкви й за ^третім разом кро¬
пить паски свячено» водою. Після такого
урочистого поояячення люди хсистооуютьвя. Вони вітають одне одного р Воокресецням Господнім,тричі цілуються і обміню¬
ються крашанками. Потім сідають на вози,
господар тьохне батогом,! оиті коні лег¬
ким сягом везуть їх додому.
Вдома батько бере кілька шматків свя¬
ченої паски; грудку содх і йде до стай¬
ні. Там він асе те роздає коровам,коням ,
та вівцям, а опісля вже напуває й дає "
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їсти. Далі він обходять уоі будівлі^що в
в господарстві,й обсшгав навколо них
свяченою сіллю,"щоб яечяоть не ваводя-

лаоь*.
Коли батько заходить до хати,уся родиаа вмивавтьоя. Але сьогодні це роблять
не так,як завжди. У' велику череп'яну ммбку наливають холодної »одв, а на дно
кладуть три червоні кратаики.Першою викваетьоя наймолодша дівчина,останнім »
батько. За кожною особою вода емінюсться
а кращаики залгшаютьоя ті самі.Після
вмивання кожан віг?^астьвя новим рушни¬
ком» навиионв для цього приготовленим.
Усі моляться Богу і сідають за стіл.
Стіл заотеленмй білою скатерко®,зиинва-,
йою виріауваимям, В тарілках отоять ви¬
сокі паоки, обкладені писаякамш. Яа ок¬
ремій тарільці зроблена з землі могилка і
на ній зеленіє ойео. Де мати посіяла ще
за два тижщні перед святами, щоб цей день
була зелена трава на столі. З цієї зеле¬
ні тепер визирають червоні, рожеві та жо¬
вті крашанки. Це гарний символ веоелої
сонячної та багатої життям зесяц:.
Вся оГм'я розгійлявться. Спочатку їд¬
ять саячону паоку, крашанки,сало,масло,
ковбасу. Не обходиться
звичайно і без
горілки.
*
Починаючи їсти, ;кожен бере свою пос¬
вячену
крашанку і "цокається" з батьком.

тз.
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в Західній Україні батько ріже на шматом
чки ЧТЙ.ГЦ9ЯУ крашанку І бере кінчиком ножа
і підвооить зокрема кожному по черзі,від
старших поч,инаючи. Спочатку матері,по¬
тім втаршбму синові або дочці і так далі.
При цьому він виголошує прості,але щирі
олова побажання.
Дай Нилоотивий Боже ,дочекати 1 до
майбутніх Великодніх Свят живими та здо¬
ровими!
На Великдень наш селянин дуже радів
гостеві. Вважається аа добру ознаку,колк
в цей день до хати зайде подорожній чо¬
ловік; його завжди запросять 'до столу,!
господиня радо буде чаотузавати уоим,цо
мав найкращого. Відомий етнограф Павло
Чубияоький писав колись; "У цей день про—
являвтьея Найбільше хлібосільство укра¬
їнців"
ПІ0ЛЯ такого урочистого сніданку гос¬
подарі йдуть до церкви, кожен з них вила¬
зить на дзвіницю й дзвонить,"щоб гречка
уродила", а діти Йдуть до своїх родичів
хриотеоуватиоь.
Уявіть собі малого хлопчика,чистенько
одягненогр, у новій вишитій соро’^і та до¬
вгих итанцятах з однією ПІДТЯЖКОЮ через
плече. Він відчиняв двері, переступав,по¬
ріг і давіикям датячим голосом говорить:
Храе.еоа Вовхрев,нв оам я зиео,
А. оам а собою дуйу .покою
14.
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Прийняв Хриотоо ввдикі муки,
Ввяян його під Бохі руки, ‘6
його мати етояИа,тахі олова авіщала:
"Оі онночку МІЙ,явний,
Перед Тобою світ красний;
Як будов Ти помирати,
Будуть перед Тобою ангели літати,
З взятим Воскрееіииям поадоровляти".
За таке привітанні^ хриотувальник ді¬
став від господині не менше, як дві кра■аихм, а яйце близькому родичеві, то да*^ '
ють і писанки.
У день ДІТИ бігають на майдані і біля
церкви граютьоя?в крашаикиу обо гойдають¬
ся на гойдальц1,якщв їм дозволять паруб¬
ки., .
Гойдалка - це традиційна розвага і ста¬
ршої 1 молодшої молоді яа Великдень.
Гойдалку будують парубки ва селом на
вигоні або ва майдані під церквою. Для
цього закопують два високі міцні отовбн,
в*вднувть їх угорі поперечкою 1 за допо¬
могою залізних кілець чіпляють довгі
хердияи, і^дваяі внизу дошкою.
Кояен парубок вважає за обов'язок по¬
гойдати на гойдальці свою наречену.Звичай¬
но, яа вигін або на майдан під цорхву в
*і дні збиршотьоя уся молодь. Тут не ^ількн бавлятьвя на гойдальці, а й обмінюють^
^я писанками,виводять Великодній хоровід
або епівають весвянхи.
ї$.

Ой,раАо,раао к^рк зааїли, ,
Йбе Хрвс'і'оСіХе Воокр«о,ж« Воістжу’
Воскрес.
Д ще раніше Ранусеїіька встала,
Ракеньїсо встала»оад замітала,
Сад зеи.ііалв, грядоньки копала...
грядки-кспала,вино са^^а,
Виво салила, стиха говорила:
'
« Роети % м«ві ввно товко,високо,
Гонко,високо,корінь глибоко,
Листя широко,гілля високо,
в Західкій Україні иа Великдень під
церквою виводять гагілки.
Гагілка « це такс* хоро8Ід,що викону¬
ється ПІД гуртовий СИІВ дівчат та хлопців^Колйіа гагілка має свій окремий зміст.
• Б^тмшть гагілкй жартівливі,побутові та
навіть історичні.
Ой,зозуле, зозуленько,
Закуй же нам так раненько,
Як і ТОДІ закувала,
Ше паищмяі дякувала.
А ми шна не маємо,
Отамава не знаємо.
Ва^ такі гтіилн у кути,
■ Що яамиди’на нас прути*.
Лі^иж* такі повмирали^ .
* Ще над нами старяували.
- їав весело проходять наш український
Великдень у справжньому Українському се¬
лі*
'
' -

.
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На другий день свяї у понздідок рано,
як тільки зійде сонце, ХЛОПЦІ йдуть де
дівчат віншувати,Н&.й<<гьет»Щ9, «в йде пару-*
бой" до своєї нареченої. Але оьсгойня він¬
шування но довоім звичайне.Хлопець хоче
обідднти водою свою наречену,а вона акає
про це й намагеться не лише уникнути цьо-»
го, а 'першою зусріти судженого і обіяляти
йбго.
Кажуть,що хто кого перший обіллє водою
8 цей понеділок, той і матиме зверхніоть*
у майбутній родині.
, Воі дз відбувавтьоя ніби жартівливо,
алезнастирливим бажанням "здобути перш4с»ь*. Колись/були такі завзяті паруб¬
ки,цо нровто брали лівеїх дівчат на обе—
рснск і несли їх
річки купатися. Але
той карт кінчався іноді тяжкою хворобою

дівчат.

в останній час на Україні хлопці та¬
нок обливають дівчат у покоділои врашіі*
але в»е не зимною водою, а пахзгчими парт .

Ф2^ами*'

Походження цього звичаю, очевидно,
пов'язане з бажанням накликати дощ на ве¬
сняні посіви.
В день на вигоні під церквою “виво¬
дять” гагілки» Дівчата співають, зверта¬
ючись до хлопців?
Не брались ми,гадяти,: ;•
Не вмієш ми вливати...
Але цей докір відноситься лише до тих
ХЛОПЦІВ, що не встигли
запевнити свою '
прихільність до дівчат 1 .прийшли їх сьогодяя поливати.
В понеділок, як і в перший день свят
хлопці та дідчата на селі Великої УкраіЧ
ци виводять хоровід під церквою, катають-*
І ся на гойдальні, а'як спрйяе погода-і
отан розвитку весни,йдуть у ліс збірати
квіти.
Діти - ПІДЛІТКИ бігають '*на" зелені гоірбкй” 1 там граютьоя крашанками.
Зеленими горбками на Великдень звуть
такі підвіиіцейі, або навіть і рівні міс¬
ця, які першими звільнилися аід снігу!
8 цей час встигли вже покритися зеле¬
но» травою.

вакінчузоїься "про¬
водами", тобто - помвшкаші помвряюс ро¬
дичі» та героїв,що загинули за долю Ук¬
раїни. Поминки аідбуваютьоя молитвою та
традіШійною трапезою ш гробках та брат¬
ських могилах.
Це чудовий ввичай. Ш,® ^а тиждень пе¬
ред тим днем люди й^ть на кладовище,
поправляють могилки, еіютЬ' біля них кві¬
тну садять дереза, лагодять хрести та памятники. ііа братських могилах'завади пра¬
цює молодь, Хлопц-і оглядають д® осуяу—
лась могила чи похилився хреот або памя—
тник. Все' це попраіляєтьоя,лагодиться,
вряйодятьоя до належного вигляду.Потім
окопують грядочки біля могили, а дівча¬
та сіють квіти - аасіїльки,чебрець,дюби' оток,а в головах обов'язково -традицій¬
ний кущ червоної калини. Дівчатам ще на¬
лежить сплести вінок і надіти його яа
хреот.
у пряаначеиий день для проводів

каріл з хорогвамя«хр«істамх ¥а вінкамн на чолі з сзященкком іде на клало»
ашів. Ово'катку заходять до могахя горо»
їв, відправляють понявкл, а потім уме
переходять до воїх імвпх гробків«Після
відпрявя панахядя оправляють ломкякв:сі¬
дають тут же на траві біля могялкя,п’ють
горідїсу, аакуоують крашанками та різним ,
печявом* По одній крашанці,скибЕ^І хліба
та реятки іятої їяі загортають у землю .
на гробку «^кливМють туди ще марку 'Горіл«и, промояляюч*^ " їжте,пийте,та нас грі*яих оїїОйягаайте*,
Зоу.ім розбивають об хрест кратанк® 1
дають іншим людям, щоб з’їли за покій ПО'иерлих.
Загиблих героїн поминають громадським
обідом біля їхньої могили.
Коли їдять крашанки на Великодні свята
то все лукимвнн з яєць .збирають,несуть
,
де річки 1 жйдаютл- у воду. Кажуть, що »
деоь далеко «янут.. такі люди - рахманя.
Вони ае знають,коли буде Великдень, і че¬
кають лушпиння крашанок в України, Йогоорхноое до них > іь<ед-а^ на^двсятій п'ятяйці,
1 тоді буде Рахмаяоький Великдень.
Уахманоький Великдень - це староукраїиеьке традиційне взято. За аароднім повір
ям,якщо хто буде робити в цей день,його
Бог гяШ0 покарає* Поблизу Каа’яния Поді¬
льського ла полі в велика могила,Юьауть,
V

що колиоь давно на Рахманоький Великя^иь '
бра? із оєстрою пішли в поле ора'ун,! Бог
їх покарав» Вони разом з воламїі-га нлу- '
гом увійили в земл»/, 1 над ним* виросла
виоока иогила,
^
Тепер у .цей ДЄй%, якщо ПІТИ я поле,
лягти на могилі,то ще і досі кути;
- Гей,Гей».І - то сестра а братом зо¬
ли погакяють.
Казать ще,що на Рахманський Великдень,
у ночі,коли усі люди сплять,мерці сходя¬
ться до церкви на всеношну. Там яояк співамть своїх,особливих,пісень,а штім роагівляйтьоя увйм тим,що було їй принесейо живими родичами “на проводи"»
Рахманський Великдень сзяткувтьоя на
85-тому дневі після Великодня. ® здогади
вчених,що де залишок поганського ввича».
Найдавніша літературшз. згадка про
"брагманів® в в Літопису Неотора, котрий
знову пооилавтьоя а цьому місці ив Геор-.
га Амартону.
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Писанки»це
так© цікав© й ста¬
ре ' явище в'культурній
традиції.нашого народу/ що
про нього слід говорити окремол
Звичай робити писанки та красити
яйця виник у нас дуже давно*
У йіоімдеояткх роках XIX століт¬
тя при розкопах Криушанськох могили
археолог Зїваров знайшов глиняні яй¬
ця* Такі ж яйця знайшов був 1908 ро¬
ку Хвойко ггрі розкопах на Полтавщі^
ні. Крім того вчені порівнювали ор¬
наменти на ут»арах,іі;о знайдені були
при розкопах з найстарішими орнамен¬
тами писанок,довели, що звичай рез—
мальоаузатй яйця походить у нас на
Україні ще з передхриотіянських чаоів^
Найстаріший орнамент на писанках
подекуди зберігся і досі. Він перева¬
жно геометричний - трикутники,спіра¬
лі ,кола,оорока-клйнці, сорокакуткики,
сорок гІіГок тощо.
Все це знаки різних
рітуалів, образів або священні числа.
Колись !ге мало особливе значіння і мабуло атрибутом поганського куль-

V.

ту оояця або інших анаків природи4
Півяіяо цьому надали хриотияиоьких
мотивіа, і тепер чиоло сорок пояояібють
то сорокаденним постом, то сорока муче-*,
никамИ.
З наші часи яа орнаментах писанок шу¬
кають не дише Історичного вмістуІ а й
мистецького смаку. Тепер ми маємо багато
постійних /традиційних/ 1 еовеім нових
/вміиких/ орнаментів на писанках. Для кра
ідсго а’яоі'-вання та вивчення всіх цих ор¬
наментів ученні иамагаютьоя кдасіфікувати їх.
Тепер існує кілька таких кдаої^ікацій
Проф.М«Ф«Сумцов поділяв оряаментя писа¬
нок яа геометричні,рослинні,воологічяі,
антропологічні та побутові. Другий дос¬
лідник, К.В. Больеуяеввький, пропонув
прийняти в основу класифікації пиоан|^х
такі назви, що їх подають селяни "срав'яя*
ки","голубці","грнбінчик","хрвотикн*,"бевконечник" тощо.
Ще Іші вченні поділяють орнаменти пиоанох на:
а/ іоторичні,- що мають вйяаох а ота¬
ро винним орнаментом.
б/ На самобутньо-новий,що отаяовить
підставу для місцевих отилів у наші чаои.
в/ Випадкові орнаменти, що свідчать
про багацтво фантазії та високі мистець¬
кі здібності нашого народу.

.
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Трав’янки"

^ Хрестики."

„Сорок клинців!!

„ Голубці

я Безконечник*'*

. ч Листячко"

Ад« вяйкращснп клАовфІмщівв буда б «а,
що б* шлжуїАлл б ^ собі уеі ці тра аргу^
меата в одну отщгнку цілість*
Крім виоаяок о ще "окоропнвавка''*але
їх ораамеати гдебіхьшого вабдьомяі та
аеародумаві*
У звявау з важкими умовами миття за
оотавкі двадцять років на великай Уираїкі мяотецтво роенаоуватя акоаака •раба>
дооя рідкіотю.
На Зах1дяо~УкраїаоїД«ііх землях іжсш<~
яв ще живуть та добре розвнваївтьоя* До
цього часу вважалооя» що найкращі васак<>
вя мав І^цульщваа. І тепер*якщо мата ка
увазі іотариинаЯ /вдебільпого гоометрач^
май/ ервамехт* то іудульщяна напевно*не
пеступнтьеж поряіота перед інякмв чаоти^
4 ааиж Україжн. А щодо самобутньо-нових*
оеоблнво рослинних орнаментів,то* мабуть*
перве міоце займе Сонаяьщкка /Волинь/*
Про це доводив проф, Д. Горияткевич на
ваоїданхі Вільної Академії Наук в и.' Аахебурзі 26 еічкя 1346 року* денокотрунчи
пноанкн ОокальщинИ) що мали високо мнотецьхяй роодниний орнамент. До того ж на*>
мальовані квіти були но вигадав!* а опи~
сані з живої природи тої иіоцваооти*де
зсіла яиоакчарка.
Будемо кадіятноя* що в майбутньому миотецтво пиоакок буде краще й краще розвиватноя ооупереч усім пвревкодан* що їх
•ПОСТІЙНО зустрічав уКраїкоьке иародие мистецтвОїособливо в останній час*
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За два тижні перед Вв^іикодаем
уселах України починають вигвтовляТа пи¬
санки.Роблять писанки дорослі дівчата,ді¬
ти та старенькі бабусі.
Ооообдиво великих старань до цього до¬
кладають дівчата, бо кожна з них хоче щоб
у неї вийшла якнайкраща писанка, яку во¬
на на Зеликдевь під церквою подарує оноему нареченому.
Спосіб виготовлення писанок, хоч 1 ду¬
же простий,проте вимагає не лише пильної
уваги та багато часу, а й на абиякого мяотецького хиб ту.
Для виготовлення писанок беруть так вяаяу кисточку - це паличка в бляшаною трубо¬
чкою на кінці.
На сирому яйці киоточкою вимальовують
ровтопленим воском ТІ міоця, що їх треба
лишити незафарбованими - обідки, крапки та
оперізування. Потім яйце фарбують у якій вебудь СВІТЛІЙ фарбі, наприклад жовтій.
Висушують,потім тією ж кисточкою наводять
віск уже на ТІ МІСЦЯ, що мають лишитися
жовтими, і фарбують в другий колір,далі в
третій і Т.Д.При цьому дотримуються лише
того принципу, що спершу фарбується яйце
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найовітлійш1й,а потім поступово пере¬
ходять до темніщої фарбзї<».
Коли аж@ малюнок закінчений,яйця пе¬
чуть у МЙСЦІ 1 не горячій печі, 35-40^'
Колій віск ростан#, і опливе з яйця -пжоанка готова.
Для розмальовання писанок в останні
часи ц,ораз більше вживають хемічних,іцтпованих фарб. Колись фарби для писанок
виготовляли самі селяни з рослин. Напри¬
клад/ жовту фарбу виготовляли з кори м<>лодмх пагінців яблуні, або з жовтих су¬
хих пелюсток молочаю,При цьому слід зау4.
важити, що виготовляти писантси,малюват;-?
Еайскладкіші орнаменти,на опуклій повер¬
хні яйця- це робота ие така проста,як на
перший погляд здасться*
Дуже вправно роблять писанки гуцули.
Проі^).Горняткевич розповідав ,що йо?/у дово¬
дилось спостерігати,як одна вже літня жі¬
нка на Гуцульщині за один день зробила '
36^писанок, пруї чому вона в цей день не
покидала 1 своїх щоденних^господарських
справ. Вона палила в пег?!, варила їсти, го¬
дувала тварини, доїла корів і бавила ди¬
тину.
Все це £й ие перегікодило відтворити
геометричний /тра’ДиціМний/ орнамент з ви¬
соким міотецькйм хистом.
Хочеться щиро побажати нашій молоді
наслідувати й розвивати цю беаоумніву виоокомиотецьку традицію.

іуцуяьщяяі дул:в поширена
еяда в ЯКІЙ ро^зпоаідаетьщо деоь далеко в горах
о високої отрямкої окаяі зазнямя лащюгами прикутий
огутній і страшний нехрист. .
1н кае дванадцять овоїх по¬
сланці в, цо ходять поніж ЛІОЬМИ 1 ПРИДИВЛЯЮТЬСЯ;до їх

життя, а потім про вов,ііо поиать чи почують,розповідають прико¬
ваному нехристові*
Коли«посланці кажуть йому, до люди жи¬
вуть бідно, сваряться поміж собою і незадоволвні життям - нехрист радів, смієть¬
ся і ланцюги його слабнуть. Як що посла¬
нці кажуть йому,що між людьми згода й
добро - нехрист оердитьоя, насупить бро• ви і ланцюги тісніше стискають приковане
тіло.
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А яайотрашніц» для нехриста вістка про
те, що люди пишуть писанки. Вія тоді ри¬
чить, як ввір,рветься а усіх сил, б‘в го¬
ловою об скелю, а данкюги глибоко впиваютьоя в його тіло.
Це дуав цікава легенда і вона ааолуго•У*

на увагу дослідника.

П.
Друга гуцульська лві^енда кохе про те,
що писанки писала Матір Всха і дарувала
їх Пйлатові, щоб той змилувався над її
сином.
Коли Божа Мати писали писанки, то пла¬
кала 1 олвови її капали на яйце. Тоїн^ те¬
пер,як пишуть гуцули писанки, вони вима¬
льовують такі плями,що нагедуют,ь ольоаи.

Ш.

Колись Іоус Хриотос ходив 8 Петром по
ВОІХ землях та ^подей навчав. Ось якось иавесні вони проходили через одне село,а
там жиди буди;вобачили Христа та й ку ка
нього грудками та каміннями шпурляти.Як
торкнеться камінь Ісусової одежі - зробить¬
ся писанка, а як грудка - крашанка. Свя¬
тий Петро позбирав усе те собі до кдапені,
а пізніше людям роздав, З тих часів і веде¬
ться звичай писати писанки та красити яй¬

ця.

.
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Жиди та всяки -» недовірки, як Христоо
Ішов на страждання у опок увтали його-, Нвбе«
руть у пвдену камінців та й питають йога,
що вони в пелені ховають, в Хриотос їм
каЖе:

- Крашане та писанеІ
Вони

відкривають

пелену,

щоб

ІЮСМІІКТІЇ»

оя з нього , а там крашанки та висавки»
Так і ПІШОВ відтоді звичай писати та кра¬
сити яйця*
'

У. .
Писанки пишуть після Христопоклінясї
наділі, цеб то, коли на церкру оияосять
Хрест* На сорок святих треба виписати со¬
рок кдннків,а на вербній та на Благові¬
щення з писанками нічого не мо'аяа робити.
Щоб писанки довго зберігалися їх ва¬
рять у Чистий Четвер і при розписуванні
їх не можна ■ класти в пазуху.
УТ.

Писанки писала Ножа Шіти ще тоді, як
Іеус маленький був. Дитина дуже тішилася
тією забавою.

точки, щоб відьма не могла в неї набрати
роси або щоб вона вколола когось ід лю¬
дей го-отрим кінцем шкаралупи, бо тоді лі>днна "вксхне#
4

г

Зітерту на порошок'шкаралупу писанки
зберігають у таємному місці, а як треба,
то підкурюють нею хору людину'*8Іл прота-А
СКИЦІ"•

Хуотку,щ6 нею обтирають писанки,хова¬
ють,а при нагоді підедтрюють нею"в1д бе¬
шихи*.
-і-з-:-:!Товчеяу нйі пррощок шкаралупу крашан¬
ки підсипають до кормів куряіл,щоб краще
неслися.
згі-..!-

В Галичині кидають Шкаралупи з яєць
на стріху хати; а на Великій Україні ви¬
носять на воду,
-

Топтати ногами рештки крашеного яйця
або писанки - великій гріх.

Прийшов їиждояь вербовий,
ри в дорогу вів дубовий.
Вербу ламають,тим холодний вітер ври¬
вають.
«
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Прийде Вербниця,назад вша зерветьоя*
"*

ттшт^шжтт^Шттш

^

Як прийде Вербин,три КОЯОГХИ тербич.

: —і—+--: : -я
Діадвлиоь-мо Паоки,а за тим діхдемаеь
1 Божої лаоки.
'
Великдень раз на рік буває.
Дай,Боже,, діждати "Хриетоо воокрвв"ка
вати..
"Добрий день""на Великдень,"добрий ве¬
чір" - на Різдво.
>
*

»

*

*
4

*

—

К Великодню оош^кд хоч лихенька,аби
біленька, а к Різдву, хоч су]^ова,аби нова#
♦

«.

♦

ч.

♦

Дороге яєчко к Великодню.
:—І—і—.

"Вибачайте, що не пиоанка", - кажуть,
як дщрують біле яйце.
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ПРИМІТКИ:
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1. Для розділу: ,,Писанки“, деякі відомості взяті з праці
Миколи Балуйка, що надруковайа,в журналі „Сяйво‘і-^а квітень
^ 1913 рік.
,
" .
При цій нагоді висловлюю щиру подяку проф. Повстенкові за' доставлений мені матеріял.
. '
2. Перша та друга легенда про писанки записані від жін¬
ки середніх років, що походить з Гуцульщини. Всі рстанні ле¬
генди поширені на Великій УкраінГ, в основному на Кйівщині.
3. Вірування та приповідки за браком місця повністю не
використані.
’ -

