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ІСТОРІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ З РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ОРНАМЕНТАЛЬНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПИСАНКАРСТВА

У статті розглянуто вітчизняну історіографію питання регіонально-орнаментальних 
особливостей писанкарства. 

Мета розвідки проаналізувати наявний комплекс джерел, які стосуються історіографії 
регіонально-орнаментальних особливостей писанкарства як виду декоративно-ужиткового 
мистецтва, з’ясувати сучасний стан і ступінь вивчення питання.

Методологічну основу складають загальнонаукові принципи й методи дослідження. Серед 
них – проблемно-хронологічний, пошуку, аналізу та синтезу, узагальнення, які дозволили до-
слідити питання та виявити праці, які висвітлюєть означену тематику.

Символіка писанки, її орнаментація та семантика давно привертають увагу дослідників: 
Ф. Вовка. М. Сумцова, М. Кордуби, К. Шероцького, В. Щербаківського. Практично відсут-
німи є історіографічні дослідження регіональних особливостей писанкарства та орнамен-
тації окремих історико-етнографічних зон та регіонів. Серед авторів, які вивчають дане 
питання слід зазначити праці В. Ткаченка, Н. Бендюк. Особливостям орнаментальних мо-
тивів присвячено праці О. Ляшенка, Н. Лоліної, А. Дубрівої та ін.

Проблема історіографічно-джерелознавчих студій регіонального писанкарства та сим-
воліко-семантичного значення мотивів є однією з найменш розроблених у вітчизняній істо-
рико-етнологічній та мистецтвознавчій науці. 
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Мета пропонованої розвідки в аналізі на-

явного  комплексу  джерел,  які  стосуються 
проблеми історіографії регіонально-орнамен-
тальних особливостей писанкарства як виду 
декоративно-ужиткового мистецтва. Основне 
завдання: з’ясувати сучасний стан і ступінь 
вивчення питання.

Вивчення  семантики  мотивів,  народної 
термінології, пов’язаної з ними, а також тра-
диційного використання тих чи інших форм 
у ритуальній практиці та обрядовому житті 
дає  можливість  розкрити  первинну  форму 
мотиву (іноді надто стилізованого) та висвіт-
лити деякі аспекти образного мислення, сві-
тогляду  вірувань,  соціальних відносин  [17, 
с. 6]. Важливим для цього є аналіз праць до-
слідників писанкарства.

Розгляду етнографічних матеріалів із Воли-
ні на сторінках канадського видання «Літопис 
Волині» присвячено статтю В. Надольної [16]. 
Серед публікацій, які аналізує науковець є ві-
домості про дослідників, які вивчали писан-
карство та великодню обрядовість на Волині. 
Так, авторка зазначає розвідку Л. Романенко 
про  «Навський Великдень  на Волині»  [19], 

Серед предметів декоративно-ужиткового 
мистецтва саме писанка виступає чи не най-
більше закодованим елементом в обрядовості 
та віруваннях українців. Символіка писанки, 
її орнаментація та семантика давно привер-
тають  увагу  дослідників. Ще  з  кінця  ХІХ 
ст.  у  дослідженнях Ф.  Вовка, М.  Сумцова, 
М. Кордуби, К. Шероцького, В. Щербаків-
ського та інших маємо відомості про писан-
ковий орнамент і його знаково-семантичний 
зміст. Практично відсутніми є історіографіч-
ні дослідження регіональних особливостей 
писанкарства та орнаментації окремих істо-
рико-етнографічних зон та регіонів. Можемо 
відзначити дослідження В. Ткаченка, у яких 
автор узагальнює та аналізує історіографічні 
матеріали пов’язані з Волинню, Буковиною, 
Поліссям, Слобожанщиною, Півднем Украї-
ни. Водночас повноцінних розвідок та публі-
кацій у яких розглядається це питання немає. 

Сьогодні  відбувається  нагромадження 
нового матеріалу з розвитку та побутування 
писанкарства, його орнаментальних особли-
востей, що дає можливість дослідити це мис-
тецтво глибше та всебічно. 
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святкування у Володимирському повіті Вели-
кодня і спогади Г. Матушевської [15], увагу до 
волинського писанкарського мистецтва докто-
ра мистецтвознавства Ю. Лащука [11]. 

Досліджуючи  бібліографію  традицій-
но-побутової культури Волині другої полови-
ни ХХ ст. А. Дмитренко [5] серед публікацій, 
присвячених розвитку ремесел та промислів 
цього  етнографічного  району  зазначає  дві 
роботи присвячені писанкарству Л. Гарбузо-
вої [2] та Н. Гатальської [3]. 

Детальнішого  розгляду  потребує  стаття 
Н. Бендюк, у якій висвітлюється історіографія 
писанкарства південної Волині та Острожчи-
ни. Варто з самого початку відзначити, ця ро-
бота цікава тим, що авторка розглядає питан-
ня історіографії народного мистецтва окремо 
взятої території, що є рідкісним для таких до-
сліджень. Так, вона зазначає, що «першим до-
слідником писанки був М. Сумцов» [1, с. 306], 
«важливим внеском у вивчення історії писан-
карства  стала  публікація  альбому-каталогу 
С. Кулжинського» [1, с. 306].

Продовжуючи огляд  та  аналіз  видань,  ав-
торка  наводить  прізвища  тих,  хто  займався 
проблемою писанкарства Волині, зокрема, це 
О. Косач. Про те, зовсім не розглядає роботу 
М. Кордуби  [10], пов’язану теж  із Волинню. 
Відзначає вона і працю В. Щербаківського [27]. 

У своїй статті Н. Бендюк зосереджувала 
увагу на колекції писанок Волинського кра-
єзнавчого музею, історію її формування, яка 
почалася  ще  в  1930–1932  рр.  Продовжую-
чи розгляд публікацій, дослідниця зазначає, 
що у 1930 р. вийшла стаття Я. Гофмана про 
волинські писанки; «вагомий внесок у  збе-
реження писанкарства зробила О. Романен-
ко» [1, с. 307]. Серед діаспорних авторів-до-
слідників теми писанкарства вона відзначає 
О. Лятуринську та її роботи про символічні 
значення орнаментальних мотивів, вказуючи 
на окремі помилки дослідниці при обґрунту-
ванні того або іншого значення символу. 

Серед сучасних дослідників волинського 
писанкарства Н.  Бендюк  виділяє  напрацю-
вання А. Українець, В. Манько. У своїй стат-
ті авторка приділяє увагу і джерельній базі. 
Зокрема, вона відзначає, що в «селі Синів Го-
щанського району Рівненської області ство-
рена школа писанкарства» [1, с. 308–309], у 
школах сіл Андрусівка, Дроздівка, Боганиця, 

Липківці зберігаються відповідні колекції пи-
санок зібраних на місцевому терені. 

Продовжуючи  аналізувати  писанкарство 
Волині,  авторка  намагається  визначити  ха-
рактерні особливості орнаментики та коло-
ристики  цього  регіону. Для  цього  вона  ви-
користовує роботи Я. Гофмана, О. Лятурин-
ської, В. Манько.

З альбомних видань дослідниця відзначає 
роботи З. Елиєва та Е. Біняшівського, в яких є 
зображення автентичних волинських писанок.

Розглянувши різні джерела, авторка при-
ходить до висновку, що «писанкарство Пів-
денної Волині досліджене недостатньо»  [1, 
с. 312], але можемо констатувати, що і сьо-
годні практично немає історіографічних до-
сліджень  писанкарства  будь-якого  окремо 
взятого регіону чи етнорайону України. 

У статті викладача Житомирського держав-
ного університету М. Масловської розглядаєть-
ся матеріальна культура українського Полісся. 
Авторка подає прізвища дослідників цього ре-
гіону, зазначаючи, що тут існують давні тради-
ції вивчення та збирання предметів народного 
побуту, а також записи фольклорних матеріалів 
цього регіону. У своїй розвідці дослідниця за-
значає назви наукових робіт в яких надруковані 
етнографічні  та  історичні матеріали про Во-
линь. Значну роль у цьому відігравав, як вона 
пише, Волинський Центральний науково-до-
слідний музей [14, с. 195–199].

Прикарпатське  писанкарство  розглядає  у 
своїй  статті  О.  Янощак-Пшибила.  Її  дослі-
дження  в  основному  ґрунтується  на  роботі 
«Декоративно-прикладне мистецтво» (Львів, 
1992), на яку авторка багато разів посилаєть-
ся. В історіографічному плані згадує прізви-
ща відомих науковців, таких як В. Шухевича, 
І. Гургули, М. Селівачова, В. Манько  та  ін-
ших, але не аналізує, що саме вони говорять 
про писанки цього району, які використову-
ють матеріали у своїх роботах  і т. д. Корот-
ко подається історія походження писанки від 
найдавнішого  часу  до  сьогоднішнього  дня, 
зокрема,  згадується  і  трипільська  культура. 
Також дослідниця зазначає прізвища тих, хто 
вивчав писанкарство на Прикарпатті та зазна-
чає, що і сьогодні цей вид народного мисте-
цтва залишається малодослідженим [28, с. 43].

І.  Дмитрук  зроблено  спробу  узагальнити 
джерелознавчі  та  історіографічні  відомості 
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про етнографічні дослідження Гуцульщини у 
кін. ХІХ – на поч. ХХІ ст. Авторка характе-
ризує основні етапи цих пошуків, а також ви-
світлює вивчення різноманітних етнографіч-
них те, присвячених цьому району Карпат. На-
уковець дослідила джерела та історіографію, в 
яких розкриваються різні питання матеріаль-
ної  та  духовної  культури Гуцульщини. Від-
носно писанкарства, то авторка вказує тільки 
роботу В. Ткаченка, в якій зроблено вперше 
узагальнення з історіографії розвитку писан-
карства, у тому числі вказано і роботи, в яких 
висвітлюється гуцульське писанкарство. Але, 
як відомо, ця тема на момент викладу статті 
автора, розглядалася у багатьох дослідників. 
Варто згадати хоча б прізвища В. Шухевича, 
О. Соломченка та ін. Очевидно, що авторка не 
поглиблено досліджувала це питання або ж не 
ставила собі за мету [6, с. 176–189].

Відомий дослідник Буковини, доктор  іс-
торичних наук О. Кожолянко в одній зі своїх 
публікацій  розглядає  буковинські  писанки. 
В історіографічному блоці статті науковець 
вказує,  хто  займався  дослідженням  похо-
дження писанок, як закордоном так і в Укра-
їні  впродовж  ХІХ–ХХ  ст.  Відзначає  автор 
проведену роботу з вивчення писанкарства у 
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. В. Ткаченком 
та вказує на те, що питання розвитку буко-
винського писанкарства «у науковій літерату-
рі вивчені недостатньо» [9, с. 21].

У статті В. Савчука розглядається народ-
но-мистецька спадщина Поділля у контексті 
її  історико-краєзнавчого  дослідження.  Ав-
тором вивчається період 20–30-х рр. ХХ ст. 
Зокрема, науковець зазначає, що його вивчен-
ням у цей період займалися, як наукові, так 
і громадські організації, представники яких 
друкували  статті,  брошури,  монографії,  де 
висвітлювалася самобутня культура Поділля. 
Зокрема, це роботи, присвячені вишивці, гон-
чарству, ковальству, ткацтву та писанкарству. 
Що  стосується  останнього  виду  народного 
мистецтва, то автор звертається для висвіт-
лення цієї теми до робіт А. Зарембського [8] 
та О. Ляшенка [13], хоча матеріалів з поділь-
ського писанкарства чимало і вони залиши-
лися поза увагою дослідника, які стосуються 
цього періоду [20, с. 132–138].

Останнім часом друкується чимало праць, 
у яких досліджується орнаментика у різних 

її  аспектах. Зокрема, Н. Лоліна  [12]  із Киє-
ва, розглядає розвиток та особливості геоме-
тричного орнаменту, який використовується у 
писанкарстві. Проте, звертаючись до питан-
ня орнаментики,  авторка  зазначає, що  зага-
лом орнаментальне мистецтво досліджували 
М. Лоренц, Е. Маковський Т. Соколова, З. Та-
роян, Л. Буткевич. Про орнамент у декоратив-
но-прикладному мистецтві писали Я. Запаско, 
Л. Дорогова. Український народний орнамент 
з’ясовували  О.  Косачева,  О.  Зарембський, 
О. Найден, О. Кульчицька, М. Селівачова. 

Серед дослідників орнаментики писанкар-
ства авторка відзначає Л. Гуру, О. Гуцуляка, 
Є. Гайову, О. Соломченка, Т. Осадцу, З. Іва-
ницьку, Н. Нагловську. Окремо виділено дже-
релознавчі роботи: альбоми С. Кулжинсько-
го, М. Біняшевського. До них вона помилко-
во зараховує і роботи М. Скорика («Бойків-
ські  писанки»)  та  В. Манько  («Українська 
народна писанка»). Безумовно, що це не так, 
і дослідників, як писанкарства в цілому, так 
і орнаментики писанок, значно більше. Є ро-
боти, в яких розглядається і проблема ґенези 
геометричного орнаменту. Варто назвати ро-
боту, автором якої є О. Ляшенко [13]. Це його 
дисертаційне дослідження, присвячене орна-
ментиці у писанкарстві. Зокрема, він розгля-
нув  рослинний,  зооморфний,  антропомор-
фний  орнаменти. На жаль,  авторка  чомусь 
не посилається на цю роботу, хоча це перше 
дисертаційне мистецтвознавче дослідження, 
присвячене  орнаментиці  писанок  України. 
Підсумовуючи вона зазначає, що геометрич-
ний малюнок «у символах якого відбито сві-
тогляд людей первісного ладу», почав розви-
ватися ще в період палеоліту [12, с. 75–83].

Авторка статті про абстрактну знаковість 
у геометричній орнаментиці української пи-
санки, доцент кафедри рисунка та живопису 
Київського національного університету тех-
нологій та дизайну А. Дубріва аналізує істо-
ричні та культурні передумови виникнення, 
формування  та  розвитку  абстрактного мис-
тецтва. Досліджуючи вказану тематику, вона 
зазначає, що для висвітлення проблематики 
явища української орнаментальної культури 
використовувала напрацювання «мистецтвоз-
навців  (Б. Бутника-Сіверського, Я.  Запаска, 
Р. Захарчук-Чугай, Т. Кари-Васильєвої, М. Се-
лівачова), культурологів (Ю. Гречук, Є. Пиче-
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пій, С. Садовенко),  етнографів  (Е. Біняшів-
ського, М. Верхової, А. Гурського, С. Китової, 
І. Свойнтек, В. Щербаківського) та істориків 
(Д.  Гуменної,  В.  Манько,  Ю.  Мельничук, 
Т. Ткачук), у працях яких досліджувалися іс-
торичні періоди та тенденції її розвитку, ре-
гіональні особливості, стилістика, структура, 
семантика орнаментальних знаків» [7, с. 81]. 
Проте, дивним є, що до істориків зачислено 
Віру Манько, майстриню-писанкарку, яка має 
зовсім іншу освіту [7, с. 80–84].

Своє  дослідження  О.  Халачанська  при-
святила символіці писанки та можливому її 
використанню на уроках мовознавства. Про 
історіографічний момент у статті можемо за-
значити, що авторка звертає увагу на роботи 
О. Білоус, З. Сташук, Г. Галян. Остання ха-
рактеризує  колекцію  писанок  Полтавсько-
го краєзнавчого музею, роботу авторського 
колективу  під  керівництвом  А.  Асадчевої, 
О.  Лобач,  які  підготували  посібник  з  пи-
санкарства та О. Бабченко, О. Корж, які до-
сліджували казки, у яких використовується 
символіка  писанок.  Загалом  вона  звертає 
увагу на праці, в яких розглядається полтав-
ська писанка. Варто зазначити, що це не всі 
публікації, на які можна було б опертися при 
дослідженні заявленої теми [26, с. 105–110].

А. Гоцалюк намагається розкрити сакраль-
ну  роль  писанки,  як  оберегового  символу, 
його  розвиток  від  язичництва  і  до  сучас-
ності, не оминаючи й значення яйця в хрис-
тиянській  релігії.  Розглядаючи  історіогра-
фію писанкарства А. Гоцалюк зазначає, що 
М. Сумцов «першим дослідив писанкарство 
як народне обрядове мистецтво, визначивши 
значення і місце писанкових доробок в куль-
турі України…,  приділивши  особливу  ува-
гу семантиці  їхнього орнаменту»  [4, с. 93]. 
Серед  сучасних  дослідників  писанкарства 
авторка  зазначає А. Асадчеву, Р.  Загайську, 
Т. Кару-Васильєву, Н. Колесник, Т. Коновал, 
Н. Пантус, давши їхнім роботам коротку ха-
рактеристику, вказавши, що В. Ткаченко за-
хистив дисертаційну роботу [4, с. 92–99].

У статті О. Поясник із ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Васи-
ля Стефаника»  розкриваються  особливості 
збереження  традицій  писанкарського  про-
мислу у вихованні дітей українських Карпат. 

Авторка акцентує увагу на проблемі відро-
дження суспільства та кожної людини. Вона 
подає прізвища авторів, науковців, дослідни-
ків, хто займався проблемою походження та 
особливостями технологій виготовлення пи-
санок. Зокрема, називає прізвища М. Сумцо-
ва, О. Воропая, С. Бутника (очевидно маєть-
ся Бутника-Сіверського, відомого дослідника 
народного мистецтва) та ще ряд інших, менш 
відомих [18, с. 159–162].

Висвітлюючи  історіографію питання  ке-
рамічних  яєць-писанок ХІ–ХІІІ  ст.  дослід-
ниця А. Сушко зазначає, що найбільше ува-
ги таким виробам було приділено в роботах 
Т. Макарової та Г. Шовкопляс. Серед дослід-
ників часів становлення незалежності Укра-
їни, які розглядали керамічні полив’яні пи-
санки,  вона наводить прізвища В. Тітінюк, 
Д.  Пожоджука,  А.  Валуш  та  В.  Ткаченка. 
Науковець відзначає, що дані автори «зупи-
няються на давньоруських керамічних писан-
ках як на одній із ключових ланок розвитку 
українського писанкарства, характеризують 
технологію їхнього виготовлення та мотиви 
орнаментів» [23, с. 88].

Для  новітньої  історіографії  характерне 
значне зростання різнопланових публікацій, 
статей, монографій тощо. Проте, не всі ро-
боти мають та несуть у собі історіографічні 
опрацювання літератури з мистецтвознавчих 
питань, у тому числі орнаментації писанкар-
ства тощо. Різні аспекти пов’язані з предме-
том нашого  дослідження  знаходимо  у  дис-
ертаціях О. Ляшенка [13], В. Ткаченка [25], 
монографічних дослідженнях О. Соломчен-
ка [22], М. Селівачова [21], В. Ткаченка [24].

Таким  чином,  у  дослідженні  розглянуто 
історіографічний  доробок  науковців  щодо 
вивчення писанкарства та його орнаменталь-
них особливостей. Встановлено, що пробле-
ма  історіографічно-джерелознавчих  студій 
регіонального писанкарства та символіко-се-
мантичного значення мотивів нині є однією з 
найменш розроблених у вітчизняній істори-
ко-етнографічній та мистецтвознавчій науці. 
Можна впевнено говорити лише про кілька 
досліджень, що частково претендують на іс-
торіографічні огляди вивчення писанкарства 
України. 
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HISTORIOGRAPHIC STUDIES FROM REGIONAL AND ORNAMENTAL FEATURES 

OF EASTER EGGS PAINTING
The article deals with the national historiography in which problems of regional-ornamental 

peculiarities of easter eggs painting are highlighted.
The purpose of the proposed research is the analysis of the existing sources related to the 

historiography of regional ornamental peculiarities of easter eggs painting as a type of decorative and 
applied art in general. The main task: to find out the current state and degree of study of the problem.

The methodological basis is the general scientific principles and methods of research. Among 
them – problem-chronological, search, analysis and synthesis, generalizations that allowed to 
explore this issue and identify works that highlight the topics.

Symbols of Easter eggs, their ornamentation and semantics have attracted the attention of 
researchers: F. Vovka. M. Sumtsov, M. Kordubi, K. Sherotsky, V. Scherbakovsky, A. Lyashenko for a 
long time. Historiographical studies of regional peculiarities of easter eggs and ornamentation of 
certain historical and ethnographic zones and regions are practically absent. Among the authors 
we can mention works by V. Tkachenko, N. Bendyuk.

Consideration of ethnographic materials from Volyn on the pages of the Canadian edition 
«Chronicle of Volyn» is devoted to the article by V. Nadolnoy. A. Dmitrenko explores the 
traditional and everyday culture of this historical and ethnographic region of the second half 
of the 20th century, including Easter eggs. Regional historiography and sources are covered in 
works: M. Maslovsky – Zhytomyrshchyna; O. Yanoshchak-Pshibili – Prykarpattya; I. Dmitruk - 
Hutsulshchyna; O. Kozholyanka – Bukovina; V. Savchuk – Podillya.

O. Khalachanska devoted her research to the symbolism of Easter eggs and its possible use in
the lessons of linguistics while working with the works that paid attention to the Poltava Pysanka.

Recently, many works are published in which ornamentation is explored in its various aspects. In 
particular, N. Lolina from Kyiv examines the development and features of the geometric ornament 
used in the Easter eggs.

The author of the article about the abstract sign in the geometric ornamentation of the 
Ukrainian Easter eggs, A. Dubriva analyzes the historical and cultural preconditions of the 
emergence, formation and development of abstract art.

A. Gotsaliuk tries to reveal the sacred role of the eggs as a protective symbol, its development from
paganism and to the present, without neglecting the importance of eggs in the Christian religion. 
Considering the historiography of Easter eggs painting, A. Gotsalyuk notes that M. Sumtsov «first 
studied Easter eggs as a folk art ritual, having determined the importance and place of Easter eggs in 
the culture of Ukraine, paying special attention to the semantics of their ornament».

In the article O. Poyannyk from the «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» features 
peculiarities of preserving the traditions of Easter eggs painting in the education of children of the 
Ukrainian Carpathians.

Covering the historiography of the problem of ceramic Easter eggs of the XI–XIII centuries. Researcher 
A. Sushko notes that the greatest attention to such products was paid in the works by T. Makarova and
H. Shovkoplyas. Among the researchers of the time of the Independence of Ukraine, who considered
ceramic Easter eggs, she gives the names of V. Titiynuk, D. Pozhozhuka, A. Valush and V. Tkachenko.

For the newest historiography a significant increase in different publications, articles, 
monographs, etc. is characteristic. About that not all works have and bear historiographic works of 
literature on art-study issues, including ornamentation of pysanka paintings, etc.

Thus, the study considers the historiographic work of scientists on the study of pysanka painting and 
its ornamental peculiarities. It is noted that the problem of historiographical sources studies of regional 
pysanka painting and symbolic-semantic significance of motifs is now one of the least developed in the 
national historical and ethnological and art-studying science. One can confidently say only a few studies 
that partly claim to historiographic reviews of the study of Easter eggs of Ukraine.

Key words: Easter eggs painting, Easter egg, ornament, region, historiography, art.
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