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Вступ

Важливою особливістю  нового етапу української історії є повернення народу

до своїх витоків – рідної мови, звичаїв, культури. Українське народне мистецтво –

одна з органічних складових національної культури, в якій стійко зберігається

етнічна специфіка. Пов’язане з утилітарними потребами, залежне від особливостей

технології, матеріалу та знарядь праці, декоративно-вжиткове  мистецтво водночас

має самостійне художнє значення.

Традиційна українська писанка у властивих їй функціях та символіко-

семантичному значенні містить інформацію про духовне середовище людини.

Необхідно зазначити, що для писанкарства характерне входження до всіх

груп, що мають певні домінуючі виражальні ознаки, а саме: поліхромна й

монохромна групи, ажурно-силуетна пластика.

Загалом, писанкарство як вид декоративно-вжиткового мистецтва є предметом

вивчення гуманітарної дисципліни „етнографія” – науки про побут, традиційну

матеріальну та духовну культуру народів, їх походження (етногенез).

Літописна згадка про наявність в Україні (за часів Київської Русі) писанок –

одна з небагатьох, відомих нам сьогодні. Українські писанки, очевидно, існували

впродовж багатьох століть. Про їх використання на Великдень в Україні згадується

в письмових джерелах XVII–XIX ст. Однак українську писанку до кінця ХІХ ст. не

збирали і, фактично, не вивчали.

Нині великоднє яйце  потрібно сприймати не тільки як об’єкт гри, але і як твір

мистецтва, що потребує вивчення, певного аналізу, творчого наслідування,

повторення. Таке ставлення до писанки сприятиме її збереженню і духовному

збагаченню людини.

Варто зазначити, що в писанкарстві зберігаються багатий досвід творчого

володіння різними способами виготовлення писанок і естетичні традиції.  Зараз на

хвилі національного відродження багато хто почав займатися цим видом мистецтва.

Узагальнення існуючого матеріалу, його аналіз дадуть можливість багатьом

шанувальникам ознайомитися з таким глибинним пластом рідної культури, як

писанкарство.



Одним із завдань цієї розробки є пробудження більшого зацікавлення до

української писанки – розмаїтої, художньо довершеної мініатюри народного

мистецтва, багатої на символіко-семантичний зміст. Ще одним завданням є показ

краси цього мистецтва людям.

Писанкарство як один із видів декоративно-вжиткового мистецтва пов’язане

водночас з віруваннями, міфологією, обрядами.

Термін „декоративне” означає прикрашувальне, а „вжиткове” вміщує в собі

мистецьку працю та властивості всіх галузей мистецького виробництва. Тому

результати творчості майстрів декоративно-вжиткового мистецтва поєднують

практичні та естетичні якості. Вони відрізняються неповторністю, витонченістю,

красою.

Термін „писанка” означає розписане воском у два чи більше кольорів

декороване малюнком яйце. „Писанкарство” має ширше значення: це виготовлені

різними техніками великодні яйця.

Для періоду святкування Великодня писанку використовують із

декоративною, ігровою та магічною метою. Дві останні виконують комунікативну

функцію. У сучасному побутуванні можна виділити сувенірну функцію

писанкарства, поширену внаслідок туризму і культурних зв’язків з країнами світу,

естетичну, яка охоплює всі попередні і виступає необхідною умовою їх виявлення.
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