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Наші допитливі читачі!
Пропонуємо
вашій
увазі
довідку за культурно–історичним
проектом
ЦБС
Деснянського
району
«Пам’ятай!
Відроди!
Збережи!».
Мудрі люди кажуть: «У світі
доти існуватиме любов, доки люди
писатимуть писанки».
Кожна писанка – це ніби
маленький світ. Тут і небо із
зорями, і вода з рибами, і дерево
життя з оленями й птахами, і засіяне
поле, і трибанні церкви – усе це
вималюване у певному порядку для
того, аби підтримати лад та
рівновагу у нашому світі.
Перетворювати
звичайне
куряче яйце на чарівну писанку за
старих
часів
уміла
кожна
слов’янська жінка.
Хранителька
домашнього
вогнища повинна була з року в рік
«оновлювати світ». Для цієї святої
справи їй, окрім яєць, потрібні
були: непочата вода, непочатий
вогонь,
нові
горщики,
нова
полотняна серветка, бджолиний
віск, свічка, фарби, розламана
надвоє кісточка-вилка.
Непочатий вогонь добував
господар сім’ї, непочату воду
господиня брала опівночі з семи
джерел.

Фарби добували з пелюсток
квітів, кори, коріння і листя дерев.
Узор майстрині не вигадували,
а списували з торішніх писанок – з
року в рік, від бабусь-прабабусь. А
до
предметів,
причетних
до
приготування писанок, ніхто, окрім
самої господині, не смів навіть
торкатися.
Так писали писанки наші
далекі предки, наші прабабусі.
Ця традиція нараховує вже
близько 8 тисяч років.
Звичайно ж, із часом правила
писання спростилися.
Вода
проста,
кип'ячена,
писачок – спеціально виготовлений
у вигляді невеликої металевої
воронки, а фарби беруться як «від
Бога, так і від людей».
Але традиція розписування
писанок оминула всі труднощі і
змогла вижити й донині.
Радимо прочитати наступну
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