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Уперше  публікуються  матеріали  В.  Кравченка,  присвячені  дослідженню  писанкарства,  з  архіву  ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України.
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Кравченко  Василь  Григорович  (1862–
1945) – учений, народознавець, письменник, 
організатор Товариства дослідників Волині та 
Волинського  науково-дослідного  музею.  Як 
активний діяч «Просвіти» на Волині, він убо-
лівав за відродження українців, досліджуючи 
їхню матеріальну й духовну культуру і водно-
час вивчав традиції та побут різних національ-
них меншин, які проживали в цьому краю (по-
ляків, євреїв, німців, чехів).

Дослідниця  громадської,  наукової  та  про-
світницької  діяльності  В.  Кравченка  Тетяна 
Лобода зазначає: «...спектр його наукових за-
цікавлень  вражає  своєю  широтою  та  багато-
плановістю...  він цікавиться проблемами роз-
витку етнології, фольклористики,  історичного 
краєзнавства,  релігієзнавства,  діалектології 
тощо» [8, с. 155].

Г.  Скрипник  у  своїй  статті  «Етнографічна 
діяльність  Василя  Кравченка»,  даючи  йому 
характеристику як одному з тих, хто розробив 
теоретичні  засади  етнографічного  музейни-
цтва, особливо наголошує на його ролі у ство-
ренні народознавчих студій не лише на регіо-
нальному,  а  й  на  загальноукраїнському  рівні 
[9, с. 20–30].

В.  Кравченко  інтенсивно  працював  над 
розробленням програм для вивчення як окре-
мих  елементів  і  явищ  культури,  так  і  матері-
альної культури в цілому. Також він займався 
розповсюдженням цих програм серед збирачів  
фольклорно-етнографічних матеріалів. Однією 

з перших ним була розроблена анкета для до-
слідження писанкарства й розіслана в  1909–
1913  роках.  За  цією  програмою  етнографічна 
секція Товариства дослідників Волині та його 
музей  розпочали  дослідження  писанкарства 
Волині.  Перші  спроби  такого  вивчення  були 
здійснені  ще  Ольгою  Косач  (Олена  Пчілка), 
яка, подорожуючи зі своїм чоловіком волостя-
ми Волині, збирала узори народних вишивок, 
тканин і писанок. Зібраний матеріал дослідни-
ця впорядкувала та видала через два роки піс-
ля  ІІІ Археологічного з’їзду. Праця була при-
свячена орнаменту, його характеристиці. У ній 
аналізувалися зразки орнаментів на писанках, 
тканих виробах та полісько-волинській вишив-
ці. О. Косач зазначала, що писанки мають важ-
ливе значення, оскільки зібрані в тій самій міс-
цевості, де й килими (Новоград-Волинський), 
і  презентують  головні  типи  орнаментів,  осно-
вою  яких  є  «квіти»,  «розетки»,  «ружі».  Далі 
авторка зауважила, що зазвичай перед Вели-
коднем у магазинах з’являлися набагато кращі 
писанки, ніж ті, що вона побачила. Очевидно, 
це могли бути писанки, виконані професійними 
художниками або майстрами,  які мали неаби-
який художній хист. У праці О. Косач власне 
писанкам  приділено  небагато  місця,  проте  це 
була  перша  кольорова  літографія  українських 
писанок, що стала важливим документальним 
свідченням про писанки Східної Волині [7].

Помітною  сторінкою  в  історії  писанкар-
ства  цього  регіону  є  дослідження  М.  Кор-
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дуби  «Писанки  в  Галицькій  Волині»  (1899). 
Передувало  цьому  опрацювання  матеріалів, 
отриманих  з  анкети,  що  була  надрукована  в 
«Записках  Наукового  Товариства  ім.  Шев-
ченка» та інших часописах. Окрім цього, осно-
ву книги склали власні польові дослідження й 
опрацювання музейних збірок м. Львова. Не-
обхідно наголосити, що саме Ф. Вовк порадив 
М. Кордубі скласти анкету з 27 запитань для 
дослідження писанкарства. Це велика і досить 
об’ємна  праця,  яка  складається  з  таких  час-
тин: загальна, чинність писання, час писання, 
уживання писанок, початок звичаю закрашу-
вати яйця, орнамент писанок. У праці вміще-
но багато таблиць  із малюнками писанок, що 
робить  її  цінною  для  дослідників  цього  виду 
мистецтва, тим паче, що розглядалися писан-
ки конкретно окресленого регіону – Галицької 
Волині [6].

За змістом і структурою програма В. Крав-
ченка з дослідження писанкарства була подібна 
до запитальника М. Сумцова, розробленого та 
надрукованого  у  виданнях  кінця  ХІХ  –  по-
чатку ХХ ст. Вона передбачала питання про 
техніку виготовлення, типи орнаментів, функ-
ціональне призначення волинських писанок, їх 
зв’язок з віруваннями та обрядами на Волині. 
Відповіді  на  розіслані  анкети,  замальовки, 
графічні матеріали, зразки писанок надходили 
до  музею  упродовж  1909–1925  років.  Різну 
за  об’ємом  і  значимістю  інформацію,  що  на-
дійшла  від  дописувачів,  було  проаналізовано 
та узагальнено, що дало можливість спочатку 
І.  Шулікову  підготувати  спеціальну  розвідку 
«Пасхальные яйца на Волыни» [3], а пізніше 
В.  Кравченку  написати  свій  «Короткий  іс-
торичний огляд про походження крашанки та 
писанки на Паску» [4; 5, с. 13–14].

Інститут  мистецтвознавства,  фольклорис-
тики та етнології  ім. М. Т. Рильського НАН 
України  здійснює  опрацювання  рукописного 
фонду  Василя  Кравченка.  Зокрема,  видано 
два томи праці «Василь Кравченко. Зібрання 
творів. Етнографічна спадщина Василя Крав-
ченка» (К., 2007, т. 1) та «Зібрання творів та 
матеріали  з  архівної  спадщини»  (К.,  2009, 

т. 2). У рамках цієї програми ми пропонуємо до 
публікації його розвідку про писанки, допов -
нену  матеріалами,  що  стосуються  писанкар-
ства, з його записів від С. Пуздрача у с. Дві-
рець  Троянівського  району  Житомирської 
округи в 1923–1926 роках.

Відповідно до сучасної практики науково-
го видання першоджерел збережено особли-
вості письма (графіки) В. Кравченка, а також 
використання ним букв латинського алафаві-
ту для позначення літер з української абетки 
(я, ю, є, ї та й). 

***

Короткий історичний огляд  
про походження крашанки та  

писанки на Паску  
В. Кравченка

1924

Крашанки
(«Червоне яєчко»)

Звичаj дарувати на Паску «Червоне (фар-
боване) яйце» надто росповсюджений спромеж 
християнських вір, особливо-ж по славянських 
країнах. У більшости яйця ці бувають, – ку-
рячі, цукрові, шоколядні, деревяні, метальові, 
камінні, шкляні, порцелянові т. п. – А оздоб-
люють  їх  ріжно,  –  починаючи  з  звичайно-
го  фарбування  одним  кольором  і  закінчуючи 
найбільш складними художніми (малюнками) 
визерунками.

Фабрикове виробництво крашанок, яко га-
луза певної культурної промисловости, власне 
нас не стосується – ми мусимо достежити за 
суто народнім виробництвом крашанок та пи-
санок,  с.  т.  За  тими,  що  селянство  виробля-
ло власними руками й з власного досвіду (без 
впливу  фабрики  й  ...),  а  при  допомозі  первіс-
них саморобних приладів, – це як би мовити 
«писанки»-«мальованки»  або  –  «фарбован-
ки».  Це  суто  народній  фудожній  твір,  який 
часто-густо  буває  виконаним  з  великим  сма-
ком,  шпетно  й  надзвичайно  правдиво  –  без 
хиб  –  що  до  малюнку.  Це  останнє  найбільш 
вражає оглядача через те, що всього малюнка 
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виконують «на глаз» і від руки – без жадного 
струменту.

Хоч же, не зважаючи на велике росповсю-
дження цього звичаю, з помежи широких колє 
суспільства, отверто можна зазначити, про ці 
писанки ніхто нічого певного не відає – звід-
ки  цей  звичай  повівся,  які  повірря  та  обряди 
сполучує  період  з  цим  звичаєм,  як  роблять 
писанки й т. п. Справа ця з  історичного боку 
відома  лише  небагатьом  спеціалістам-етно-
графам  та  особам,  що  виключно  зацікавлені 
цією справою. Що-ж до самої техніки виробу 
писанок, то по наших селах вона відома лише 
обмеженій кількости жінок-фахівців, при чому 
значна кількість їх з цього робить таємницю, 
аби хтось не довідався про її нескладні спосо-
би штуки.

Що  до  літератури  про  писанки,  то  вона 
досить  обмежена  і  в  більшести  складається 
з  окремих  статтів  та  заміток  українських  та 
чузоземних авторів, більш польських та чеш-
ських,  що  роскидані  по  ріжних  периодичних 
виданнях.

Власне з українських праць найбільшу ува-
гу звертають на себе ці:

1. Проф. Н. Ф. Сумцов. Писанки. Журн. 
«Кіевская старина», т. ХХХІІІ. 1891 г. Май, 
стор. 181–209. Іюнь, стр. 263–283.

2. С. К. Кулжинський – «Лубенский му-
зей Е. Н. Скаржинской». Опис колекціі писа-
нок, вип. І, 1899 р. З атласом розмальованих і 
чорних малюнків писанок.

Праця С. К. Кулжинського уявляє з себе 
найбільш  коштовний  твір,  що  до  літератури 
про писанки.

З  цього  твору  нами  взято  історичні  відо-
мости про походження писанок, а також рос-
поділ писанок по орнаментиці.

Відомости про Волинські  писанки  зібрано 
анкетним  шляхом  в  1911–1915  рр.  заходами 
небіжчика Шулікова, якому в свій час цю пра-
цю доручило б «Т-во дослідж. Волині». – Цеє 
збирання Шуліков проводив при допомозі ви-
кладавців  та  учнів  Народніх  шкіл  та  Волин. 
Духовної Семінарії т. п. осіб, а почасти й нами 
за допомогою слухачів Житом. укр. педкурсів.

Короткий історичний огляд про походжен-
ня робити крашанки та писанки на Паску взя-
то нами з згаданих уже праць: проф. Сумцова, 
С. К. Кульжинського.

Нами персонально занотована легенда про 
те, «Звідки пішли червоні jajц’а на Паску», від 
80 літн’ого д’іда Семена Пуздрача у с. Двірці, 
Троjанівського району Житомир. окр.

Походження звичаю фарбувати яйця та 
робити писанки на Паску

Найбільше  свято  християнської  церкви 
Христове Скресення,  або,  як кажуть «Свята 
Паска»  (назва  від  жидівського  свята  «Пей-
сах»),  чи  то  «Великдень»,  як  взагалі  всякі 
свята,  відбувається  в  суприводі  спеціальних 
народніх  звичаїв.  Межи  цих  останніх,  дуже 
росповсюджений звичай фарбувати (красити) 
яйця хатніх птахів, найбільш – курячі, та пи-
сати писанки.

Цеj  звичаj  був  росповс’ужениj  по  вс’іх 
христиjа’нс’ких  народах,  але  поступово 
скорочувавс’а  і зараз заховавс’а лише у наро-
дів слов’анс’ких.

Вживання  крашанок,  у  звязку  з  Па’скоjу, 
зjави’лос’ у христиjан шче з часів апостол’с’ких.

Існує легенда, що ніби то Марія Магдалена 
після Христового Зне’сення пішла до Риму й 
там, з’явившис до імператора Тиберія, піднесла 
(т)йому крашанку й сказала «Христос Воскре-
се!» З її-ж слів Тиберій довідався вперше про 
те, що Христа розіп’ято і за це віддав Пилата 
під суд. Нами персонально занотована легенда 
про те «Звідки пішли червоні Jajц’а на Паску», 
від 80 літн’ого діда Семена Пуздрача у с. Двір-
ці Тронянівського району Житомир. окр.

Перші  християне  слідом  за  Мар.  Магд. 
теж  почали  обдаровувати  одно  другого  кра-
шанками під час витання з святом Паски. Це 
увійшло в звичай і досягло нашого часу.

Отже, християнські богослови пояснюють,  
що  яйце,  в  якому  невидимо  захований  за-
родок  життя,  в  очах  усього  хрещеного  миру 
з’являється  символом  Христового  Воскресе-
ния,  а  разом з  тим  і  серед  ...  І  всіх  віруючих 
від тління й смерти – символом відродження. 
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А що фарбування  яйця  в  червоний колір,  то, 
перше – відзнака радощу й веселощів з при-
воду християнського свята, а по друге – це на-
гадує християнинові джерела крові, що текла з 
Христа, коли його було розп’ято.

Хоч  же  треба  памятати,  що  задовго  до 
Марії Магдалени звичай дарувати крашанки 
існував у межах Римської Імперії. Навіть ще 
задовго до Христового народження у східних 
народів  був  звичай  своїм  дру’зям  і  добро-
чинникам  першого  дня  Нов.  Року  та  в  день 
їхнього  народження  дарити  їм  звичайне  ку-
ряче яйце. Та ще й зараз бідні мешканці Азії, 
особливо жиди, дарять вельможним панам та 
багатіям яйце, яко відзнаку поваження й по-
читування. Безперечно, що Мар. Магдалена, 
підносячи  від  себе  крашанку,  мала  на  увазі 
той же звичай.

Взагалі яйце з давніх часів відогравало роль 
предмету релігійного почитування і входило в 
ріжних країнах в коло їхнього культу, а межи 
них і похорону у всіх народів Європи й Азії.

В Італії в старовинних етруських домовинах 
знайдені були мармурові яйця, а також шкара-
лупи з яєць курячих знаходили й в домовинах 
перших християн-мучеників.

Яйце, що заховує в собі  істоту з крилами, 
саме по собі проситься на те, щоб його мали за 
символ  відродження.  Цей  симвіл  здибається 
у  всіх  більш-меньш  культурних  старовинних  
народів.

Яйце є символом переходу з небуття – до 
справедливого  існування,  воно  є  символом 
життя,  радощу,  весняного  сонця, що разом  з 
собою несе життя, тепло, сяйво, радість і від-
родження  природи,  життя  якої  було  сковане 
зі[и]мововим  холодом,  як  життя  пташеняти 
сковане шкаралупиною в яйці.

Головне божество всіх колишніх поганських 
народів  олитетворювало  сонце,  що  оживлює 
всю природу, дає сяйво і тепло. Цей доброчин-
ний вплив сонця на природу найбільш яскраво 
кидається  в  вічи  людини  на  весні,  після  зі-
мового замирання природи, коли вся вона під 
впливом  соняшних  промінів  відроджується 
до нового життя, радіє теплу й сяйву. Вся ця 

радість відчувається й людиною, яко часткою 
тієї ж природи. 

Вже самі первісні народи почали висловлю-
вати  цю  радість  ріжними  празникуваннями. 
Установився культ сонця, а поруч з ним заве-
лись і празникування на честь його, головним 
чином на весні.

Межи  инших  обрядів  на  честь  сонця  за-
велось  і  почитування  крашанки  (яйця),  яко 
символа сонця – відродження життя, воскре-
сения й радощу.

Прослідки  такого  символічного  значіння 
яйця  трапляється  у  багатьох  колишніх  наро-
дів як то: у єгиптян, асиро-вавилонян, персів, 
індусів, финикійців, китайців, кельтів, жидів, 
греків,  римлян,  византійців,  финів,  словян  і 
навіть у колишніх полінезійців.

У всіх народів у легендах про походження 
миру завжди фигурують яйце й птах. У старо-
винних словян почитування яйця, яко символу 
життя й сонця, що воскрешає і оновлює все, що 
є живого, було дуже поширене, багато лишків 
його трапляється у мові й звичаях словянських 
народів взагалі, а в українців зокрема, – в яйці 
заховано не лише видимий матеріальний мир, 
з його поступом і життям, але й сама дума, що 
оживлює людину.

У  словянських  повіррях  яйцеві  надається 
найріжнобарвніша  роля,  але  завжди  добро-
чинна, відповідна світилові, знаменом (прооб-
разом) якого є яйце. Яйцеві надаються ражні 
таємничі й цілющі здібности, що захоронюють 
людину від грому, та блискавки, від пожежи, 
від ріжних хвороб, од зглазу і т. п.

Звідси й напевне веде свій початок і звичай 
берегти крашанки, що посвячені на Паску та 
писанки коло ікон чи то чеплят-и їх до лямпад-
ки перед іконами. 

Нема  що  говорити  через  що  власне  цей 
поганський  звичай  утримався  з  предкаві-
ків  і  до  нашого  часу.  Вся  справа  в  тому,  що 
коли  християнські  проповідники  приходили 
до  поганців  для  росповсюдження  віри  хрис-
тової,  то  вони намагалися боротися  з  тільки 
дикунськими  звичаями,  які  йшли  в  супереч 
з христовою вірою, як же звичай поганський 
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ні  в  чому  не  перешкоджав  християнству,  то 
це останнє вносило його в свій культ. Так ви-
йшло й з яйцем.

Через  те що  символом  соняшного  сяйва  й 
тепла  були  жовтий  і  червоний  кольори,  то  й 
яйця, символ сонця, також красили на жовтий 
і червоний кольори.

Червоний  колір  взагалі  символізує  собою 
радість. Очевидяче під цим же впливом утво-
рена  й  легенда  про  те,  «Чого  на  Великдень 
красять в червону фарбу», яку занотував для 
нас П. В. Кондратюк в селі Солотвині, Жито-
мир. округи:

«В Русалимі, jaкраз тоді, jак Суса Христа 
замучили жиди і поховали jого, жили два чо-
ловіки zнакомі сибі. Зараз посла Воскресення 
Суса Христа вони стрілис у городі  j  jеден ніс 
хліб  під  рукоjу,  а  другиj  в  корзині  білі  jаjца. 
Стали  й  побалакали  трохе,  jак  звичаjно  зна-
комі. А посла тоj каже, що ніс під рукоjу хліб 
до  того,  що  ніс  у  корзині  jаjца,  шчо  “Хрис-
тос  Воскрес”.  Но  тоj,  шо  ніс  у  корзині  jаjца 
ни поjнав віри  jому, а далі на сміх сказав, шо 
тоді  він  поjме  віри,  jак  у  jого  в  корзині  jаjца 
почервоніjут. І подививс’ він у корзину, но там 
jаjца  вже  були  чирвоні.  J  тоді  він  сказав,  шо 
«Воjістину Христос Воскрес».

І розіjшлись ті чоловіки j росказали про це 
чудо.  І  с  тіх пор  стали красити  j  варити  jаjца 
червоні».

Звідки пішли червоні яйця на Паску
Була  Маріjа  Магдаліна  –  сва’таjа  равно-

апостол’наjа, то вона приjшла на Великде(и)н’, 
на фтороj ден Паски до цара Їрода, – даjе jо(у)
му jаjечко-писано(у)чку і каже:

– Христос Ву(о)скресе!
А він каже:
– Де він воскресе? Jого роспjалі  і вбили  і 

ни(е)живим у гроб і в землу по(у)ло(у)жили. 
А вона каже:
– Н’е, він уже во(у)скрес, і jо(у)го бачили 

вже... А  jаjечко – оно тоже вгродиц’а  із ного 
циплонок – оно два рази на світ jавл’аjіц’а.

А він каже:
– Де-ж воно два рази на світ jавлаjіца?

А вона каже:
– Раs – курка знесла  jаjце, потом – сіла 

на jого і висиділа живого циплонка. От jа тобі 
j доказуjу шо – красівоjе jаjцо і «Христос Во-
скрес» – пофтори за мноj – «Во  істину Во-
скрес!»

А він сказав:
– Правда «твоja» – Во jістину Воскрес.
І прийнал віру Христову і нарід всеj свіj ви-

христив [4].
***

Працю В. Кравченка можна доповнити ще 
двома цитатами, що стосуються писанок та їх 
використання  в  обрядовості,  з  його  записів, 
занотованих від уже згадуваного С. Пуздра-
ча, який був волосним старостою у с. Двірець. 
Загалом записаний матеріал є досить багато-
гранним,  у  ньому  подано  різні  фольклорно-
етно графічні відомості.

***
Зокрема. На Великдень. Як посвятив пас-

ку, посьлі служенїя, прийшов до дому. С цею 
самою паскою, так як єсьць і поздравить Пчол: 
«Поздравляю  вас  с  празднїком!...  Христос 
Воскресе!»  (3)  [Очевидно,  мається  на  увазі, 
що  ці  слова  необхідно  проговорити  тричі.  – 
В. Т.]. Так як люди радувалися в церкві цим 
празднїком і приносили мінії в обітєль по воз-
можносьтї Божієй! [Ідеться про те, аби бджо-
ли з Божою допомогою носили мед. – В. Т.]. 

Покласти три писанки – крашанки чи три 
яйцї в такому місьці, щоб кіт або собака ни(е) 
взяв. А в вече(и)рі забрать та ззїсти або дітям 
оддать [1, арк. 134] *.

***
На наш погляд цікавою є легенда і про Нав-

ський (Намський, Рахманський) Великдень.

Намський Вилигди(е)нь.
То  єсць  Намський  Вилигди(е)нь.  Ето  в 

чи(е)твер  посьлі  Ви(е)ликодня.  Так  колись 
стари  Мороз  (дід  був)  казав,  шо  єсть  такий 
остров  на  морі,  Намський.  То  як  в  нас  вже 

* Це робилось з метою, щоб водились бджоли 
та було багато меду. – [Авт.].
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люди розговілись на перши день Ви(е)ликод-
ня,  лупили  яйця,  то  лушпайки  ці  збирають, 
кісто(у)чки  с  поросят  свяченого  і  на  третій 
день виносять на воду.

– «Хай, кае, пливе з водою, бо так в сьмі-
тє  гріх  кидать».  От  воно  попливло  і  вже  в 
четвер припливає до того Намського острова. 
Там, на острові пішла баба по воду  і прино-
сить  вже ції  скаралупки  з  яйця  тай каже до 
своїх хатніх:

–  «Вже  на  світі  Вилигде(и)нь  прийшов  в 
людей, а ми й нічого ни(е) знаїм».

Та й там на тому острові стали в чи(е)твер 
Паску  справлять.  А  чи(е)ри(е)з  ніх  і  в  нас 
празнують в цей день [2, арк. 124]. 

***
Отже, як бачимо, архівна наукова спадщи-

на Василя Григоровича Кравченка, як і літера-
турна, є досить значною і потребує належного 
опрацювання, дослідження та публікації.
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