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ВЕЛИКОДНІ ЛИСТІВКИ

У своїй статті в ‟Сівачі‟ за 23 грудня
2012 р. я подала загальну інформацію
про святкові листівки, зосереджуючись
на українських різдвяних листівках.
Сьогоднішня стаття є продовженням
попередньої  і буде йтися в ній про
українські Великодні листівки.

До недавна посилання вітальних ли-
стівок з нагоди головних свят, таких як
Різдво і Великдень, було нормальним
явищем. Одначе, останнім часом зви-
чай посилання Великодніх листівок пі-
дупав. Ось тому Великодні листівки все
менше видають, вони все більш рід-
кісні,  і з огляду на це  стають важли-
вим предметом для колекціонерів.

Святкові листівки, а українські особ-
ливо, подають не тільки  релігійні та
доброзичливі побажання, але й містять
цінний інформаційний зміст і часто
вважаються значним мистецьким тво-
ром. Відомі українські мистці залюбки
включають у свій мистецький доробок
видання особливих святкових листівок.
Більшість листівок подають багатство
інформації не лише про релігійний
аспект свята, але також про старовинні
традиції, пов’зані з ним. І так, на під-
ставі зображень на листівках, одержу-
вачам відсвіжується пам’ять, спогади,
а іноді й відкриття особливостей, які
містяться в цьому святі .

Українські Великодні традиції багаті
та символічні у своєму змісті. Багато
старовинних, дохристиянських ритуа-
лів святкування приходу весни та вос-
кресіння природи стали частиною
християнського свята Великодня,  Вос-
кресіння Христового. Такі звичаї, як
биття лозою у Вербну неділю, випі-
кання особливих хлібів – паски, бабки,

писання писанок, виведення га-
гілок на Великдень під церк-
вою, обливання водою у
Світлий понеділок і багато
інших були приєднані до хри-
стиянського свята. Чисельні
українські мистці -  автори Ве-
ликодніх листівкок  -старалися
втілити багато з цих традицій у
свої твори.

Наш Музей і Бібліотека
мають значну збірку Великод-
ніх листівок. Беру листівки із
зображенням Воскреслого Хри-
ста трьох різних мистців: Ми-
хайла Дмитренка (1908-1997),
Мирона Левицького (1913-1993
) і Едварда Козака (1902-1992).
Перші дві зображають Воскрес-
лого Христа на підставі іконо-
графічних законів. На третій
листівці Воскреслий Христос
з’являється воякам Української
Повстанської Армії в їхніх лісо-
вих криївках. Цю листівку ви-
дано в таборах ДП у Німеччині
в ті роки, коли повстанська

армія ще активно діяла в боротьбі з со-
вєтськими окупантами.

У нашій колекції маємо також листівки,
видані у Львові у 20-их роках двадцятого
століття. Листівка Олени Кульчицької
( 1 8 7 7 - 1 9 6 7 )
зображає ве-
лику групу гу-
цулів перед
церквою під
час Великод-
ньої Служби
Божої. На ли-
стівці анонім-
ного мистця
бачимо селян
н а в кол і ш ка х
перед Воскрес-
лим Христом.
Центральний
образ обрамле-
ний українсь-
кою вишивкою
і писанками.

Кілька тиж-
нів перед Вели-
коднем молоді
дівчата присвя-
чують багато
днів і годин пи-
санню писанок.
Ми кажемо ‟писати писанки‟, а не ‟малю-
вати‟, бо згідно з повір’ям, символи, які
накладємо на яйце, це закодована мова, яка
висловлює побажання щастя, здоров’я,
добробуту, довголіття тощо. Писанки да-
рують членам родини, друзям, а особливо
дівчата дарують молодим парубкам, яких
вони собі вподобали. Мистці Галина Ма-
зепа (1910-1995), Мирон Левицький, і

Ярослава Сурмач (1925-2009),
зображають саме цю традицію,
і кожний у  своєму стилю. Дві
листівки видані українськими
полоненими в Ріміні (Італія),
ілюструють дарування писа-
нок. На листівці С. Яцушка дів-
чина соромливо дає писанку
козакові, будучи непевною, чи
він її прийме. На листівці
мистця О. Островський бачимо
в гумористичному висвітленні
козака який несе велетенську
писанку. Листівка Мирона Ле-
вицького, видана 1946 р. в Ав-
стрії, зображає велетенську
писанку, яку несе аж два ко-
заки.

Листівка В. Залуцького озна-
йомлює нас з приготуванням
великодніх страв. У святковій
чепурно прибраній хаті мама
прикрашає паску та привчає
доньку до цього ритуалу. Ли-
стівка Петра Андрусіва (1906-
1981) зображає родину в дорозі до церкви
з великоднім кошиком. Мистець додав до
цієї картини ще й інші елементи, пов’язані
з Великоднем, такі як вербові гілки,  пи-
санки, вишиванку. Ярослава Сурмач ство-
рила прекрасну картину на шклі, на якій
бачимо посвячення великодніх кошиків

під церквою.
Улюбленою

розвагою моло-
дих хлопців на
Великдень було
дзвонити у
дзвони. По укра-
їнських селах ве-
ликодні дзвони
лунали годинами.
Листівки невідо-
мого мистця та
Едварда Козака
ілюструють і цей
звичай.

Після Вос-
кресної Служби
Божої слідує по-
свячення вели-
кодних кошиків
та великодній
сніданок. Потім
молоді дівчата
виходили на га-
лявину біля
церкви та виво-

дили гагілки. Сьогодні виконуємо ці вес-
няні пісні та хороводи для розваги, але в
минулому вони мали ма-
гічне призначення. У дав-
нину людина вірила, що
словом, музикою, ритмом,
рухом можна розбудити
природу. Імітуючи сіяння,
садження та розвиток по-

сіву, можна приворо-
жити добрий урожай.
Виводячи кривий та-
нець, ‟то в гору, то в
долину‟, імітуємо
мандрівку сонця по
небу – схід і захід, і
цим забезпечуємо віч-
ність життя на землі.
Листівки Петра Анд-
русіва і Едварда Ко-
зака ілюструють ці
хороводи.

Великодній понеді-
лок, який називаємо
обливаним, відзнача-
ється тим, що хлопці і
дівчата стараються з
використанням хитро-
щів облити водою
один одного. Сьогодні
- це весела забава. У

давнину обливання водою вважалось
свого роду очищенням та оздоровлен-
ням. Листівки Мирона Левицького і
Миколи Бутовича (1895-1961) ілю-
струють цю забаву.

Мистець світової слави Яків Гніз-
довський (1915-1985) зумів поєднати
всі великодні традиції на одній ли-
стівці. Починаючи від писання писа-
нок, печення пасок, збирання
вербових гілок, їзди до церкви, посвя-
чення великодніх страв, виводу  гагі-
лок та закінчуючи обливаним
понеділком.

Українські святкові листівки, видані
перед Другою світовою війною  в Га-
личині та українською діяспорою по
цілому світі містять в собі та пере-
дають не тільки важливі факти але й
служать освітнім знаряддям. У ба-
гатьох випадках вони візуально допо-
магають зберегти деякі аспекти нашої
спадщини. Приглядаючись уважно до
деталей, які мистці вкладають в ли-
стівкові зображення, ми будемо зба-
гачені, збуджені і горді за нашу
культуру, спадкоємцями якої вважає-
мось.

Любов Волинець


