
      93

УДК 398.332.12(477.51):930.1
https://doi.org/94.10347/2522–4111.2017.37.1.11

© Віктор Ткаченко
(Переяслав-Хмельницький)

РОЗВИТОК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПИСАНКАРСТВА: 
ІСТОРІОГРАФІЧНО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Проаналізовано інформаційні та джерельні матеріали, публікації, пов’язані з писанкарством 
Чернігівщини. Застосовано порівняльний, історико-хронологічний методи, аналізу та синтезу, 
які дозволили здійснити комплексне вивчення й узагальнити знання про питання, що досліджу-
ється. Мета публікації: охарактеризувати друковані матеріали, в яких розглядається або пода-
ється інформація про писанкарство частини українського Полісся – Чернігівщини. 
Встановлено, що першою згадкою про використання у Великодній обрядовості розписаних 

яєць у цьому краї є робота А. Шафонського. Перші кольорові зображення чернігівських писанок 
надруковані П. Литвиновою. Інформацію про них знаходимо у працях В. Ястребова, С. Кульжин-
ського, А. Семенцова, А. Адруга та ін. 
Протягом радянського періоду історико-етнографічних праць, присвячених писанкарству 

України, у яких подавався б історичний огляд його розвитку, особливостей технологічного про-
цесу виготовлення писанки, регіональних особливостей орнаментації, не було видрукувано.
На території Чернігівського Полісся знайдено й давньоруські писанки. Це свідчить про дав-

ньовікову традицію їх використання на Поліссі. До сьогодні, в орнаментиці цього виду народного 
мистецтва використовуються стародавні мотиви. 
Усі опрацьовані матеріали дають можливість пізнати розвиток та побутування писанки, 

обрядів та звичаїв пов’язаних із нею на території східноукраїнського Полісся. 
Ключові слова: писанка, писанкарство, історіографія, Чернігівщина, А. Шафонський, П. Лит-

винова, А. Адруг.

П. Литвинова, яка збирала етнографічний 
матеріал у Глухівському повіті Чернігівської 
губернії у ХІХ ст. звернула увагу й на писан-
ки. У роботі «Южно-русский орнамент» (1878) 
вона вперше подала технологію виготовлення 
розфарбованих великодніх яєць та вказала, що 
перед Великоднем у «м. Воронежі Глухівсько-
го повіту їх продають по 1–2 копійки за шту-
ку» [15]. Варто зазначити і наступне: у її ви-
данні також розміщено таблицю з писанками 
цієї місцевості. 

У каталозі С. Кульжинського (1899 р.) [14] 
вміщено велику за обсягом і ґрунтовну на той 
час за значимістю статтю про писанкарство, 
а також таблиці з 2219 писанками. 33 таблиці 
були в кольорах, решта – це малі схематичні 
рисунки 144 узорів в одній таблиці. Вони похо-
дили з Харківської, Чернігівської, Полтавської, 
Київської, Херсонської та інших губерній і 
були поділені за типами. Кожна писанка мала 
порядковий номер, а також записувалося місце 
її походження, рік, назва і від кого одержано. 
Вказувалось, якщо відомо, прізвище писанкар-
ки. Із Чернігівської губернії колекція писанок 
Лубенського музею К.М. Скаржинської попов-
нилася 75 екземплярами. Вони походили із сіл 
Слоут (Глухівський пов. – 21 шт.) та Андріївка, 

Сьогодення відзначається активним розвит-
ком інформаційних технологій. Маємо можли-
вість знайти на сторінках інтернет-видань будь 
яку інформацію. Проте, не можна залишати 
поза увагою друковані матеріали в яких висвіт-
люються ті чи інші питання пов’язані з регіо-
нальною культурою тощо. Тема писанкарства є 
досить поширеною у літературі в останні роки. 
У різних виданнях періодично з’являються 
статті присвячені цьому ремеслу того чи іншо-
го краю, зокрема, і Чернігівщини. 

Найповніше розглянув публікації, в яких 
висвітлюється писанкарство Чернігівщини 
А. Адруг. Проте, на сьогодні з’явилися нові 
відомості, які потребують опрацювання. Вар-
то зазначити й наступне. У своїх працях, він 
розглянув роботи, як джерело для висвітлення 
розвитку народного мистецтва.

Вперше про існування писанок на Черні-
гівщині та про використання їх у Великодній 
обрядовості згадується у роботі А. Шафон-
ського [27] за 1851 р. Зокрема, автор вказує, що 
на Великдень «знакомые в сей праздник при 
встрече, сказывал трижды «Христос воскрес», 
и отвечая, что «Воистину воскрес» целуются 
три раза и меняются красными или писаными 
яйцами» [27, c. 30].



94      

Добротів, Мутин (Кролевецький пов. – 54 шт.). 
З них 11 ввійшло в кольорову частину катало-
гу. Ще 7 писанок були з сіл Слобода Петрівка, 
Дідівці та Рудівка тодішнього Прилуцького по-
віту, що входив до Полтавської губ.

У матеріалі про чернігівські писанки, який 
був озвучений на ХІV-у Археологічному з’їз-
ді у Чернігові 1908 р. йдеться про те, що на 
Чернігівщині на поч. ХХ ст. збереглося виго-
товлення писанок до Великодня. Подав автор 
повідомлення також програму з семи запитань 
при зборі відомостей про писанки. Висвітлю-
ючи існування писанкарства у регіоні, зазначе-
но, що в м. Ічні писанки перестали існувати ще 
років з «5–6 тому», у той же час, у Сосниць-
кому повіті є досить масовим їх виготовлення. 
Зазвичай, як вказує доповідач, цим займали-
ся дівчата віком 14–15 років, використовуючи 
при цьому традиційний восковий розпис за 
допомогою кисточки. Не оминув автор тему 
орнаментації чернігівських писанок. Він звер-
нув увагу на орнаменти, які на писанках хоч і 
умовні, але відображають історичні та побуто-
ві умови народного життя. Зберігаючи зв’язок 
з минулим у традиційних рисунках, писанки в 
своїй побутовій символіці мають надзвичайне 
різнобарв’я [7, c. 176–178].

У каталозі виставки XIV Археологічного 
з’їзду подано перелік представлених на ній пи-
санок з коротким їх описом, протее, без публі-
кації малюнків виробів [11]. 

Таким чином, у кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. спо-
стерігається зацікавлення писанкарством цього 
етнографічного району. На жаль, протягом ра-
дянського періоду історико-етнографічних праць, 
присвячених писанкарству України, майже не 
було. І лише у другій половині 60-х рр. ХХ ст. 
вийшли ряд робіт, у яких подано кольорові їх 
зображення, у тому числі й із Чернігівщини. 

Так, у виданні Б. Бутника-Сіверського [6] 
про український народний живопис, на одній із 
таблиць, подано кольорові зображення шести 
писанок із Глухівського та Сосницького повітів 
Чернігівської губернії ХІХ ст. До ілюструван-
ня автором узяті писанки із колекції тодішньо-
го Державного музею українського народного 
декоративного мистецтва УРСР та Кролевець-
кого повіту, відзнятого з літографій альбому 
С. Кульжинського. 

У відомому альбомі Е. Біняшівського подано 
чотири ілюстрації писанок із Чернігівщини, які 
мають рослинний орнамент із назвами «сторчо-
ва рожа», «квітки», «дзвіночки», «квітка». Ко-
льорове забарвлення: червона, жовта, зелена, 
чорна фарби. Лінії розмежування – білі [5].

Національний музеї декоративно-ужитково-
го мистецтва України має одну з найбагатших 
колекцій писанок. Серед її розмаїття зберіга-
ються вироби з Чернігівщини. Зокрема, тут 
представлено розписані великодні яйця з ко-
лишніх повітів Глухівського (нині Глухівський 
район Сумської обл.) та Сосницького (нині 
Менського району Чернігівської обл.). Ще пев-
на частина не мають точно визначеного місця 
виготовлення. 

В альбомі, в якому показано колекції Му-
зею, розміщено п’ять кольорових фотографій 
чернігівських писанок [8].

У каталозі етнографічних колекцій, що збе-
рігаються у Російському етнографічному музеї, 
вказано, що серед збірки предметів (61 шт.), які 
закуплені В.П. Шнайдером 1905 р., у Глухів-
ському пов. Чернігівської губ., були і писанки. 
Проте, не вказано, яка кількість і звідки безпо-
середньо вони походять [12].

Починаючи з 90-х років ХХ ст., все більше 
проявляється інтерес до українського народно-
го мистецтва, у тому числі і до писанкарства. 
З’явилася ціла низка публікацій, які присвя-
чені цій тематиці, а також окремим аспектам 
писанки, як етномистецького предмету. Серед 
них зустрічаємо чимало інформації про черні-
гівське писанкарство.

Так, у статті М. Селівачова [20] висвітлено 
роль та місце домінантних мотивів в україн-
ській орнаментиці. В основному, автор роз-
глядає їх на основі вишивки, ткацтва, декора-
тивного розпису. Науковець виділяє двадцять 
таких мотивів. Серед них, як і на ілюстраціях 
писанок, зустрічаємо ті, які мають походження 
з Чернігівщини. 

Значно доповнивши та розширивши матері-
ал про український орнамент, вчений, 2005 р. 
видав книгу [21], у якій маємо графічні зобра-
ження писанок, окремих орнаментальних мо-
тивів, що походять із цього краю. 

У статті відомого дослідника писанок Чер-
нігівщини А. Адруга [1] висвітлюється чимало 
питань, пов’язаних з регіональним писанкар-
ством. Важливим у його розвідці є те, що автор 
розглядає передісторію народного мистецтва 
розпису яйця, подає відомості про археологіч-
ні знахідки керамічних писанок часів Київської 
Русі на Чернігівщині, їх опис. Науковець за-
значає, що найраніше датовані писанки цього 
регіону відносяться до ХІХ ст., які зібрала та 
опублікувала П. Литвинова [15]. Були вони і в 
колекції Лубенського музею, у який надійшли 
у 1895 р., вказує з яких сіл та повітів отримано 
зразки писанок. Продовжуючи огляд тогочас-
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них музейних колекцій А. Адруг звертає увагу і 
на збірку історико-географічного музею у Єли-
заветграді (сьогодні Кропивницький), зазначаю-
чи, що «з часом ця колекція перестала існувати, 
частину її передали до Лубенського музею» [1, 
с. 66]. Детально він подав матеріали про писан-
ки, що демонструвалися на ХІV Археологічно-
му з’їзді, який проходив 1908 р., у Чернігові. 
Продовжуючи огляд музейних колекцій, де збе-
рігаються писанки Чернігівщини, дослідник за-
значає, що «26 писанок ХІХ ст. з Чернігівщини 
зберігаються у Державному музеї українського 
народного декоративного мистецтва» [8], який 
сьогодні має статус національного. 

Завершуючи розвідку з писанкарства Чер-
нігівщини, А. Адруг зазначив, що звичай ви-
готовлення писанок до Великодня дійшов до 
наших днів. Відомий у селах «Щорського, Со-
сницького, Срібнянського, Ніжинського, Кули-
ківського та Ічнянського районів» [1, с. 67].

Підсумовуючи, автор статті пише, що «зви-
чай виготовлення писанок з курячих яєць на-
був поширення на півдні, сході, півночі та в 
центральній частині Чернігівщини» [1, с. 67]. 
Робили це за допомогою воскової техніки роз-
пису, були також розповсюджені писанки-дря-
панки. Для розфарбування використовували 
сирі яйця та в основному природні барвни-
ки. За «характером орнаментальних мотивів 
і стилем виконання писанки Чернігівщини 
мають багато спільного з розписами хат, ком-
позиціями на кахлях, народними вишивками 
й тканинами» [1, с. 67]. Ще однією важливою 
складовою статті, яка її доповнює, є малюнки 
писанок Чернігівщини.

Зібравши відповідний матеріал про існуван-
ня писанкарства на Чернігівщині, А. Адруг та-
кож зробив відповідну публікацію про це в об-
ласній газеті «Літературна Чернігівщина» [2]. 

Продовжуючи вивчення місцевого розвит-
ку народного мистецтва дослідник підготу-
вав науково-популярне видання. У книзі, яка 
була запропонована читачам А.К. Адругом у 
2005 р. [3], розповідається про історію й осо-
бливості чернігівської писанки. Сама робота 
ґрунтується на проаналізованій статті автора 
надрукованій ще 1990 р. у журналі «Народна 
творчість та етнографія» [1]. Він доповнив та 
розширив викладений у статті матеріал. Зо-
крема, відомості про використання яєць в об-
рядовості інших народів, залучив літературні 
джерела, в яких описується використання пи-
санок в українців. 

У своєму виданні дослідник наводить опис 
Г. Квітки-Основ’яненка, як виготовляли пи-

санки на Великдень, наводить цитату з твору 
Г-Л. Боплана, який описував Україну у ХVІІ ст. 
Автор зазначає, що про звичаї святкування Ве-
ликодня на Чернігівщині писали О. Шафон-
ський, М. Маркович. Розповідає і про післяве-
ликодний звичай обливаного понеділка, який 
був поширений у цій місцевості. Не оминув він 
і такої теми, як збирання колекцій писанок у 
кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., вказавши у яких зі-
браннях присутні чернігівські писанки. Розгля-
даючи стан розвитку сучасного писанкарства 
на Чернігівщині, автор книги подає прізвища 
майстрів розпису писанок, місця їх проживан-
ня, якою технікою виготовлення великодніх 
яєць володіють. 

До основного матеріалу, що складає текст 
самої роботи, додано додатки: «Виготовлення 
писанок та рецепти великодніх страв»; «Ілю-
страції керамічних писанок Чернігівщини 
ХІІ–ХІІІ ст.; писанок ХІХ–ХХ ст.» та цікаві 
малюнки різьблених писанок, автором яких є 
М. Палько [3]. 

Ще одним дослідником який займався ви-
вченням чернігівського писанкарства, є А. Се-
менцов. Свої напрацювання першопочатково 
він надрукував у регіональній газеті «Деснян-
ська правда» [22] та виступив з ними на І Між-
народному з’їзді писанкарів (Київ, 1992). 
У матеріалах майстра народної творчості 
А. Семенцова з с. Сосниці розповідається про 
його пошуки писанкарства на Чернігівщині. 
Писанкар зазначає, що «воно збереглося тут, 
але має у різних селах і районах свої традиції, 
свою технологію і колір» [23, с. 81]. Так, на пи-
санці із с. Мізин, автор зафіксував дохристи-
янську язичницьку символіку зі стриманими 
кольорами. Подав він технології виготовлен-
ня писанок та їх назви. Варто відзначити, що 
вказуються також населені пункти, де вдалося 
зафіксувати існування розфарбованих яєць. 
Звертає увагу на символіко-семантичне зна-
чення орнаментації великодніх яєць та робить 
висновок, що старі їх зразки відрізняються від 
писанок західних областей України «своєю мо-
нументальністю. Малюнок простий, не відбу-
вається руйнування форм. Все зайве відкинуто. 
Стримана гама кольорів» [23, с. 84]. 

У 1994 р., вийшов друком кольоровий аль-
бом українських писанок, автором якого є до-
слідник із діаспори Зенон Елиїв [9]. У ньому 
розміщено чималу кількість зображень із різ-
них територіально-адміністративних одиниць 
України, виведено писанки за історико-етно-
графічними назвами районів та подано ілю-
страції із діаспори. 
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Незважаючи на те, що охоплено всі етно-
графічні райони України, все ж таки бачимо, 
що кількісно переважають писанки західних 
областей. Що стосується Чернігівщини, то в 
альбомі подано одну писанку із Слободи Пе-
трівка Прилуцького повіту. До Чернігівщини 
автор відніс і писанки із с. Мутин Кролевець-
кого повіту, яке сьогодні належить до Сумської 
обл. (про що він і зазначає). Писанка із Сло-
боди Петрівка не має назви, виконана в чер-
воно-біло-жовто-зеленій гамі кольорів. Її тло 
червоне. На одній з писанок с. Мутин зобра-
жено орнамент, що нагадує квітку, яка запов-
нює повністю одну частину поверхні шкара-
лупи яйця. Саме воно поділене вертикальним 
пояском навпіл. Тло писанки – біле. Квітка 
має червоно-жовто-зелене забарвлення, де ли-
сточки зелені. Поясок червоного кольору. Ін-
ший орнамент зображений на писанці із цього 
села має назву «бокова рожа». Кольорова гама 
біло-жовто-червона. Тло писанки чорне. Ко-
позиційно поверхня розділена на дві частини 
вертикальним червоним пояском із жовтими 
крапками. На зображенні ми маємо восьмипе-
люсткову «рожу». 

Досить цікавою є ще одна подана писанка. 
Справа в тім, що на ній намальовано орнамен-
тальний мотив «квітка», але зкомпоновано за 
типом «сакви». Кольорова гама: тло – чорне, 
листки квітки – зелені, а сама вона оранже-
во-червона, яка виділена на тлі білою лінією з 
червоно-зеленими промінням. 

На жаль, відсутність достатньої кількості 
ілюстрацій не дають можливості повноцінно 
проаналізувати орнаментику та кольорову гаму 
писанок Чернігівщини за цим виданням. Зага-
лом, переважає рослинний орнамент, тло писа-
нок у більшості чорне, роздільні лінії – білі, ко-
льорова гама – червона, зелена, жовто-оранжева.

З початком виходу у 1990 р. журналу «Пи-
санка», у ньому почали друкувати різносторон-
ні матеріали про українське писанкарство. Се-
ред авторів видання були відомі та маловідомі 
дослідники, як з України, так і зарубіжжя. Зо-
крема, 1994 р. О. Онищук із західної діаспори 
надрукувала відомості про орнаментацію чер-
нігівських писанок [17]. 

У 2005 р. побачило світ друковане видання 
«Українська народна писанка», автор В. Мань-
ко [16]. Воно чудово оформлене, має чимало 
кольорових ілюстрацій. Серед них ми зустріча-
ємо і писанки з Чернігівщини з назвами: «квіт-
часта», «рожа», «сторчова рожа». Походження 
ще декількох екземплярів зазначено в описі як 
«Східне Полісся». Знову ж, наявні значна кіль-

кість малюнків писанок із Гуцульщини, Буко-
вини, Поділля, Покуття і зовсім мало з Полісся. 

У статті Н. Тонких [26] аналізує колекцію 
писанок, що зберігаються у Чернігівському об-
ласному краєзнавчому музеї ім. М.В. Тарнов-
ського. Зазначає, хто є автором цих писанок, а 
також висловлює подяку А. Семенцову із Со-
сниці та Н. Дубині, які також зібрали чудові ко-
лекції писанок. Розглядаючи історію писанкар-
ства на Чернігівщині, авторка вказує, що тут 
знайдено давньоруські писанки-брязкальця, 
писанки цього регіону були в колекції П. Лит-
винової, Лубенського музею К. Скаржинської, 
зібранні історико-географічного музею при 
реальному училищі в Єлисаветграді. На поч. 
ХХ ст., його збирав В. Ястребов. Дослідниця 
пише про те, що під час проведення ХІV Ар-
хеологічного з’їзду в Чернігові у 1908 р. на ви-
ставці було представлено більше «60-и писанок 
із різних повітів Чернігівської губернії». 

У публікації Н. Тонких [26] звертається ува-
га на технологію виготовлення чернігівських 
писанок, їх кольорову гаму та орнаментацію. 
За характером орнаментальних зображень вона 
поділяє писанки на такі групи: рослинна, зоо-
морфна, геометрична, побутова, християнська 
та солярні знаки. Авторка розглядає окремо 
кожну групу, виділяючи популярні мотиви та 
вказуючи їх символізм. Підводячи підсумок, 
дослідниця зазначає, що на чернігівських пи-
санках збереглися архаїчні орнаменти, які ко-
лись мали магічно-охоронний характер, але 
під впливом часу набули більш декоративного 
значення [26, с. 178]. У цьому плані, варто вка-
зати, що архаїчність орнаментів характерна і 
для інших територій українського Полісся, до 
якого відноситься Чернігівщина. До статті до-
дано ілюстрації писанок із їх назвами, що має 
важливе значення для такого роду публікацій.

У виданні, яке впорядкували С. Сітько та 
Т. Русанова [25] за матеріалами Е. Біняшівсько-
го, подано ілюстрації писанок з різних етно-
графічних районів та адміністративних тери-
торій України. Зокрема, з Чернігівщини маємо 
писанки з назвами «рожа», «барильце», «боко-
вая рожа», «волове око», «гвоздика», «квітки», 
«квіткові», «ситцева», «квіточки, ситцева», 
«клинчасті зірки», «сакви, ситцева», «сторчова 
рожа», «деревце, ситцева», «барвіночок». Се-
ред малюнків, у цьому науково-популярному 
виданні тільки два ідентичні тим, що зображе-
ні в альбомі Е. Біняшівського 1968 р. 

П.П. Рибалко [18] висвітлено історію фор-
мування колекції писанок В. Ястребова, її доля, 
семантика писанкових орнаментів. Проводячи 
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аналіз зібрання, за матеріалами дослідника, ав-
тор зазначає, що у ній було представлено і пи-
санки Новгород-Сіверського повіту тодішньої 
Чернігівської губернії. Усього їх було 7 штук. 
У публікації він наводить цікаві факти про по-
дальшу долю зображень розфарбованих яєць 
із колекції В. Ястребова та листування з цього 
приводу П. Рябкова з Ф. Вовком. На жаль, під 
малюнками, поданими у виданні, немає підпи-
сів, звідки походять писанки. 

В іншій статті П. Рибалко [19] розглядає ко-
лекцію народних писанок, яка була зібрана 
В.М. Ястребо  вим та ілюстрації, якої розміщені 
у відомому каталозі С. Кульжинського (1899 р.). 
Автор розкриває процес збирання самої колекції 
та дослідження В. Ястребовим цього виду народ-
ного мистецтва. Що стосується писанок Черні-
гівщини, то науковець, як і в попередній роботі, 
зазначає, що в зібранні було 7 писанок з Новго-
родсіверського повіту Чернігівської губернії. 

Наступні сторінки статті присвячені розгляду 
та аналізу писанок, що розміщені в каталозі, але 
мають відношення до Кіровоградської, частково 
Миколаївської та Одеської областей. На жаль, 
чернігівських писанок, представлених в альбомі 
С. Кульжинського з цієї колекції, він не аналізує. 

В альбомі «Символічна мова писанки, від 
кам’яної доби до сьогодення», автор, член 
НСМНМУ, заслужений майстер народної твор-
чості України О. Білоус [24], робить спробу 
прочитання знаків й символів, що століттями 
пишуть на українських писанках. Для підготов-
ки видання, автор використала роботи А. Гола-
на, С. Кульжинського, М. Кордуби, П. Литви-
нової та ін. Зокрема, майстриня-дослідниця 
розглядає символіку та семантику орнамен-
тальних мотивів «Велика Богиня», «Божа 
рука», «дерево життя», «ромб», «сонце», «свар-
га», «хрест» та ін. Серед ілюстрацій писанок, 
які розміщені у виданні, маємо дві з Чернігів-
щини: на одній зображено шестипелюсткову 
«зірку», від якої відходять елементи рослин-
ного орнаменту, виконані зеленими кольорами. 
Тло писанки темно-червоного кольору, на яко-
му виділено білими лініями мотив «зірка». 

Ще одна писанка, яку авторка віднесла за 
назвою до орнаментального мотиву «сонце» 
виконана у біло-жовто-зелених тонах кольорів 
та має коричневе тло. На наш погляд, на ній 
швидше зображено зооморфний мотив, а не 
«сонце». Не схожий він і на оленя який за ле-
гендою, поданою у розшифровці символу, пе-
реміщує його на своїх рогах.

У статті В. Жлудько [10] розглянуто окремі 
аспекти розвитку писанкарства Чернігівщини, 
приділено увагу орнаментиці та кольоровій гамі 
чернігівських писанок. По суті, дослідження є 
стислим викладом та узагальненням відомих ма-
теріалів, які друкували А. Адруг, А. Семенцов та 
ін. Завершуючи свою розвідку, авторка робить 
висновок про важливість та необхідність залу-
чення дітей до пізнання місцевого писанкарства 
через викладання у школі навчальної дисципліни 
«Декоративно-прикладне мистецтво». 

У навчально-методичному посібнику з пи-
санкарства О. Білоус та З. Сташук [4], який 
розроблений для роботи з дітьми 8–16 років, 
виділено окреме заняття для ознайомлення з 
особливостями писанок Чернігівщини, їх ко-
льоровою гамою. Автори, відомі майстрині 
писанкового розпису, зазначають, що писанки 
цієї місцевості відомі за працями П. Литвино-
вої та С. Кульжинського. Незважаючи на те, що 
виділено окреме заняття, до нього відсутні ко-
льорові зображення самих писанок, хоча з ін-
ших районів у таблицях такі малюнки вміщено. 
Відповідно, якщо автори мали на меті показати 
писанки в кольорі з різних етнографічних ра-
йонів, то варто було помістити і з Чернігівщи-
ни. Чого, на жаль, немає.

У навчально-методичному посібнику з пи-
санкарства, автором якого є Т. Коновал, у розді-
лі про етнографічні регіони України приділено 
увагу й Поліссю, куди входить Чернігівщина. 
Відома майстриня зазначає, що тут «збереглися 
архаїчні культурно-побутові риси, успадковані 
ще від племен древлян» [13, с. 31]. Продовжу-
ючи виклад матеріалу мисткиня подає у на-
ступному розділі регіональні особливості пи-
санкарства. Розглядаючи писанки окресленого 
регіону, авторка пише про те, що найвишука-
нішими є розписані яйця «з червоними та жов-
тими квітами на білому тлі» [13, с. 40]. Також 
у виданні подано їх кольорові ілюстрації [12].

Отже, писанкарство на території Чернігів-
щини існувало з даніх-давен, про що свідчать 
знайдені при археологічних розкопках кераміч-
ні писанки давньоруської культури. Загалом ін-
формація про писанки цього краю зосереджена 
в таких групах матеріалів: публікації у науко-
вих журналах, збірниках, матеріалах конферен-
цій, а також зображення у каталогах та альбо-
мах, що є важливим для пізнання їх кольорової 
гами. Усі ці матеріали дають можливість з’ясу-
вати розвиток та побутування писанки, обрядів 
і звичаїв, пов’язаних із нею на території схід-
ноукраїнського Полісся. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПИСАНКАРСТВА: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИ-ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Проанализированы информационные и исходные материалы, публикации, связанные с писан-
карством Черниговщины. Применен сравнительный, историко-хронологически, методы, анализа 
и синтеза, которые позволили осуществить комплексное изучение и обобщить знания об изуча-
емом вопросе. Цель публикации охарактеризовать печатные материалы, в которых рассматри-
вается или представлена информация о писанках части украинского Полесья – Черниговщины.
Установлено, что первым упоминанием об использовании в Пасхальной обрядности расписан-

ных яиц в этом крае является работа А. Шафонского. Первые цветные изображения чернигов-
ских писанок были напечатаны П. Литвиновой. Информацию о них находим в трудах В. Ястре-
бова, С. Кульжинский, А. Семенцова, А. Адруга и др.
В течение советского периода историко-этнографических работ, посвященных писанкарству 

Украины, в которых было бы подано исторический обзор его развития, особенностей техноло-
гического процесса изготовления писанки, региональных особенностей орнаментации, не было 
напечатано.
На территории Черниговского Полесья найдено и древнерусские писанки. Это свидетель-

ствует о многовековой традиции их использования на Полесье. До сих пор, в орнаментике этого 
вида народного искусства используются древние мотивы.
Все обработанные материалы дают возможность узнать развитие и бытование писанки, 

обрядов и обычаев связанных с ней на территории восточноукраинского Полесья.
Ключевые слова: писанка, писанкарство, историография, Черниговщина, А. Шафонский, 

П. Литвинова, А. Адруг.
© Viktor Tkachenko 

(Pereyaslav-Khmelnytskyi)
THE DEVELOPMENT OF PYSANKARSTVO IN CHERNIGIV REGION: 

HISTORIOGRAPHIC-SOURCE STUDIES ASPECT
The article analyzes informational and source materials, publications related to the pysankarstvo 

of Chernigiv region. The comparative, historical-chronological, methods, analysis and synthesis were 
used, which allowed to carry out a comprehensive study and generalize knowledge about the subject 
matter. The purpose of the publication is to describe the printed materials, which consider or provide 
information about the part of the Ukrainian Polissya – Chernihiv region.

It was established that the fi rst mention of the use of painted eggs in Easter rituals in this region is 
the work of A. Shafonsky. The fi rst color images and technology of making Chernigov pysanka were 
published by P. Litvinov. Information about them is found in the works of V. Yastrebov, A. Sementsov, 
A. Adruh and others.

As noted in the catalog of S. Kulzhinsky, from the Chernihiv province, the collection of Easter eggs 
of the Lubensky Museum of K.M. Skarzhinsk was replenished with 75 copies.

In the material about the Chernigiv Easter eggs, which was voiced at the 14 th Archaeological 
Congress in Chernigov in 1908, it is said that in Chernihiv region at the beginning of the twentieth 
century The Easter eggs have been preserved. The exhibition catalog of the 14 th Archaeological 
Congress provided a list of pysanka depicted on it, with a brief description of them, without publishing 
drawings of products.

During the Soviet period, historical and ethnographic works devoted to the Easter eggs in Ukraine, 
which would provide a historical overview of its development, the peculiarities of the technological 
process of making Easter eggs, regional peculiarities of ornamentation, were not printed.

In the edition of B. Butnyk-Siversky on Ukrainian folk painting, on one of the tables, colored images 
of six Easter eggs from Glukhiv and Sosnytsky districts of the Chernihiv province of the nineteenth 
century are presented.

A well-known explorer of Easter eggs in Chernigov region A. Adrug covers a lot of issues related to 
regional Easter eggs.

In materials of the master of folk art A. Sementsov from p. Pony, tells about his search for Easter 
eggs in Chernigov region.
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One pysanka from Sloboda Petrivka of the Prilutsky district of Chernigov region is presented bi the 
Ukrainian pysanka-explorer from diaspora Zenon Eliev.

In 2005, the «Ukrainian national Easter egg», published by V. Manko, appeared in print. It is 
beautifully decorated, has a lot of colored illustrations. Among them we also fi nd pysankas from 
Chernigov region with the names: «fl ower», «rozha», «stork rose».

N. Tonkyy analyzes a collection of Easter eggs stored in the Chernihiv Regional Museum of Local 
Lore. MV Tarnovsky. Indicates who is the author of these Easter eggs, and also expresses gratitude to 
A. Sementsov from Sosnitsy and N. Dubina who also collected wonderful collections of Easter eggs.

Conducting an analysis of the collection of V. Yastrebova, P. Rybalko notes that it also represented 
pysanka from Novgorod-Siversky county of the then Chernihiv province.

In the educational and methodical manual on Easter eggs O. Bilous and Z. Stashuk, a separate 
lesson is dedicated to acquaintance with peculiarities of Chernigov lands with their color range.

Old Russian Easter eggs were found on the territory of Chernihiv Polissya. This testifi es to the 
ancient tradition of their use in Polissya. Until today, ancient motifs are used in the ornamentation of 
this type of folk art.

All processed materials provide an opportunity to know the development and the existence of Easter 
eggs, rituals and customs associated with iton in the territory of Eastern Ukrainian Polissya.

Key words: Easter egg, pysankarstvo, historiography, Chernihiv region, A. Shafonsky, P. Litvinov, 
A. Adrug.

До редакції надійшла 17.10.2017.
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ФАХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 
У ДЕРПТСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1803–1917 РР.)

Статтю присвячено аналізу системи фахової підготовки студентів Дерптського, згодом 
Юр’євського, університету в дореволюційний період, коли естонські землі входили до складу Ро-
сійської імперії. Методологічну основу публікації склали історичний, порівняльний та діалектич-
ний методи дослідження.
Встановлено, що в Дерптському університеті сформувалась нехарактерна для Російської ім-

перії система викладання. Студентам надавалось право самостійно обирати навчальні дисци-
пліни і термін навчання. Саме тут формуються перші студентські корпорації.
Визначено, що в першій половині ХІХ ст. рівень підготовки студентів залишався низьким й 

зводився до читання лекцій, часто не високого наукового рівня. Нововведена система штрафів і 
покарань для прогульників занять не виправила ситуацію. Найпродуктивнішими для студентів 
залишались додаткові заняття, що проводились викладачами для найталановитіших студентів 
у вільний від навчання час.
Доведено, що в другій половині ХІХ ст. із введенням семінарів ситуація поліпшилась. Проте, 

русифікація Дерптського університету у 80-х рр. ХІХ ст. змусила викладачів, німців за похо-
дженням, поступитися місцем професорам-росіянам, котрі запроваджують систему теоре-
тичного викладання. 
З’ясовано, що з метою залучення студентів до наукової роботи, впродовж ХІХ – початку 

ХХ ст. в Дерптському університеті створено низку студентських гуртків, а з початку ХХ ст. 
запроваджено проведення систематичних екскурсій для вихованців фізико-математичного фа-
культету. Також у виші започатковано традицію відзначати кращі наукові студентські роботи 
спеціальними нагородами – золотими і срібними медалями.
Ключові слова: Дерптський університет, фахова підготовка, лекції, семінари, студентський 

гурток, медальні роботи.
З моменту проголошення незалежності 

України актуальним залишалось питання ре-
формування системи вищої освіти країни. Уряд 
визначив пріоритетним західноєвропейський 
напрямок розвитку вищої школи. З 2005 р. 
Україна впроваджує Болонський процес, про-
те, радянська спадщина так і не відійшла в 
минуле, а її окремі атрибути і досі панують 
у системі вітчизняної вищої освіти. Найак-
туальнішою проблемою залишається якість 
освіти. Якщо об’єктивно поглянути на стан 
української вищої школи сьогодні, ми можемо 
побачити невтішну картину. Українські вищі 
навчальні заклади залишаються мало престиж-
ними для дітей із заможних родин, котрі нада-
ють перевагу закордонним вишам. Випускни-
ки університетів здебільшого не працюють за 
спеціальністю, оскільки набуті ними знання не 
відповідають сучасним потребам. Сам же ста-
тус викладача втратив престижність і прива-
бливість. Спроби влади реформувати існуючу 
систему вищої освіти не приносять бажаного 

результату. Лише врахування потреб сучасного 
суспільства та історичного досвіду дозволить 
відродити вищу освіту в Україні.

На сьогодні висувається низка ідей із приводу 
реформування системи вищої освіти в Україні, 
які включають в собі й право вибору студентом 
вивчаємих дисциплін; складання іспиту не у чіт-
ко визначений університетським керівництвом 
час, а з врахуванням рівня готовності студента; 
можливість закордонного стажування як для ви-
кладачів, так і для студентів; створення нефор-
мальних студентських братств; професійна пер-
спектива для найкращих випускників тощо. 

Цікаво те, що в Дерптському (Юр’євському) 
імператорському університеті, нині Тартусь-
кому, ще з ХІХ ст. сформувалась нехарактерна 
для Російської імперії, до складу якої входили 
естонські землі, система викладання. Дерпт-
ські студенти мали змогу обирати дисципліни, 
самостійно визначати строк навчання, який 
залежав від успішної здачі іспитів і бути чле-
ном студентської корпорації. Тому, саме аналіз 


