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Анотація 

У статті проаналізовано основні орнаментальні символи писанок 

Українських Карпат. У прадавніх знаках наші Предки бачили оточуючий  

їх світ: рослини, явища природи, небесні світила, тварини і ін. Оскільки 

писанка є одним із видів українського народного мистецтва, то стаття 

сприяє представленню її особливим продуктом у регіональному культурно-

му туризмі. 

У праці представлено різні типи українських писанок у Карпатах 

(гуцульські, бойківські, лемківські, буковинські, покутські та ін.) та способи 

їх візуалізації, яка дозволяє повніше відобразити специфіку писанки та 

зберегти такий цінний вид українського народного мистецтва. 

 

Ключові слова: Українські Карпати, народне мистецтво, писанка, символ, 

орнамент 

 

Annotation 

The paper analyzes the main ornamental symbols of the Ukrainian Carpathi-

ansʼ pysanka. In ancient signs our ancestors saw the surrounding world: plants, 

natural phenomena, celestial bodies, animals, etc.. As the pysanka is a type  

of Ukrainian folk art, paper contributes to the representation of a particular  

product in a regional cultural tourism. The paper presents different types  
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of Ukrainian pysankas in the Carpathians (Hutsul, Boyko, Lemko, Bukovina, 

Pokutski et al.) The article also shows methods for their visualization, which  

allows fully reflect the specifics of pysanka and keep such a valuable form  

of the Ukrainian folk art. 
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ВСТУП 

Щораз інтенсивніше розвивається в даний час культурний туризм,  

як такий, що формує уміння свідомого звʼязку із культурою і на який 

складаються подорожі для духовного збагачення. Предметом такого 

зацікавлення для туристів може стати українська писанка – шедевр 

українського народного мистецтва в мініатюрі.  

Подорожуючи в Українських Карпатах можна натрапити на численні 

осередки писанкарства, які також  є і по усій Україні, де можна досвідчити 

сам процес розпису писанки різноманітним символічним орнаментом. 

Кожен такий символічний орнамент містить відомості про навколишній 

світ, що іде із далекого минулого [Сумцов 1891, Щербаківський 1990, 

Скорик 1980]. Aнaлiз писанок із різних регіонів Українських Kaрпaт 

(писанки гуцульські, бoйківські, буковинські, лемківські, писанки  

із Пoкуття) пoкaзaв, що вони сміливо можуть становити зацікавлення  

для туристів як предмет української регіональної культури.  

Метою праці було представлення писанки Українських Карпат  

у її символічному орнаменті, найголовніші центри писанкарства так,  

щоб зацікавити широкі маси прихильників української народної творчості 

і культури уцілому. Бо у мистецтві писанки наші предки відображали  

усю навколишню природу та повʼязували із нею усі свої сподівання. 

Завданням авторів було також представити сучасні способи візуалізації 

писанки для грaфiчного відтворення oрнaмeнту, удокументування дaвніх 

узoрів нa писанках, які б послужили для їх можливої реставрації. 

Писанка – одне із найцікавіших виражень українського народного 

мистецтва. Ця традиція дуже стара і її початки сягають глибокої давнини 

(від ІІІ ст. н. е.), коли у спробі зрозуміти створення світу, стародавні люди 

складали міфи, в яких яйце сприймалося як джерело життя і символ 

Всесвіту [Cумцов 1891]. 

У стародавні часи яйцю надавали магічне значення. У могилах, 

курганах, давніх похованнях, що належать дохристиянській епосі, 
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знаходять яйця як натуральні, так і виконані із різних матеріалів (мармуру, 

глини). Дослідники пов’язують походження писанки із сонячним культом, 

що прийшов до слов’ян зі Сходу [Українська 1930]. Археологічні знахідки 

підтверджують при розкопках стародавніх могил , що писанка ще була  

за доби антів [Сумцов 1891]. Вірячи у животворну силу фарбованого яйця, 

наші предки клали керамічні писанки у домовину покійникам [Орел 2001]. 

При розкопках в етруських гробницях знайдені різьблені натуральні 

страусині, курячі яйця, іноді навіть розфарбовані. Усі міфології світу 

зберігають легенди, пов’язані з яйцем як символом оновлення, як джере-

лом походження всього, що існує у цьому світі. 

Писанка — також символ Сонця і життя, і весняного відродження  

та символ сонячного культу. У давнину символізували — добро, радість, 

щастя, любов, достаток, успіх, прихилення добрих сил, захист людини  

від лихих сил [Килимник 1994] – тому стала символом Великодніх cвят.  

У сучасному трактуванні – «писанка – розмальоване Великоднє куряче 

або декоративне, звичайне дерев’яне, яйце; символ сонця, відродження, 

любові й краси; предмет язичницької та християнської культури»  

[Потапенко 1995]. Саме з яйцем наші предки ототожнювали Всесвіт,  

яке символізує праоснову і є тим єдиним цілим, з якого походить небо  

і земля, а з середини (жовтка) виникає сонце. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

У праці досліджено писанки Українських Карпат із альбомів приватної 

колекції Д. Пожоджука – зaслуженого майстра народної творчості  

із Космача, a тaкож із iнших осередків писанкарства Українських Kaрпат, 

тaких як: Замагорів, Kриворівня, Чoрний Пoтiк, Видинів, Сoкoлiвкa, Рiчкa, 

Шeшoри, Вeликий Бичкiв, Рoзтоки, Усть-Путила, Вeрховинa, Вeрхнячкa, 

Пiдгoрoдцi, Ялинкувате, Нoвий Яричів, Сколе, Виженка, Бeрeгoмeт, 

Лисичево, Рахів, із Карпатського музею „Писaнкa” у Koлoмиї. Особливос-

ті орнаментальної символіки української писанки, а також найважливіші 

центри писанкарства в Українських Карпатах представлено як зацікав-

лення для туристів. У дослідженнях застосовано техніки тривимірної 

візуалізації у програмі 3D Max Studio.  

 

 

 

 Писанка Українських Карпат – зацікавлення для туристів (символізація, візуалізація 3D) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Невипадково писанка походить від слова “писати”, писати знаками-

символами як “інструментом пізнання”.Традиційна писанкарська 

орнаменталістика бере свій початок з останньої епохи кам’яного віку – 

неоліту – зародження знаменитої Трипільської культури – початок 

цивілізації. відомого через знахідки трипільської культури ще і зараз 

розписують на писанках такі ж спіралі, як на вазах з неоліту [Потапенко 

1995]. Гуцули називали писанку «письмо предвіцьке» (предвічне).  

Код – орнамент писанки несе у собі втаємничені знання-послання  

із минулого, де кожен рисунок мав своє значення, а певна сукупність 

знаків творила зміст писанки – її можна було читати, адже писанка –  

це і є письмо !  

Серед найяскравіших та найбільш розповсюджених знаків-символів  

є зображення Сонця, Дерева Життя та Жінки-Берегині. Зачаровує  

у писанках безліч мотивів рослинного орнаменту, які розкривають красу 

природи [Соломченко 2001]. Найголовніший момент у процедурі 

виготовлення писанок їх розписування — починається у страсний четвер. 

Художниця-писанкарка обмиває кожне яйце у теплій воді, обтирає його  

і кладе на тепле місце. Потім розпускає на легенькому вогні у чистому 

горщику віск і, коли віск розпуститься, кладе у горщик писачки, якими 

вона потім буде розмальовувати яйце. Заздалегідь приготовані фарби.  

Ось тоді і починається священне дійство.  

Залежно від орнаменту, писанки у гуцулів мали назви "рибки", "сорок 

клинчуків", "рожа", "фасолька", "горішки", "рискаль", "грабелькова", 

"ґвіздкова", "коники", "птах", "кучерівка", "хрестикова", "качориги", 

"перерва", "очкова" і т. д. [Пожоджук 2001]. У східних, бессарабських 

районах Чернівецької області, наприклад на Кельменеччині, традиційно 

переважав орнамент «трикутник», «ромб», «решітка», «безкінечник»,  

але були й галунки, які мали бути пофарбовані лише в оранжевий, 

рожевий чи червоний кольори і в жодному разі - у зелений чи голубий. 

Деякі елементи писанкового розпису, як вважали дослідники, беруть 

початок ще в первісному мистецтві, походять від знаків чи зображень,  

що символізували давні уявлення про будову Всесвіту та приналежність 

людини до небесних світил, насамперед – Сонця [Шовкопляс 1980]. 

Символічних малюнків в українській писанці Карпат нараховується понад 

сто [Cоломченко 2004]. У кожному із них яскравий образ природи, єдність 

 Ганна Козак, Ігор Козак, Адам Стемпень 



391  

 

людини і природи, глибока пошана до сил природи. Мовлячи  

по-сучасному, науково – глибокі взаємозвʼязки у природньому ланцюгу, 

що зараз відображено в екологічних законах. Кожний малюнок-орнамент 

мав своє магічно-символічне значення.  

Особливо поширеним в орнаментальній системі був символ, який 

зображений у вигляді хвилястих ліній і відомий як «меандр», 

«безкoнечник» (рис. 1), «кривулька». Ця хвиляста лінія без початку і кінця 

– символ нескінченного життя [Ляшенко 1989]. Символічні зображення 

води – це прямі чи хвилясті лінії, «безконечник», орнаментальні 

зображення-зигзаги, хвилясті візерунки. Безконечник є обов’язковим 

знаком на писанці. Аналіз фрагментів сучасного народного мистецтва 

України та археологічних пам’яток ясно показує, що хвилястий орнамент 

“безконечник” наші сучасні майстри успадковували із далеких часів 

минулого, і що походить він від мистецтва Трипільської культури – 

періоду неоліту [Шовкопляс 1980]. 

Враховуючи те, що “безконечник” – хвилеподібний орнамент у пам’ят-

ках мистецтва Трипільської культури – був широко розповсюджений 

набагато раніше, ніж віднайдено його у памʼятках Стародавньої Греції, 

можна припустити, що за основу славнозвісного “меандра” Еллади грецькі 

майстри запозичили стилізоване зображення моря від наших предків. 

Що ж символізує “безконечник”? Насамперед це знак вічності.  

Він означає також нитку життя, вічність сонячного руху.  

 

Pис. 1. Орнамент «безконечник» на писанці  

Fig. 1. Ornament «bezkonechnyk» on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 

 Писанка Українських Карпат – зацікавлення для туристів (символізація, візуалізація 3D) 
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Знаки у вигляді трикутників із гребінчиками або у вигляді «грабе-

льок» (рис. 2), «вітрячків» позначали хмари і дощ. Писанки із грабельками 

писали в посуху із надією викликати дощ [Скорик 1995, Манько 2001]. 

Грабельки – символ дощу. У християнський час – це живлюща волога,  

яка запліднює землю, дух, що просвічує матерію. У світотворчих українсь-

ких колядках дощ називають «самим Господом Богом». Це «небесна 

вода», що поєднує небо і землю. Коли падав дощ і водночас світило сонце, 

то казали, що то купаються ангели й Матір Божа. Такий орнамент часто 

зустрічається на гуцульських писанках [Соломченко 2001]. 

 
Pис. 2. Орнамент «грабельки» на писанці 

Fig. 2. Ornament «hrabelʼky» on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 

 

Символ «дерева життя» (рис. 3) має вигляд троїстої гілочки, квітки  

з листям або квітучої гілки у вазоні. У вигляді дерева уявлявся стрижень 

світобудови. У таких зображеннях був  розподіл на три яруси,  для кожної 

істоти, предмета чи явища є своє місце. Це також посередник між світами 

– своєрідна дорога, міст, драбина, якими можна перейти до Вишнього 

світу. В образі древа поєдналися уявлення про час, простір, життя і смерть. 

На горизонтальній площині світове дерево і простір довкола нього 

діляться на чотири частини, відображуючи уявлення про час (ранок, день, 

вечір, ніч; весна, літо, осінь, зима) і простір (схід, південь, захід, північ). 

На вершечку дерева днює сонце, саме його «рух» зумовив чотиридільний 

«поділ» простору довкола нього. По вертикалі дерево ділиться на три 

частини: нижню – коріння (підземний світ), середню – стовбур (земний 

 Ганна Козак, Ігор Козак, Адам Стемпень 



393  

 

світ) та верхню – крону (небесний світ). Із кожною з цих частин пов'язані 

певні істоти.  

У верховітті Світового дерева селяться птахи і бджоли, тут же 

розташовані й небесні світила. У міфологічних уявленнях світ членується 

на три виміри: людина (мікрокосм), суспільство та всесвіт (макрокосм) 

[Рыбаков 1975]. Або ж літописні яв, нав і прав – світи сучасний, 

потойбічний та ідеальний – небесний. Причому всі явища природи, події  

у суспільстві і переживання окремих людей відбувалися однаково  

як у кожному із цих трьох вимірів, так і у них усіх водночас як у єдиному 

організмі. А дерево є посередником між цими світами, або розміщує  

ці світи на собі. За його допомогою можна переходити з одного світу  

в інший (у світ предків, у небесний світ). Дерево життя найчастіше 

зображають у вигляді деревця із квітками у вазоні. Поширеною його 

назвою на писанках є «вазон». Найпростішим позначенням деревасім'ї  

є, можливо, стовбур із трьома гілочками – батько, мати і дитя. Дерево 

життя – це також дерево роду, де кожна квітка, гілка означали певного 

родича, а все разом уособлювало модель світу і людини, його родове 

дерево. Дерево життя було символом стрижня, що з’єднує землю і небо, 

символом безперервного відродження природи і відновлення життя. 

Дерево життя – символ небесної осі, вона є скарбницею життя, поєднує  

у собі теперішнє і минуле, сталість і рушійність, силу і слабість, вершини  

і низини. Це символ природи, яка безперервно відновлюється. Найчастіше 

зустрічається на гуцульських писанках [Пожоджук 2001] 

 

Pис. 3. Дерево життя на писанці 

Fig. 3. Tree of life on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 
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Глибокий символізм для слов’ян мала Берегиня (рис. 4) (Оберега, 

Велика Богиня), яка зображувалась у вигляді жінки з піднятими вгору 

руками, – охоронниця домашнього вогнища, захисниця від напастей  

і повелителька людських доль. Вона була доброю «хатньою» богинею, 

матір’ю-рожанкою, оберігала житло, малих дітей, добробут родини. 

Відголосок про неї знаходимо у словах «оберігати», «обереги» [Гургула 

1929].  

Берегиня вважалася володаркою не тільки неба, але і всієї природи, 

господинею небесних вод, від якої залежала родючість. мистецтві наших 

предків зображенням жінки-праматері “поганської” Великої Богині,  

або, як її називали, Богині Мокош, Богині-Живи, чи Богині-Берегині.  

На писанці завжди виступала символом життя і родючості, матір’ю усього 

живого, існуючого. Люди малювали її зображення на стінах оселі, вишива-

ли, ліпили з глини. Переважає на покутських, буковинських, гуцульських 

писанках.  

 

Pис. 4. Орнамент «Берегиня» на писанці 

Fig. 4. Ornament “Berehynya” on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 

 

Символічні знаки качиних лапок, Божої ручки, рукавички, дідових 

пальців дуже поширені на українській писанці. Пташиний слід також був 

оберегом, як відбиток руки язичницького Бога-Сонця, який, як ми вже 

розповідали, в давнину асоціювалося з птахом. Подібні знаки символізува-

ли владу, заступництво, цілісність – усе те, що пов'язувалося із пошаною 

до руки. 
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Олень (рис. 5) пов'язаний із Сонцем. За давніми віруваннями, Сонце 

позмінно перебуває як на небі, так і під землею, а сам олень на своїх рогах 

вивозить Сонце на небо. Роги оленя є символом променів сонця,  

що сходить. Цей знак в українській писанці присвячується “небесним 

оленям”, які, за давнім віруванням, породили все живе на землі: людей  

і тварин. Деякі дослідники вважають, що первісні культово-міфологічні 

уявлення про оленя пізніше були перенесені на коня [Щербаківський 

1990]. Поширені писанки із зображеннями оленя у Карпатах, зокрема, на 

Гуцульщині [Соломченко 2004]. 

 

Рис. 5. Орнамент «олень» на писанці 

Fig. 5. Ornament «deer» on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: [Пожоджук 2001]  

 

Голуб (рис. 6) здавна вважався символом любові, вірності і злагоди.  

У християнстві голуб також пов'язується зі Святим Духом.  

Образ земної рослинності дуже часто уособлювала на писанці гілочка, 

яка у різних регіонах мала різні варіанти. У Карпатах, наприклад, це була 

«смеречка». Гілка на писанці як частина дерева представляє його 

цілісність. Смерекові гілки символізують вічну юність, здоровʼя, красу, 

буяння природи. Свячена лоза (верба) є охоронницею від хвороб та злих 

сил. Гілка із Зелених Свят є первістком природи, даром весняного 

цвітіння, символом безконечності життя. Зелені дерева, гілки і листя –  

один з найдавніших символів життя, щорічного весняного відродження, 

вічної молодості, здоров'я, росту. Верба на писанці – це космічне дерево, 

сильне у своїй слабкості. Гілочки верби гнуться, але не ламаються. 
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Існувало дуже багато прадавніх рослинних знаків, що були виражені  

у таких символічних образах як: «завиток», «круцьки», «баранячі роги»  

(рис. 6) і ін. Симетричні «завитки» символізують щорічне відродження 

рослинності та її родючість [Скорик 1995]. 

Цей стародавній символ рослинности - візерунок «баранячі ріжки» –  

на писанках, вишивках у різьбярстві й ткацтві пов'язується із завитками 

молодих рослинних пагонів. 

 

Рис. 6. Орнамент «голуб» i «баранячі ріжки» на писанці 

Fig. 6. Ornament «pigeon» and «rams' horns» on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: [Пожоджук 2001]  

 

Ромб чи квадрат на писанці – це символ землі, родючості, достатку. 

Ромб чи квадрат на писанці – це символ поля. А коли вони покриті сіткою, 

то означали спосіб зорювання і боронування: поле орали у двох напрямках 

– «туди» і «назад», а боронували поперек, тобто навхрест. Сіткою  

або решіткою дуже часто були заповнені окремі елементи на писанках – 

кола, квадрати, трикутники тощо. Тому такий орнамент ще називають 

«решіткою». 

Квадрати (рис. 7) і ромби були знаками землі й усього, що існує на ній, 

що пов’язане із числом 4: чотири періоди життя людини – народження, 

юність, старість, смерть; чотири пори року тощо. Уособлювало принцип 

упорядкованості і стабільності [Гургула 1929, Онищук 1995]. Найчастіше 

такі знаки використовуються на гуцульських чи буковинських писанках. 
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Рис. 7. Орнамент «квадрат» на писанці 

Fig. 7. Ornament «square» on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 

 

Сорок клинців (рис. 8), або сорок заштрихованих трикутників – 

симолізують число 3 (стихія): вода, повітря, вогонь. Родина: батько, матір, 

дитина. Вони означали явища природи – образи сонця, місяця, зір, землі, 

води, повітря, блискавки. Такий символічний орнамент побутував  

на східній Бойківщині, а також характерний для усієї України. Така 

писанка дійсно має 40 рівномірних клинців-трикутників, накреслених 

білою чи жовтою лінією, а трикутники різнокольорові найчастіше 

зустрічаються із зірочками усередині трикутників. Кожен трикутник  

був присвячений певному значенню: приходу весни, тобто усі пори року, 

тодішнє господарське життя. Дана писанка символізувала народження 

дітей, здоров’я господарів, одруження тощо [Скорик 1933, Цегельська 

1967]. 

Кожен клинець має свій зміст і присвячений Сонцю, Місяцю, зорям, 

воді, повітрю, оранці, посіву, проростанню, дозріванню хлібів, збиранню 

урожаю, молотьбі, саду, пасіці, приплоду худоби тощо. Далі клинці 

присвячувалися родині: народженню, добру, щастю, одруженню тощо 

[Килимник 1994, Войнович 2005]. Трикутники часто зображують  

у поєднанні один з одним. Вважають, що трикутник, розміщений 

вершиною догори (полум'я), символізує чоловіче начало, стрижень 

духовності, творчість; а вершиною донизу (чаша) – начало жіноче, лоно, 

що приймає, мудрість. У поєднанні вони, ясна річ, означають повноту, 

процес творення і збереження всесвіту, родючість. Це ромб, квадрат  
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або шестикутна зірка. Символіку впорядкування, розвитку і родючості  

має також площина, всуціль укрита трикутниками, тобто писанковий 

мотив «40 клинців». Таких трикутничків-клинців на писанці може бути  

і 48, і понад 50. Сім «сороківок» – дитя перебуває у материнському лоні. 

Вважають, що число 40 означає зупинку – випробування перед виходом. 

Писанка «40 клинців» ще й позначає 40 днів Великого посту, що прова-

дить до вдосконалення і найбільшого свята та нагадує про 40 років 

блукань по пустелі Божого народу – до цілковитого визволення від 

рабства. За іншими джерелами симолізують працю на землі. 40 видів 

обробітку землі. Дуже популярні на Бойківщині, Гуцульщині та Покутті 

[Пожоджук 2001]. 

 

Рис. 8. «40 клинців» на писанці 

Fig. 8. «40 klyntsiv» on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 

 

Зірка (рис. 9), або ружа, – це символ народження, нового життя. 

Восьмикутна зірка (або багато зірок) є джерелом роду [Щербаківський 

1990]. Восьмираменна зірка, яку часто називають “Звіздою” або “Рожею”, 

була символом сонця, яке дарує людям тепло і радість.  

Зірка, яка проростає гіллям на чотири сторони, – поширений образ 

вишивки. Зірка – це знак неба. Дві восьмираменні зірки на писанці –  

це знак сонця. У давнину зорю також пов'язували із Великою богинею, 

чий чоловік – божество неба, місяць. Стародавнє зображення півмісяця  

із зіркою символізує цю пару. В українському фольклорі зіронька –  
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це символ дівчини, місяць - символ парубка. В українських обрядових 

піснях зоря оспівана як панна-красуня. На світанку вона розсипає по луках 

і садах срібну й перлинну росу. 

 
Pис. 9. «Зорі» на писанках 

Fig. 9. «Stars» on pysanka 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 

 

Зорю зображають по-різному. Буває п'яти- шести- семи-, восьмира-

менна. Шестикутна зірка з'явилася ще на початку Неоліту. Це знак сторін 

горизонту, проте співвіднесених не з землею, а з небом. Це також знак 

року: дві половинки по шість місяців. Зображення шестираменних зірок 

поширені у традиційному різьбленні українців. Восьмикутна зірка часто 

присутня на українських вишивках і ткацьких виробах. 

Фактично по усій території Бойківщини побутував орнамент у вигляді 

зірок. Джерела цього мотиву прослідковуються у мистецтві слов’ян  

із VIII ст., характерним явищем яких є різні форми – чотирикутна зірка, 

шести і більш променева. Дослідник бойківських писанок [Скорик 1933] 

вважає орнамент писанок у вигляді зірки одним із найпопулярніших.  

Із цим орнаментом пов’язана конкретна форма зображення – це маленьке 

коло по центру, від якого відходять крапкоподібні промені [Килимник 

1994]. Така форма зустрічається і в тих орнаментах, що мають сонячні 

мотиви. 

Містить у собі косий хрест, прямий хрест, а також лівосторонню  

і правосторонню свасті. Дослідник українського мистецтва [Щербаків-

ський 1990] вважає, що писанковий орнамент можна звести до трьох 
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типів, які в основі мають свасть, трикветр або розету і є найважливішими 

складовими орнаменту української писанки. У народній символіці зоря –

незмінний символ любові. 

У християнстві зірка – знак царства Христа, а також символ захисту 

живих людей, оскільки вважалося, що кожна людина при народженні 

отримує на небі зірку. У символіці української писанки зустрічаються 

зображення чотири-  і шестикутних зірок. Багатопроменеві зірки властиві 

для бойківської писанки, а квіти-ружі чи сонце для лемківської писанки. 

Лемкіська писанка відрізняється від бойківської чи гуцульської меншою 

«насиченістю», простотою і лаконічністю візерунка, вона несе в собі 

менше знаків, а відтак, менше змістове навантаження. [http://bojky. word-

press.com] 

Крапочки на писанці – символи небесних світил, зерна для засівання 

поля, уособлення предками святої їжі, символ урожаю, а пізніше у христи-

янстві стали символізувати сльози Божої Матері, горе, скорботу. 

Хрест і Коло (рис. 10) є головними елементами орнаменту на писанці. 

Обидва знаки являють собою основу. Коло – символ Сонця, нескінченнос-

ті, вічності, довершеності, єдності. Зображення кола на писанці –  

це символ єднання найвищого спокою із напруженою силою, завершенням 

досконалості, образом Божої Вічності. У загальнохристиянському розу-

мінні колесо – символ безсмертя, безконечної Божої любові. Оточені 

колом предмети, з одного боку, символізують обмеженість, із іншого боку, 

– захист від небезпеки, яка існує у навколишньому світі. Це найдавніший 

оберіг наших предків. До прийняття християнства в українській символіці 

переважав знак Кола [Шовкопляс 1980]. Хрест є полісемантичним симво-

лом: символ всесвіту, чотирьох сторін світу, чотирьох вітрів, чотирьох  

пір року. У сиву давнину хрест символізував чотири стихії світу – вогонь, 

воду, повітря, землю. Походить від схематичного зображення птаха.  

У давнину сонце уявлялось птицею, що летить по небу [Гургула 1929].  

У християнстві хрест - символ страждання, смерті й воскресіння. У хрис-

тиянстві – головний його символ, символ відкуплення, яким Церква усе 

починає, благословляє й освячує. Хрест, що обертається, – сварга – 

символізує розвиток Всесвіту. Такі символи переважають на гуцульських, 

бойківських та покутських писанках.  
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Рис. 10. «Хрест» і «коло» на писанці 

Fig. 10. «Cross» and «circle» on pysanka 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 

 

Як зазначає дослідник [Давидюк 1997], зображення сварги із закругле-

ними згинами на писанці символізує чотири пори року, тобто чотири 

періоди вегетації: весна – народження, літо – розквіт, осінь – відмирання,  

а зима – стан вічного спокою. 

А прадавні символи — “завитки” — знаки рослинності, “баранячі 

ріжки” та “качачі шийки” пов’язані з ідеєю щорічного відродження 

рослинного світу та “сварга” (свастика) — позначення чотирьох сторін 

світу або символ Сонця. Свастика свасть є також одним із найдавніших 

знаків добра. 

Косий хрест – давній солярний символ, який ще за часів черняхівської 

культури у слов’ян був знаком, що символізував зимове, весняне та літнє 

сонцестояння. Хрестоподібна форма цього мотиву бере початок від 

давнього знаряддя, яким добували вогонь. [Б. Рыбаков 1981] зазначає,  

що вірогідно цим знаряддям і запалювали ритуальний вогонь тричі на рік 

у пору сонцестояння і рівностояння. Другим важливим солярним 

символом є тетраскел – чотириніг, за своїм походженням споріднений  

з хрестом, але відрізняється від нього загнутими кінцями. У солярному 

циклі він символізував рух сонця по небу. 

На писанках Сонце позначається знаками у вигляді кола, кола з крапка-

ми, кола з хрестом усередині, кола з променями, а також у вигляді шести –  

 Писанка Українських Карпат – зацікавлення для туристів (символізація, візуалізація 3D) 



402  402  

 

та восьмипроменевих розеток чи зірок. У давнину Великдень був одним  

з традиційних свят вшанування сонця. Люди вважали, що небесне світило 

– то Боже око. У міфологічному світогляді світло символізує видющість  

і правду, а темрява, ніч, туман. Сонце є Божим знаком. Зустрічається  

на бойківських писанках, закарпатських, а також як основний елемент 

лемківської писанки [Онищук 1995]. 

На бойківських писанках, крім солярних знаків досить часто зустріча-

лися і так звані “громові знаки, зокрема малюнок у вигляді зигзага – 

«кривульки». Цей знак у давнину в орнаменті був символом блискавки. 

Блискавка символізує небесний вогонь, одночасно караючий і освячую-

чий, вістун божественого. У християнстві – це блиск Божої ласки. Його 

відтворено на амулетах-топірцях, присвячених богу грому і блискавки  

у слов’ян – Перуну [Ляшенко 1985]. Зустрічається також і на гуцульській 

писанці. 

Триріг (рис. 11), або триніг – один із найстаріших символів сонця,  

а також знак святого числа "три". Це також символ Вогню. Цей знак  

є символом родючості. Триріг складається з трьох заокруглених або 

ламаних гачків, що виходять із спільного центру, або від кола чи 

трикутника. 

Діаспорні українські дослідники писанки вважають ці знаки символом 

найвищого божества наших пращурів – Сонця. Зокрема, тригвер, або 

тринінг – знак, відомий ще з часів трипільської культури, що знаменував 

собою небо, землю і повітря, або ще – народження, життя і смерть.  

В орнаменті стародавньої Русі цей мотив був знаком вогню, домашнього 

вогнища [Давидюк 1997]. 

Тригвер (зображення трикутника) – символ Вогню, безсмертя, 

чоловічої та жіночої сили. Це єдність неба, землі та води. У християнстві – 

це символ Пресвятої Трійці, а із вписаним усередині колесом (колом) – 

символ Божого ока (Всевидяче око). Переважає на гуцульських писанках.  
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Рис. 11. «Триріг» на писанці 

Fig. 11. «Tryrih» on pysanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: Фонди музею «Писанка» / Museum of "Pysanka" foundation 

 

Завиток, спіраль або змій, як символ життєвої сили та зародження 

життя, відомий у мистецтві з найдавніших часів. Завиткові форми дуже 

часто трапляються у природі: галактики, мушлі, бруньки, паростки, 

рельєфні заглиблення шкіри на долонях, подвійна спіраль молекули ДНК, 

що є у кожній клітині живого організму. 

Спіраль є символом часу, циклічних ритмів року, народжень і смертей. 

Вона позначає розвиток, рух до вдосконалення, рух сонця. Спіраль –  

це знак вегетативної й органічної плодючості, знак Сонця. Спіраль  

є володаркою перебігу часу. За давніми віруваннями змій був володарем 

земних вод, богом прадавнього океану – хаосу, з якого постав світ. Змієві 

приписували безсмертність, мудрість і лікувальну силу. Писанки зі 

спіралями дарують на здоров'я. Особливо поширеним на бойківських 

писанках було зображення спіралі (або “кривульки”), що символізувало  

у предків “нитку життя”, вічність сонячного руху [Рыбаков 1981].  

Як зазначає академік [Рыбаков 1981], зображення спіралі виникло  

у землеробських племен ще в добу енеоліту, як символічне відображення 

руху сонячного світила по небосхилу. Інші вчені пояснюють мотив 

спарених спіралей, як символ поділу всієї природи: правий завиток – 

розвиток, зростання, ранок, весна; лівий – зменшення, старіння, вечір, 
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осінь. Зародження спіралі пов’язують також sз першою прикрасою 

людини енеоліту, якій вдалося зробити з міді спіральний дротик. 

S-подібний знак вічності – це знак єднання протилежностей, на якому 

тримається світ. 

«Боротьба» тепла й холоду, дня і ночі, світла й темряви, чоловіка  

і жінки, але між цими двома «полюсами» – знак єдності, знак первопочат-

ку і вінця завершення. Зустрічається на покутських писанках. 

На Рожнятівщині часто побутували писанки з орнаментом сонця, 

місяця і зірок. Ця писанка присвячувалася найвищим силам природи. 

Писанка Сонце вважалася чи не найстарішою й найголовнішою, адже 

присвячувалася богові Сонця. Символом його був кінь. Така писанка 

причаровує Сонце для добра і життя на землі, возвеличує його в різнома-

нітній символіці триног, рож, променів і ін. [Гургула 1930, Войнович 

2005]. 

Таким чином, кожен орнамент, знак на писанці мав свій символ – 

сонце, зорі, спіралі – кривульки, свастика, сорок клинців та інші – це 

закодовані наші обереги, які додають сили, приносять радість, застеріга-

ють від злих духів. Такі писанки бойки освячували на Великдень в кошику 

біля церкви і роздавали сусідам, дітям, використовували за призначенням. 

Освячені писанки клали у миску з водою. Першою цією водою вмивалася 

дівчина на виданні, а за нею – всі члени сім’ї [Орел 2001]. 

При фарбуванні писанок бойки використовували здавна фарби, які 

робили самостійно. Так, червону фарбу отримували із суміші: цибулиння, 

дубової кори або моху. Чорну виробляли з кори вільхи, чи мальви. Зелену 

добували з озимини, омели, барвінку. Фіолетову – з бузини, пролісків  

чи рясту. [Науковий етнографічний архів]. Гуцульські писанкарки для 

розпису писанок розробили ряд природних фарб, які виготовляють  

із рослин [Сеньків 1995]. Пізніше почали використовувати для розпису 

писанок куплені фарби. 

Велике значення мала символіка фарб. Пофарбоване у червоний колір 

яйце називалося ще крашанкою. Воно символізувало радість життя, 

любов, для молодих – надію на одруження. Цей колір присвячувався 

сонцю. Жовтий колір символізував місяць і зорі, а у сільському господарс-

тві – врожай. Зелений колір – весну, воскресіння, оживання природи, 

багатство рослинного і тваринного світу, багатство і плодючість землі. 

Блакитний – повітря, небо, магічне значення здоровʼя. Чорний з білим – 
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пошану духів померлих, подяку за охорону від злих сил та опікунство, 

білий – чистота душі, святість. Найбільш чарівною писанкою вважалася 

та, на якій орнамент був намальований кількома фарбами, що символізу-

вали родинне щастя, мир, любов, успіх [Килимник 1994]. 

Для наших предків числа були священними, у кожного було своє 

значення і своя сила. Тому поділ поверхні яйця на певну кількість частин  

і стале повторення деяких елементів не випадкові. Поділ на два передавав 

уявлення про два світи. На три ділили найчастіше по вертикалі, так 

позначали три небесних сфери. За поділу на чотири утворюється хрест,  

що означає чотири сторони світу. Класичний поділ півсфер на чотири 

частини, кожна з яких поділена на три, передає уявлення про чотири пори 

року із трьома місяцями. За іншими уявленнями світ ділився і на шість 

сторін. Таку просторову орієнтацію передає шестикутна зірка. Досліджу-

ючи писанки, вчені висловили здогад про те, що у давнину існував 

восьмирічний календарний цикл. У народній міфології небо має вісім сфер 

– "облоків": сім синіх, а восьме червоне, на якому сидить сам Бог. 

Дуже цікавий поділ на сорок частин, так звані сорококлинці. Кожен 

клинець позначав якийсь вид людської діяльності або явище природи,  

а у християнському баченні – сорок днів посту. У дохристиянські часи 

писанка виконувала роль оберега. Ця традиційна функція, як і найдавні-

ший орнамент, частково збереглася й досі: трикутники, спіралі, клинці, 

трироги і свастики – все це знаки різних ритуалів і священних магічних 

чисел, котрі у свідомості сучасників не втратили оберегового значення. 

Писанкарство поширене по усій Україні, але найбільше зосереджене  

у Карпатській частині (рис. 12) [Вах 2005].  
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Рис. 12 Писанкарство Галицької Гуцульщини  

Fig. 12. Centers of creating pysanka in Galicians Hutsul  

Джерело / Source: [Вах 2005] 

 

Із проведених нами досліджень писанка, на жаль, на сучасному етапі 

усе більше стається ремеслом. У Галицькій Гуцульщині, для прикладу, 

виділено 38 центрів писанкарства, кожен з яких виокремлюється як  
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за чисельністю зайнятих так і обсягами виробництва писанки. До великих 

центрів, яких нараховується 9 належать Косівський, Білоберезівський, 

Брустурівський, Ільцівський, Космацький, Криворівнянський, Річківський, 

Шешорівський, Яворівський. Середніми вважаються центри із чисельніс-

тю зайнятих писанкарством від 11 до 20 осіб. Таких на терені краю  

є 12 (Бабинський, Буковецький, Верхньо-Ясенівський, Голови, Замагорів-

ський, Прокуравський, Снідавський, Соколівський, Тюдівський, Чорні 

Ослави, Шепітський, Яблуницький). Малими можна вважати центри  

із чисельністю зайнятих до 10 осіб. До них належать Акрешірський,  

В. Роженський, Верховинський, Ворохтянський, Гринявський, Зелене, 

Красник, Красноїльський, Кривопільський, Микуличинський, Перехресне, 

Розтоківський, Устеріцький, Уторопський, Чорний Потік, Яблуницький, 

Яремчанський. З поміж простих елементів територіальної організації 

писанкарства нами виділено 9 пунктів – Лючанський, Малороженський, 

Нижньо-Березівський, Буркутський, Стебнянський, Бистрицький, Татарів-

ський, Хоровцево, Черетівський). Загальна чисельність зайнятих у вироб-

ництві усіх видів писанок налічує 354 майстри. У кожної писанкарки 

окремого села сформувався свій стиль розпису та орнаменту, своя 

гармонія фарб та кольорів, свій індивідуальний почерк [Вах 2005]. 

Сучасний турист може відвідати кожен із цих осередків і познайоми-

тись із мистецтвом писанки.Також можна побачити цілі колекції писанок, 

зібраних у Карпатських музеях: у Коломийському Національному музеї 

народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, в Івано-Франківському  

та Яремчанському музеї етнографії та екології Карпатського краю  

і, нарешті, в єдиному у світі музеї «Писанка» у Коломиї (рис. 13), 

експозиція якого містить 6000 писанок. Унікальна споруда, збудована  

у 2000 році. Архітектурна пам’ятка України.  
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Рис. 13. Музей Писанка 

Fig. 13. The Pysanka Museum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело / Source: фoт. / phоtо: Ганна Козак 

 

А такі відомі села у Карпатах, як Косів і Космач становлять відкритий 

під небом музей писанки. У Космачі у 1920–30 роках налічувалось  

50 писанкарок [Гуцульщина 1987]. 

На основі орнаментики гуцульських писанок відомі українські майстри 

декоративно-ужиткового мистецтва створили оригінальні композиції 

килимів, ліжників, гардин, рушників, верет, компонентів сучасного народ-

ного одягу, декоративних панно, виробів галантерейного асортименту 

тощо, які користуються підвищеним попитом у населення.  

Сучасна писанка в Українських Карпатах (рис. 14) характеризується 

сукупністю багатьох знаків-символів, тому виглядає орнаментально бага-

тою. Найбільш поширений рослинний,тваринний мотиви та геометричний 

узір на українській писанці Карпат. 
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Pис. 14. Орнаменти сучасних писанок Г.Ю.Коб’юк с. Космач, Косівського району Івано-

Франківської області: 1 - деревце з пташками; 2 - колосок; 3 - хрещаті; 4 - безкінечник; 5 - качани 

кукурудзи; 6 - ріжки; 7 - сіменка; 8 - штернята; 9 - княгинькове; 10 - квітка; 11- рибка; 12 - зубці; 13 - 

метелики; 14 - хрестики; 15 - стовпчики; 16 – черешневий [Cоломченко 2004]. 

Fig. 14. Ornaments of modern pysanka of H.J. Kobyuk in Kosmach, Kosiv district Ivano-Frankivsk re-

gion: 1- tree with birds; 2- ear; 3- chreshchaty; 4- bezkinechnyk; 5 – corn; 6 – horns; 7 – simenka; 8 – sht-

ernyata; 9 – knyahynkove; 10 – flower; 11 – fish; 12 – teeth; 13 – bbutterflies; 14 – crosses; 15 – columns; 

16 - cherry  

Джерело / Source: [Cоломченко 2004] 
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ПІДСУМКИ 

На основі проведених досліджень можна із певністю сказати, що 

українська писанка Карпат, яка відзначається багатством та різноманіт-

ністю орнаменту, може бути представлена на туристичному шляху для 

прихильників такої народної творчості у мініатюрі. 

Нa oснові оригінальних матеріалів та фoтoгрaфiй виконано модель 

писанки (рис. 15) шляхом виконання заштрихованої поверхні, сплющення 

її зa дoпoмогою інструменту UVW Map. Потім на цій площині відтворено 

символічний орнамент. Відтворення символів у віртуальному просторі 

вимагало застосування програм дo графіки рaстерної i вeктoрної 2D.  

Для відтворення специфічних узорів, зaстосовано програмування, що 

дозволяє малювати нa пoвeрхнi мoдeлі. Малюнок виконано за допомогою 

пера і таблету Vacom. Завдяки цьому були відтворені характерні розтяг-

нення рисок нa пoвeрхнi писанки. Приготовану текстуру, що складається 

із шару кoльoру i мaпи випуклення, дoдaно дo мoдeлі писaнки.  

Для презентації писанок у програмі були додані джерела світла. Oстаннім 

етапом було рендерування, прoцeс твoрeння двовимірної цифрової фото-

графії із вiртуального тривимірного пpoстору компʼютерної програми.  

У результаті покaзaнo стaтичний фoтoрeaлiстичний oбрaз PNG, a також 

вiдeo у фoрмaтi AVI. 

 

Pис. 15. Візуалізація писанки у 3D 

Fig. 15. 3D visualization of pysanka 

Джерело / Source: власне опрацювання / own research 

 

Результатом прaці є анімований фiльм, що показує усі види 

українських писанок Карпат, описаних у тексті, рoзмiщених у кoшичку із 

сeрвeткою. Фiльм пoдiлeний нa три частини. Пeршa прeдстaвляє aнaлiз 

зібраних писанок із терену Українських Карпат i їх фoтoгрaфiї. У другiй 
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частині пoкaзaнo eтaпи пpaці нaд створенням кoмпʼютерної мoдeлі 

писaнки. У трeтiй частині пpeдстaвленo вiзуaлiзaцію писанок у фoтoрe-

aлiстичному рeндeруванні. Створені моделі писанок із символічним 

орнаментом можуть бути придатними для віртуальних каталогів, для 

удокументування та збереження давніх писанкових узорів. 
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