Українська
Писанка

Легенди про Писанки
Колись давно Бог послав на людей мор. Вмирали цілі села, і ніхто не знав
ліку від тієї хвороби. Одна жінка – вдова – мала десятеро синів, і мор забрав
дев’ятеро. Жінка так тяжко мучyлася і так палко молилася Богові, що Він їй сказав:
вона враятує свого мізинчика тоді, коли вишиє йому хрестами і квітами сорочку,
шоб Ангели Смерті його запримітили.
Вирятувала та жінка і себе, і дитину, а мучалася ще більше, бо знала, як мор
забирає людей без розбору. Поривалася розповісти про той Божий лік усім, а не
могла нічого вдіяти, бо Бог заповів їй так: якщо розповість людям, то не
врятується....
Наближався Великдень, і та жінка ще задовго до свят взяла розмальовувати
фарбами яйця й роздавати їх людям, щоб освятили й спожили. А малювала вона
на них хрестики, квіточки, листочки.... І так гарно, що люди лишали їх собі на
пам’ять. Ті писанки виставляли на видному місці....
Так мудра жінка і людей врятувала, і себе з сином від смерті оберегла.
************
Перші писанки писала Мати Божа. Як Ісус був маленький, то любив гратися
писанками. Мати Божа писала писанки йому золотою кисткою. Як Христа взяли на
муки, Мати Божа писала їх поночі, але писанки виходили дуже гарні, бо Мати
Божа, пушучи їх, плакала, сльози її котилися з очей, і де слізка на писанку капнула,
там зробилася цяточка, тому–то і досі на писанках мистці ставлять цяточки.
************
Ніс убогий чоловік яйця в кошику на базар продавати, а в цей час вели Ісуса
Хруста розп’яти. Хрест був тяжкий, і Спаситель падав під Його тягарем.
Чоловікові стало жаль Спаситель; він лишив свій кошик на дорозі, а сам пішов
помагати Ісусові нести хрест, і ніс аж до місця розп’яття.
Коли ж чоловік вернувся до свого кошика, то побачив, що яйця перемінилися
на писанки та крашанки.
************
Коли розп’яли Христа, то кров з Його ран стікала на камінці під хрестом, і з
кожного камінчика поставала крашанка червоного кольору, а від сліз Матері Божої,
що стояла біля розп’ятого Христа, що капали на камінчики, з’являлись писанки.
************
Коли Ісус Христос воскерс, то Він сказав воякам, які охороняли Його гроб:
«Ідіть і скажіть усім людям, що Христос воскрес, а щоб вам повірили, то ось вам
знак». При цьому Спаситель узяв з Свого гробу писанки і дав воякам. Від тоді і
пішов звичай робити писанки на Великдень.

Символіка
Тваринні Символи
Пташки:
вісники весни,
відновлення життя й природи

Півень, гребень півня:
родючість

Кінь, Олень:
символи сонця–Дажбога;
багатство, здоров’я

Баран:
завзятість

Риба:
Ісус Христос

Метелики:
любов

Павук, Павутина:
щастя

Вовчі зуби: вірність

Геометричні Символи
Трикутник:
триєдності природи Всесвіту: неба, землі і людини

Ромб:
поле

Кучері:
захист

Сердечко:
любов

Рослинні символи

Сосна, сосонка:
вічна молодість, здоров’я
Змія

Дерево, гілка, листя:
сила, ріст

Дуб (листя, жолуді):
Здоров’я то довголіття
бог Перун

Вазон (дерево життя):
Берегиня
розвиток поду

Виноград:
Святе Причастя
врожай

Квіти:
любов, мудрість

Господарські Символи
Драбина:
молитва
Решето:
відділення добра бід шкоди
зоране поле

Граблі, гребінець:
дощ, вода

Вітряк/сварга:
рух сонця через небо
бог Сварог

Релігійні Символи

Восьмираменна зірка/ружа:
Дажбог/сонце,

Триніг, Сонце:
Дажбог

Жучок, княгиня, качур, дерево:
Берегиня (велика богиня
неба та всієї живої природи)

Сигма, равлик, юрок:
Змія (бог земних вод
і землі)

Хрест:
Сварог
Ісус Христос

Церкви/храми

Безконечник: вічність

Писанкарство
Які потрібні матеріали?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чисті білі яєчка, літні (не з холодівника), без трісок або плям
Писачок
Віск
Барвники
Свічку
Тряпки
Оцет
Олівець
Чисті руки!!!

Як писати писанку?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Треба добре помити руки
Нарисуйте олівцем головні лінії вашого взору на яйці; не витирайте помилки
гумкою!
Приготуйте писачок і пишіть ним на яйці
а. нагрійте головку писачка в полум’ї свічки (рахуйте 1-2-3-4-5-6-7-8)
б. наберіть віск у великий кінець головки писальця
в.
підігрійте «дзьоба» писачка в полум’ї свічки (рахуйте 1-2-3)
г.
пишіт воском на яйці поки віск буде текти
ґ.
повторюйте «в» і «г» поки віск кінчиться
д. починайте знову від «а»
Напишіть воском всі елементи взору, які мають лишитися білими
Покладіть яєчко в воду з оцетем (1 ст. ложку до горня води) на 3-5 хвилин
Покладіть яєчко в перший барвник (нормально жовтий), і лишіть 3-5 хвилин
Візьміть ложкою яєчко із барвника, і легенько витріть його тряпкою
Напишіть воском всі елементи взору, які мають лишитися жовтими
Повторюйте цей процес, писати та фарбувати, починаючи із світлими
кольорами, ін кінчаючи із темними кольорами. Нормальний порядок
барвників є більш-менш такий:
білий
червоний

жовтий
зелений (краплями)
помаранчевий
останній кольор (чорний, вишневий, темно синій,тощо)

10. Знійміть віск : тримайте яєчко поруч полум’я свічки (НЕ над свічкою), аж поки
віск почне розставати (на вигляд як водичка). Витирайте цей віск тряпкою.
Повторюйте поки всей віск обчистите.
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(Берегиня)

