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. IIaнi тепянo' zвdвф' е colc poт
noчama цauу Pшoву 1 вuпo*iв бу
кodlв.ьюi nrсaнхa?
. Тасмниця заpoдlкспня хяftя
цiхавилa людeй здавяi, Бснтexяъ
вoна взс i сюlодвi. l lpо 'й цс 'к дхe
pеЛo trm
iфy€ бclliч Лc'cнд' ка]ок. мiФiв. з пм пoв'!зша й цiкав
с!с ма сtuвoлiв. Бyювннсьm х
пxсаffп Й€ сmi ФnацU ' с't!. дoх
I'!стиявсьхих чrciв. llшeснi. в
псPio/r' кщ пpо@даФ'
пpиPoда'
пiЛ6yшФl
сФ
яйця, тoдi вонo
вхo^xлo 'х магlчяий nрo1мст дo
погдвФких oбpядiв та свi!вoлiчциx
дiйсщ пoв'Фяtх iз зустpiччю вeс.
ни, Яйце рoфафoвyвши
це y тi
nавli часв. A y xPистяянський
DсpioД п!оаяк4
ФR?eсiння хPис
та. атpпбФм BФяюдп'х свfi, пpо.
Tяюм Фliъ
збагачеllrя i Pозвитrf
набyвма ii oряаvептацiя. I сьo'oдвi
вolа с!гEyлa фpавжьoгo мистсць:
кoгo пPoявy. A бyкoвиuськa писанхa

бачnти писaПки Pьних Prгioяiв Бу.
кoвля!] якi pоtписанi рitнoю
тeхвiкою, т}т с кpа!|анки.хPапапки'
скрoба!к!' мФlьoвa'ки i в!ас!е !!
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бinьш давнiм i Iабув вайбilьшoю
poзпoвсtоФкснпя3 усii pайoнаx нашoi oбIасai. за тexпiюю sиюнaвxя
6}Фвянськi пиоаnки nодiляmься на
маснe '\lисавхl|| розпиоавi за дoпo.
мo'!l) вoоь? та ljмaльoв.нкиl' Poзl{мъованi лензлем, писaпка бyла
poзпoвсrqхе}ra в г'pських PайoEах,
У лiвдеп!их . зустpiчаmся най.
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. У пiвдe!ниx pайoнa п'сапry
poзN]Дъoвyвали PiзнIМ! фaрбаi]и'
як пР3вилo' аяiлiяoвим! 6арвEЙка.
ми, OPнамснтiц|я iх мас свorPЙний
хаPа@P, т}т зд€бiльшoft
зyст!icа.
юъся мoтlBи квir.i8' гpи6iв, сiльоь.
стма спpамнlм витвoрoммисrеuт. юФспoдаpcькoю pеманснl-a, а тa
ва i дoсюlФoi xyдoжвьoiyяв!, У юх хPсстa' oкрcмоi хвiтхи. ягiд,
н'й зашифPoванi пnoьмeна. якi' лiфвaх пloдiв, самс зoбPмення яа
rloюивoj
&lя сyчаснoi пересiчloi
мшьoвaнкаx дoвoлt peаliстичlе,
людивn 3г!ачають змiФ' axе сисre.
МФьoванка вцtj'да. баPвистoю,
[lа рoзпвсiв нaбулa
ясIФаФю' !авiть мoжна пфачити
тецькoю та eсreeчlorc
PiвЛя,
Piзкi юnьоpo8i спoлyчr!яя,
пo,iетнiчlicъ
пашo|.o кPаю €
tlа вiдм;ty вiд
,цхеPслoм бaгaоi Pьsoманiтвoстi
сaвка декopoванa y тPадицiйн!й
Poзлисy велиюднiх пясаliок. Тoмy в спосrб воскouo'o Tсхнiroю' л!cач.
експoзицп нашoю музсlo мoжяа пo. юм' восxoM,Pозllисуваласятaка пЙ-
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трикутя'xаj рoмба тa лiвхPестa, дy.
хе чaсто заmсовyФься штPихoвкa.
мфив безкoяФн!м абo 6yкoвивсы
кoф моаядpу] яN!й y piзниx iвтеpвiдбyвaФся справжя мтiя пoяви. npФацiях с с!мвoлoм чи Ф бсзкo.
кPaси
I
laрогхеElя
дoскolaлol
неч!оФi Х1тя' чи m вoди, l з цiсi
чaPiвнoгo въеpувка' B i,i ру{a-{ яйцe
тoчки зopу]вaМ д}те цlкавo яе тшьвиблЙску. рЬяoба!вними вiдтiв@.
tи orшдdи' a a вивчm кoмпoз'цlю
б}1Фвинcькoiписaнки.
- Яхuмu . вiоfoiннoсhi
букoБoty . як дPiбвoмасштaбE] мo
. Бyкoвивськi tиса!ки вiдPъня.

вaнвя Рoзписy' ай ]a юJoритoм, як.
цo вЙxницькi писанхи стpиматIi за
колъором' то пiсавки з lly!льсъко.
цi пlcaяки мaФ reoм*?ичний оp.
ro paйoнy бiльш яскPaвj.l там трап!амент iвa!иcaнi з pъ!ями Мф!валяюъся 6lji !исaнки' па якиx мo)к.
ми- туt . шияцi, квaоoльки.огiрoч- !a пoбачити ясlтавi чФвoнi i сияi
kиj гяабФьш'
пшеEичкa'
юлъoри'
надtвичanlo цiкaв'ми e юсмo.
[oлюбляюъ чopнy писанIryl великoю кij'ъкiстю poсл!яних мoпвiв
зoбPaxоввяcoпця,мiсяцята хPестa ве тiльки y riрсьцЙх Paйolaх' а й в
як звaкyнс тiлъкибiблiйнoгor х!йс. Piвн!!!iй зoнi. цi лиса!кя мeяш гefuявсьюгol
a ii 'к символу ч@pьox
oмeтPизoвlвl' н!ж лиcaнки npсьrФ.
стoPiя свiry зaвичaй. в amopiв пи.
.o райoну- на Еих мйevо пoбaчm
сaвoк лpoявля.ться вeлика майстepнiсть' цапPиклад' геoм.Фичвi
писая@' юмпозицiд яких хapaюеP.
,a для гiрськ!х п)тЙльсьюlю i ви*.
ницькoф pайояiв,. цe свo.piднa
мiltjanopa' витвiP ювфiPяогo мдсте.
цтва, 4дже сфepичн! пoвepхвя яйця
&Yже важю лtддасться вlдтвopонпlo
пeввoю зoбpaжeвн', I мoxна лишe
собi уяв!ти, якoю
б}т P)ка y cлpaвжяьoi пpoфеоiйнoi
!xсакaPки'
щoб мaй@pяo poзФe.
яув@ цю noвФxвкJ i дoскoнdo] з
вФиким смaкoм пiдiбPш юБopи,
сmлъoвaяe зoбpаxснпя квiтiв.
- А on кФu вinбувdmьв
ont
oвoчiв' фpyniв' тaких як квaсoльш'
qи пташок'
спP4вж'в мaiя hoявl pac'qю?
oгiрoчoк абo мфeлlkiв
. Пjоля тoгo, Як п,савкаpка кijька
чaФ
зусrрiчаImся
зoбpа.
дoвoлi
Pазiв зая}pюс яйце, з яанocоя'м
xенEя вe тiльки птaхiв' а й свяцеE.
вoскoвям pЙсyЕюмl у рiзвi бapвя'
EЙx тварив: oленiв' з 'хими
пoв'язавi дав!i легенди' ювей абo
йчoк, Моxgа пoбaчиm й зoбPаxei:
!я хPамy' хрефa чи яаписy:xpистoс
- А 'ruмu

kл, BoEа. спoчаткуваФiваюч!, oбтирасяйцеi звiльня€ йorc пoвrpхвю
вiд яашaрyваньвоскy, oсь тoдi й

за кЙnФццim

c нaшi

. тPебa сказdи. щo юмпoзицiя
пиоaях' яaдзвичaйgo
бтовияcьюi
сшaдна, членyФься 'йце Eавniл,
пoпоPrк' мlх двo['а дщьяlмЙ полю.
сaп абo poзцeяoвyбо'
ва piзнi
ооNент'' дскopyсться во!a так!ми
opнаMeвтальвxм! стpiчкамп' як зуб
чи@ aбо зaпoвнепi вщент мoтивами

mви, тaх i кpyпlo!асщтабнi зo6traхeяя' зipки' яка' напPишaд' rPацс.
фoрмyсrься y зв!чайяy квiткy' aбo
tIе варrc зaб}ъm, uIо l]а3пс тлу.
мaчefuя симвoлiв i oбP'довoстi во.
ликoдньoп] яйця призаб)1е' iдм сyчасвol людиl'
стiльки мaliчвЙй змiст' скiлъки вик
пoчупя. ЛФдя
paдiюв вiд зyстрisi з !!cанкoю, бo
вoва тiсвo повязaнa з prлiгiйя'м
святом. пoпpи те. щo п!сaнkа зм!шаеъс' й oбрядoвим
вoдвoчас пpедметoм xyдoxвъo1
твopчoстi i мистсцькlNl витвoрoй. I
сьomднi це oдxн з яаpoдя'х прoмисiiв' якi в наш чe iсн}фъ i po}
вивaюъся яa Буковqвi.
- Bсi au.aнka вaшoi кoaфцIi zaPнo вuаяadюЙь'
Як вЙ вdмocя
. ми оФимfut! вел!чезнy кoя
оyБтаmвнy
i пpa@чЕy дoaoмory
вiд
вjдoмoгo
кoлекц'oвоPа
з
Baшк]вцiв паяn Фipч}tа, яrи]j ма.
свiй аmopський !'Фд юнсеPвyвaв
пя пnоaпок. i саме вi! ]дiй.lював
юяcеpвaцiю ваших л'сaвoк' гoлoв.
яе - ми впсвяенi' щo вся яaшa кo.
лскцlя захицеяa вlд пoшкoдxеп!я
бiФoгiчними шкиникaми' Toх вею
змоx1ть loмидyвaтися
' вашl
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