
Вербна неділя 
Била бабця мене вербою, 
Щоб завжди була я молодою! 
Щоб росла, як верба крислата. 
Била бабця за маму й тата! 

Щоб довіку  я любила, 
Щоб мене не лишала сила, 
Щоб здорова була і завзята, 
Ще й за путнього била  зятя! 
Щоб кохав, шанував родину. 
Била бабця за доню й сина! 

За майбутнє моє безхмарне 
І за долю мою немарну. 
Била  бабця—немов святила! 
Сонцем очі її світили! 

Я ж сміялася і раділа! 
Була ж Вербною та неділя! 
     

         Галина 
Хмільовська 

        

Білий 
тиждень 

  Останній тиждень 
перед Великоднем 
називається білим або 
чистим. 
На цьому тижні віруючі 
Люди дотримуються 
посту так само суворо, 
як і на першому тижні 
Великого посту. 
   Найважливішим днем 
цього тижня є четвер, 
який називають чистим 
світлим, великим, 
страстним або живним. 
    Чистий четвер — це 
день весняного 
очищення. Ще вдосвіта, 
до схід сонця люди 
прибирають в домівках, 
коморах, на подвір'ї — 
все повинно бути чистим 
і виглядати по 
святковому. 
    У Чистий четвер 
господині, поруч з іншою 
роботою, готували сіль 
для  великоднього 
столу. Вони брали 
грудку солі, загортали в  
чисте полотно і клали в 
піч. Коли полотно 
обгорить, сіль збирали і 
зберігали до Великодня, 
клали її на хліб під  
образами. Ця сіль 
вважалася цілющою.    
Страсна п'ятниця . 
Віруючі люди в цей день 
нічого не їдять до виносу 
плащаниці з вівтаря на 
середину церкви. 
    В багатьох 
місцевостях України 
існує звичай   обносити 
плащаницю тричі 
навколо церкви. В    
Галичині в Страсну 
п'ятницю дзвони 
замовкають. 
     Ні шити, ні прясти в 
цей день не можна. 
Колись наші господині 
робили в Страсну 
п'ятницю робили дві 
роботи : пекли паски і 
садили капусту — 
вважалося, що це 
робити можна, не гріх. В 
Галичині та в Закарпатті 
паски печуть переважно 
у вигляді круглого хліба 
з 
орнаментом 
зверху. 
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Великодня субота 
В Великодню суботу 
роблять крашанки і 
писанки. За 
народним 
віруванням, зроблені 
в цю суботу 
крашанки довше 
зберігаються. 

     Здебільшого їх 
фарбують у 
червоний, жовтий, 
зелений і золотистий 
кольори. 

     Найстаріший 
орнамент на 
писанках 
геометричний : 
трикутники, спіралі, 
кола, сорококлинці. 
На сирому яйці 
воском вимальовують 
не зафарбовані місця. 
Інструментом для 
написання писанок є 
паличка з бляшаною 
трубкою на кінці. 
Коли малюнок 
писанки закінчений, 
їх складають в 
череп'яну миску і 
кладуть в піч. 
Найкращі писанки на 
Гуцульщині в селі 
Космач Косівського 
району Івано-
Франківщини. 
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Випуск №1 

23.03.2006р. 

Цікаво 

знати : 
В 19 ст. при 

розкопках 
Кривушанської 
могили знайшли 
глиняні яйця. 
Вчені довели, що 
звичай 
розмальовувати 
писанки на 
Україні походить 
з 
передхристиянсь
ких часів. 

Писанки, зварені в 
Чистий четвер, 
ніколи не 
псуються. 
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    У великодній понеділок 
християни ходять один до 
одного, христосуються і 
обмінюються писанками. 
Колись діти до 12 років в 
цей день носили гостинці 
хрещеним батькам, своїм 
дідусям і бабусям. У повній 
формі цей звичай зберігся в 
білорусів. 
  Великодній понеділок 
називають ще “обливаним”. 
Обливати когось або самого 
себе водою — звичай 
пов'язаний з весняним 
очищенням.  Цей звичай існує 
і  в багатьох  європейських 
народів. В Польщі, Боснії, Чехії 
— так само, як і в Україні — 
хлопці обливають дівчат водою 
або парфумами. Серед 
українських звичаїв відоме 
ще кидання у воду 
символічних речей або 
людей в одежі. 
В третій день Великодня 
люди вже 
“відпроваджують” свята : 
збираються біля церкви, на 
цвинтарі, грають  в 
Великодні ігри, водять 
гаївки. 
      Першу неділю після 
Великодня називають 
Провідною — це час 
поминання мертвих. За 
стародавнім народним 
віруванням, померлі 
радіють, коли їх поминають 
добрим словом живі та ще й 
приходять до них на 
могили. Перед Великоднем 
люди ідуть на кладовище, 
впорядковують могилки, а в 
Провідний тиждень 
сіють квіти, садять калину, 
доглядають братські 
могили. 
      В східних областях 
України  
дівчата мають обов'язок 
сплести вінок і покласти 
його на “козацькій могилі”. 
Тож нехай і на чужині, 
кожної весни, за нашим 
звичаєм,  горять свічки, 
зацвітають квіти над тими 
могилами, що по всьому 
світі розкидані : 
Будуть пташки прилітати, 

калиноньку їсти, 
будуть їм приносити 

з України вісті… 

За О.Воропаєм 
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могилами, що по всьому 
світі розкидані : 
Будуть пташки прилітати, 

калиноньку їсти, 
будуть їм приносити 

з України вісті… 

За О.Воропаєм 

     Крім  поздоровних 
пісень, на другий день свят 
виголошувалися ще 
спеціальні  вірші. Їх 
виголошували здебільшого 
діти, переважно хлопчаки, 
перед хрещеним батьком, 
матір'ю, дідом, бабою або 
іншою ріднею. Ось один з 
віршів : 

Христос воскрес, не сам я знес, 
А сам з собою душу покою. 

Прийняв Христос великі муки, 
Взяли Його під Божі руки, 

Його мати стояла, такі слова 
звіщала: 

“Ой, синочку мій ясний, 
Перед тобою світ красний, 
Як будеш ти воскресати, 

Будуть перед тобою ангели літати, 
З святим Воскресінням 

поздоровляти.” 
      За таке поздоровлення 

діти діставали від господині 
крашанку ,а  від господаря 

гроші. 
        Віршували ще й  так: 

Христос воскрес із мертвих, 
Сонце святиться, 

Ісус Христос на світ родиться. 
Божа мати на камеї стояла, 

Криваві сльози проливала: 
Пилате, Пилате! 

Як нам Христове тіло зняти, 
На престол положити, 
Плащаницею укрити? 
Там пташки літали, 

Весело співали, 
Ісуса Христа звеселяли. 

І ми будем співати, 
Ісуса Христа звеселяти. 

Там громи гриміли, 
Додолу упали. 

Підіть, діти, підніміте. 
Красним яєчком обдаріте. 
Поки новий світ настане, 

Земля потрясеться, 
Камінь розпадеться. 
До гроба не мався ,- 

Камінь розпався, 
Христос воскрес із мертвих. 
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Стр. # 

Від Великоднього понеділка до Провідної 
неділі 

Великодні вірші 

Редактор : Бернацька Лілія. 

      Про походження 
звичаю готувати до 
Великодня писанки та 
крашанки існує багато 
легенд 
        Одна з легенд 
стверджує, що коли Ісус  
Христос воскрес, то сказав 
воякам, які охороняли його 
гріб:” Ідіть і скажіть усім 
людям, що Христос  
воскрес, а щоб вам 
повірили, то ось вам знак.” 
При цьому Спаситель узяв із 
свого гробу крашанку і 
подав воякам. Відтоді і 
пішов звичай робити 
крашанки на  Великдень. 
         Інша легенда каже: 
“Ніс убогий чоловік яйця в 
кошику на   базар, а в цей 
час  вели  розпинати Ісуса 
Христа. Хрест був тяжкий, 
Спаситель падав під його 
тягарем . Чоловікові стало 
жаль Ісуса; він лишив кошик 
на дорозі, а сам пішов 
помагати Ісусові нести 
хрест  -  і ніс аж до самого 
місця розп'яття. Коли ж 
чоловік повернувся до свого 
кошика, то побачив, щ яйця 
обернулися на писанки та 
крашанки. 

     На Гуцульщині 
оповідають, що писанки 
писала Мати Божа і 
дарувала їх Пілатові, щоб 
той змилувався над її 
Сином. Коли Мати Божа 
писала писанки, то плакала 
і слізьми обливала свою 
роботу, а тому й вони, 
гуцули, коли пишуть 
писанки, то вимальовують 
цятки. Подібні до сліз. 

      Про походження 
звичаю готувати до 
Великодня писанки та 
крашанки існує багато 
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місця розп'яття. Коли ж 
чоловік повернувся до свого 
кошика, то побачив, щ яйця 
обернулися на писанки та 
крашанки. 

     На Гуцульщині 
оповідають, що писанки 
писала Мати Божа і 
дарувала їх Пілатові, щоб 
той змилувався над її 
Сином. Коли Мати Божа 
писала писанки, то плакала 
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писанки, то вимальовують 
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звичаю готувати до 
Великодня писанки та 
крашанки існує багато 
легенд 
        Одна з легенд 
стверджує, що коли Ісус  
Христос воскрес, то сказав 
воякам, які охороняли його 
гріб:” Ідіть і скажіть усім 
людям, що Христос  
воскрес, а щоб вам 
повірили, то ось вам знак.” 
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тягарем . Чоловікові стало 
жаль Ісуса; він лишив кошик 
на дорозі, а сам пішов 
помагати Ісусові нести 
хрест  -  і ніс аж до самого 
місця розп'яття. Коли ж 
чоловік повернувся до свого 
кошика, то побачив, щ яйця 
обернулися на писанки та 
крашанки. 

     На Гуцульщині 
оповідають, що писанки 
писала Мати Божа і 
дарувала їх Пілатові, щоб 
той змилувався над її 
Сином. Коли Мати Божа 
писала писанки, то плакала 
і слізьми обливала свою 
роботу, а тому й вони, 
гуцули, коли пишуть 
писанки, то вимальовують 
цятки. Подібні до сліз. 
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