
UKRAIŃSKIE 
TRADYCJE 
WIELKANOCNE



Na Ukrainie większość
wyznawców stanowią
prawosławni.

Sporo jest także
grekokatolików. 

Wielkanoc w Ukrainie
to najważniejsze
święto w roku.



Tradycje i kultura obchodzenia 
świąt jest zupełnie inna 
na wschodzie, w centrum
i na zachodzie Ukrainy. 

Dlatego te Święta są tak 
różnorodne i jedyne
w swoim rodzaju.



Poznajmy ważne symbole, 
obrzędy, potrawy, zwyczaje, 
które są charakterystyczne 
dla Świąt Wielkanocnych 
na Ukrainie. 



Święta Wielkanocne 
na Ukrainie mają 
sporo cech podobnych 
do Świąt obchodzonych 
w Polsce.

Ukraina korzysta 
z kalendarza juliańskiego, 
więc ich święta czasem 
wypadają w innym terminie. 



Ukraińska 
Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa to dzień, 
który również na Ukrainie 
obchodzony jest przed 
Wielkanocą. 

Dzieci wraz z rodzicami 
przygotowują piękne, 
kolorowe palmy, które 
są święcone w cerkwi. 
Następnie zanosi się 
je do domu.



Różnią się one nieco od 
naszych palm, ponieważ 
przygotowywane są 
z gałązek wierzbowych. 
Wierzba w dawnych 
wierzeniach była 
uważana za święte drzewo. 
Jest to także jedno 
z pierwszych drzew, 
które budzi się do życia 
po zimie.



Palmy tworzone są 
również z żywych 
lub sztucznych kwiatów, 
a także z bibuły. 



Pokonanie domu 
gałązkami wierzby

W niedzielę „Verbna
Nedilya” na Ukrainie 
miejscowi uderzają 
bliskich wierzbą, 
ponieważ ma ona 
właściwości 
oczyszczające 
i lecznicze.



Pisanki

Na Ukrainie w czasie 
Świąt Wielkiej Nocy 
nie może zabraknąć 
pisanek. 

Symbolizują one 
odradzającą się 
przyrodę. 



Według dawnych 
wierzeń mają też 
odpędzać złe moce 
i przynosić szczęście.



Tradycyjnie pisanki 
przygotowuje się 
rodzinnie. 

Kolorowe, pięknie 
ozdabiane, wręczane 
są jako znak miłości. 



Kraszanki i gałunki
przeważnie malowane 
są na czerwono –
jest to kolor ognia 
i życia, które zaczyna
się w jajku.



Pisankami i kraszankami 
Ukraińcy wymieniają się 
i dają je w podarunku 
krewnym oraz bliskim, 
mówiąc:
„Chrystus 
Zmartwychwstał”.



Zgodnie z ludową tradycją 
pisankę, którą dostaniesz 
jako pierwszą, należy 
zachować. 
Posiada ona bowiem 
magiczną moc: 
chroni przed złym okiem.



Może także zapobiec 
pożarowi, a nawet 
go powstrzymać. 



Co znajdziemy 
w ukraińskim koszyczku?

Święconka 
jest ważnym 
elementem Świąt
Wielkanocnych. 



Często po poświęceniu 
pokarmów ludzie dzielą 
się częścią z nich 
z bezdomnymi osobami.

Jest to piękny zwyczaj, 
który pokazuje, że należy 
dbać o wszystkich ludzi, 
nie tylko o własną rodzinę. 



Tradycyjnie 
w koszyczkach 
znajdują się :
masło, jajka, chrzan, 
mięso, kiełbasa, szynka, 
sól i ocet. 



Niektórzy do koszyczka 
wkładają także twaróg 
i charakterystyczne 
przekąski dla dzieci –
zefirki, czyli słodkości 
zrobione z bezy… 



oraz słodycze Roshen.



W koszyczku najważniejsza 
jest Paska. 
Symbolizuje Ciało Pańskie.



Jest to tzw. babka 
z ciasta drożdżowego 
z rodzynkami. 
To obowiązkowy 
element Świąt, który 
przed spożyciem 
smaruje się masłem.



Każda gospodyni 
stara się, aby paska 
wyszła jej jak najpiękniej.
Dlatego piecze je -
do Wielkiego Piątku -
w takiej ilości, 
aby chociaż jedna 
z nich była idealna.



Ukraiński 
Wielkanocny stół

Możemy na nim znaleźć 
wszystko, co zostało 
poświęcone w Wielką 
Sobotę. 
Śniadania wielkanocne 
są sute, bo zakończył się 
czas postu. 
Są zbliżone do tych, 
które goszczą na 
polskich stołach. 



Podczas świątecznego 
śniadania w Ukrainie 
nie może zabraknąć 
produktów z koszyczka -
przede wszystkim mięs. 



Dominują też kiełbasy 
oraz wędlina, która
często jest wcześniej 
podsmażana.



Ukraińskie gospodynie 
przygotowują 
także bliny 
- „młynci”…



… i oczywiście   
pierogi.



Nie może też 
zabraknąć jajek 
i tartego chrzanu. 
To wszystko polane 
jest… octem!



Na stole znajdziemy
też sałatkę Olivier.
Choć ma francuską 
nazwę, pochodzi 
z krajów wschodnich. 
Jej składniki to między
innymi ziemniaki, 
marchewka, cebula 
i jajka. 
W Polsce znamy ją pod 
nazwą sałatki jarzynowej.



Niektórzy podczas 
śniadania wielkanocnego 
jedzą także tradycyjną
ukraińską słoninę…



oraz ulubione
suszone ryby…



a nawet -
czerwony kawior.



Wielkanoc jest dniem, 
w którym zapraszani 
są goście.

Na stole znajdą 
przygotowane ciasta, 
ciasteczka oraz sękacz.



Lany poniedziałek 
w Ukrainie

Lany poniedziałek, 
inaczej Śmigus-Dyngus, 
występuje również 
podczas świąt w Ukrainie.
To obyczaj oblewania 
się wodą w powielkanocny
poniedziałek - stąd i nazwa 
- Lany (Oblewany)
Poniedziałek.



Zwykle biorą w nim udział 
dzieci, choć dorośli także 
dają się ponieść zabawie. 

Zazwyczaj to chłopcy 
polewają wodą dziewczynki
- najczęściej te, które im się 
podobają.



Korzeni „lanej’ 
tradycji można się 
doszukiwać w wierze 
w oczyszczającą 
moc wody.



Ukraińskie wróżby 
i przesądy

Istniało całe mnóstwo 
wielkanocnych wróżb 
i przesądów, w które 
lud święcie wierzył. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

https://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=20235
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Wierzono, że dziecko 
urodzone w Wielkanoc 
osiągnie wysokie 
stanowisko. 

Natomiast to, które 
urodzone było 
w którymś z dni 
Wielkiego Tygodnia, 
kiedy dorośnie, będzie 
człowiekiem o zdrowej 
i silnej osobowości.



Uważano, że ten, 
kto jako pierwszy 
w Wielkanocną 
Niedzielę zobaczy 
świt, będzie miał 
szczęście w interesach.





Aby oczyścić się
z grzechów 
i różnego rodzaju 
nieszczęść, trzeba 
było pohuśtać się 
na huśtawce.



Uważano, że jeśli w Wielki 
Czwartek postaramy się  
i opróżnimy dom ze 
wszelkich rupieci 
i  wyrzucimy je, to przez 
cały rok w domu będzie 
schludnie.

Dlatego ten dzień nazywano 
„Czysty Czwartek”.



Osoby starsze przez cały 
Wielki Tydzień czesały 
włosy, szepcząc przy tym 
zaklęcie: 
„Poślij mi tyle wnuków, 
ile jest włosów na tym 
grzebieniu”.



Aby zobaczyć opiekuna 
domu – chochlika, 
we wtorek Wielkiego 
Tygodnia wchodzono 
na strych z zapaloną 
cerkiewną świecą.



Śpiewano pieśni ludowe –
hajiwki i hahiłki. 
Ta muzyka tworzyła jedną 
całość ze wszystkimi 
obrzędami wielkanocnymi.



Wielkanocne 
ciekawostki

HROBKI  
Zaraz po Wielkanocy, 
wypada ukraińskie 
Święto Zmarłych. 
Rodzina i przyjaciele 
przychodzą na groby 
swoich bliskich, 
by wspólnie z nimi 
biesiadować przy 
jadle i piciu.



Ukraińcy w czasie świąt 
witają się:
„Chrystus 
Zmartwychwstał” 
(„Chrystos Woskres!”). 

Na to powitanie należy 
odpowiedzieć:
„Naprawdę 
Zmartwychwstał”
(„Woistyno Woskres”).



W Kołomyi 
(miasteczku nad rzeką 
Prut w obwodzie
iwanofrankowskim) 
od 2000 roku 
funkcjonowało…
Muzeum Pisanek.



Znajdowała się tu 
największa na świecie 
pisanka.

Gigantyczne jajo to 
właśnie Muzeum Pisanek. 

Mieściło się w nim ponad 
6 tysięcy wydmuszek 
z całego świata.



Można tu również 
było zobaczyć 
najstarszą  ukraińską  
pisankę z XV lub 
XVI wieku.



Na Ukrainie, podobnie 
jak w Polsce, 
w okresie Świąt 
Wielkanocnych 
można było napotkać 
wystawy pisanek. 



Największe znajdowały 
we Lwowie i Kijowie. 

Stworzone przez artystów 
wyjątkowe, sporych 
rozmiarów, przepięknie 
ozdobione prace to małe 
dzieła sztuki.



W okresie 
przedświątecznym 
we Lwowie odbywał się 
jarmark wielkanocny, 
na którym można było 
zakupić ozdoby 
świąteczne oraz 
potrawy wielkanocne.



Życzenia 
wielkanocne 
po ukraińsku
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