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БАРСЬКИЙ РАЙОН

c. Борщі
Записала Л. Артюх 24 травня 1981 р.  

у с. Борщі Барського р‑ну Вінницької обл. 
від Карченко Ксенії Андріївни, 1900 р. н. 

СВАТАННЯ  «Сватання», або «догово ́р» [кажуть]. Ідуть 
батьки, молодий і рідня. Несуть хліб, горілку. І зараз 
так само. Сідають за стіл, п’ють горілку. Староста або 
староста й молодий приходять ще раніше до догово-
рів, як молоді умовляються. Старостою йдуть дядько, 
старший брат. Молода їм чіпляє рушники або відмов-
ляє  – «гарбуза дає». Старостам молода вертає хліб і 
горілку – значить відмовляє. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  
В суботу печуть коровай у кожного з молодих. Деко 
велике, на нього кладуть тісто, тоді сплітають у три 
коси плітки, зверху  – «гусочки», збоку  – косички 
овальної форми. Пекли коровай дві свахи, тепер – ба-
гато свахів, але місять дві свахи, з родичок від сторони 
молодого; в молодої – з боку молодої. Тільки заміжні 
можуть бути коровайницями. Калачі були довгень-
кі, плетені у три [косиці], ними просили на весілля. 
Тепер просять записками. Називали їх «гусками», бо 
клали зверху «гуски» або одну «гуску», залежно від 
того – просять одного чи пару гостей. «Парові калачі», 
«парові гуски». Шишки не пекли. Пряники пекли з ме-
дом. Їли просто так. І тепер печуть коровай, «гуски», 
пряники. Увечері багато людей коровай роблять.

Свахо, коровай міси,
А дружба, тіши,
Міси, сванечко, міси,
Коровай даси.

***
До короваю ішла,
Коробку яєць несла,
Мене хлопці передибали,
Мені яйця пересипали.
Іди, хлопче, іди,
Бо наберешся біди.

Зараз те ж саме співають. Старости промітають у п’єцу, 
роблять віник, гуляють і у піч саджають коровай. Ко-
ровай виймають, кладуть на стіл, рушником обмоту-
ють, вінком з калиною і барвінком прикрашають. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  На стіл у догово ́р. Холодне – гишки. 
Раніше так називали, тепер кажуть «холодне». М’ясо 
тушене – печеня. Капуста тушена. Каша гречана. Го-
лубці з гречаних крупів. Макаран з вареного тіста 
(тобто лапші з яйцями): лапша, яйця, молоко. І ріжуть 

на куски. Каша пшоняна на молоці. Сливки (як узвар 
варились колись, тепер – ні, сахаром сипали, на стіл 
ставили тільки ягоди, а юшку не лили, випивали по-
тім самі). Солодкі пиріжки з сиром, повидлом і слив-
ками. Колись ще й борщ варили на весілля. На весілля 
й договор варили і пили однаково. Тепер котлети до-
дають, борщ не варять. М’ясо запасали завжди з свого 
двору, з своєї худоби.

ВІНЧАННЯ, ПЕРЕЙМА  У неділю їдуть до шлюбу окремо, 
а потім батюшка [священик] їх єднав і хусткою зв’язував. 
Старости були з двох сторін – брат, дядько... Виходять 
з церкви, там їх спиняють люди з хлібом на табуретці, 
рушниках, а  молодий дає гроші. Колись замість хліба 
клали сніпок жита. Молодого родина забирає хліб, жито. 
Водою не переливали. До шлюбу хліба не несуть.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  За свашок були сестри [молоді жінки], 
сусідки, подруги, у молодого були ще світилки і друж-
би. Назви «нанашки» не було [так називали тільки 
кумів на хрестинах]. Дружби вінці тримали у церкві. 
Дружби були нежонаті, світилки – теж дівчата. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  До молодої при-
їхали, їх спиняють у воротах, мама виходить у кожусі, 
співають, що:

Такий зять багатий,
[Як] кожух волохатий.
Слава Богу-Дусі,
Вийшла теща в кожусі.

Мама кидає конфети на всіх присутніх. Музики гра-
ють, мама заводила в хату, обід. Обід такий самий, як 
на договор, тільки більше. П’ють тепер більше.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ, ДАРУВАННЯ  До 
кожної страви підносили – пускали чарку батьки до мо-
лодого, до молодої, до сватів, а тепер самі п’ють. Пуска-
ють чарку тепер рідко. Біля кожного своя чарка. Молода 
перегулює вінок з дружками, складає вінок, одягає на 
старшу дружку, потім – на всіх дружок. Обідають, стра-
ви подавали по черзі. Їдять, п’ють. Роздають коровай...  
За короваєм дарують. Дружба розрізає коровай, другий 
розносить з горілкою. Давали гроші. Тепер подарки і 
гроші дають. Після роздачі короваю розходяться... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Молоду забирають у вінку 
до молодого. Його мама там у нього скине вінок і на-
криє її голову. Всі, хто у хаті, йдуть до молодого. Як 
забирали у мами, співали:

Пропила мати дочку
На солодкім медочку,
Якби була не пи ́ла,
То була б дочкою робила.

ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ
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6 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

Як відправляє дочку, то дає по двоє буханят хліба, цей 
хліб нікому не можна віддавати. У молодого теж спи-
няли перед ворітьми з хлібом. У хаті вона вклякає пе-
ред батьками, цілує батькові-свекрові руки. Як края ли 
коровай, співали «Дружба коровай крає...». 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  «Боярська» («буярська») –  
на другий день приходять усі гості з горілкою. Сні-
дають там, що залишилось. Молодої свахи несуть на 
коромислі снідати: біб, гарбуз, вареники, ковбасу; 
вбираються дідом, бабою, перебираються, жартують. 
У вівторок розходяться.

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН

c. Джулинка 
Записав О. Головко 2010 р. у с.  Джулинка  

Бершадського р‑ну Вінницької обл. 
від Головко Марії Трохимівни, 1931 р. н.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Молоду під руки ве-
дуть дружби. А тут стілець уже поклали, а на нього ще 
нічого не постелили. Тоді дружки співають:

Ой дайте нам стільця,
До стільця – гребінця,
До гребінця – кожуха,
Щоб сіла молодуха.

Вносять кожух, її садять, і це вже розплітають від тих 
дрібниць. Кожна дружка підходить розплітати ті кіс-
ниці. Закінчивши розплітати, співають:

Ой дайте нам масла,
Бо я вам коровицю пасла.
Коси примастити, 
Віночок приложити.

Потім молоду розчесали, наділи вінок із стрічками. 
Молода встає, цілує старшу дружку і садить на своє 
місце дружок, щоб усі заміж вийшли. 

ПЕРЕЙМА  Сусіди переливають весільній свиті дорогу, 
вимагають гроші за прохід – платить старший друж-
ба. Молодий веде молоду до себе на обід. Дорогою 
йдуть і співають пісні:

Люди, вороги, не переходьте дороги,
Хай перейде весь рід,
Щоб була щаслива на весь вік.
Дивися, Лєна, дивися,
Щоб дружки не розгубилися.
Бо тут вулички вузенькі,
Чи твої дружечки усенькі.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Пісенні сварки дружок із світилками:
А в світилки спідниця рясна,
А під тими складочками 
Сидять воші купочками.
І з кожною складкою
Горни хоть лопаткою.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вилазять дві свахи на стіл і 
починають покривати хусткою:

Я сеструню покриваю,
Щастям, здоров’ям наділяю,
Щоб була здорова як вода,
Весела як весна,
Багата як земля. 

Стукають головами молодих. Три рази слід було пити 
горілку: в тарілці чарка, і  слід випити, не бравши її 
руками. 

Наші свахи гонористі,
В дорогому намисті.
Наші свахи гоноруються,
Обернуться – поцілуються.

Випили – поцілувалися.
Зробили ми діло,
Нам чоло впріло.
Із коржика – хліба,
А з жениха – діда,
А з хліба – паляницю,
З нєвєсти – молодицю.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Перед початком 
застілля староста починає ділити коровай:

Дружба коровай крає,
Золотий ножик має.
Золота череночка,
Дарує родиночка!

Не вечеряють, доки не роздадуть дари. Ті, хто прий-
шов, сидять за столом. Рід молодого дарує молодій. 
«Десь тут в нашої молодої є тато і мама рідні! Просим 
тата й маму на цей дар Божий! А проше!»

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  
– Мамо, проводжай мене, научай мене,
Як свекрусі годити,
Научай мене, ненечко!
– Вставай раненько,
Вмийся біленько,
Вклонися низенько.
Держи хату, як у віночку,
Рушничок на кілочку.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Другий день весілля  – 
циганщина. Люди перепиняли свиту, коли свати по-
вертаються від сватів. Обирають цигана і циганку. 
Циган котився з ніг на голову по околоту, який стели-
ли перед ним. Циган і циганка намащувались сажею і 
цілували сватів.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  На другий 
день молоді дівчата несуть сніданок: 

Не журся, ненечко, не журся, 
В червоні чоботи узуйся, 
Топчи вороги під ноги,
Заробила твоя дочка гонори.

c. Маньківка
Записала Н. Поклад у с. Маньківка 

Бершадського р‑ну Вінницької обл. 
від Чечельницької Галини Оксентіївни, 1927 р. н.  

[Розповідь про традиційне весілля 1940‑х рр.]

ДОГОВІР («ЗМОВИНИ»)  Коли хлопець сам приходить до 
батьків дівчини, то приносить пляшку і ставить на стіл. 
«Дай чарку», – каже до дівчини. Як та не хоче за нього 
йти: «Нема в нас чарки». А коли хоче, то вечеряють, до-
мовляються: «Тоді й тоді прийдемо». Він заносить хліб. 
Приходить із старостою та з кількома душами родини 
[з батьком]. Вечеряють і договоряються: скільки рідні 
кликати, що давати в дари, коли буде весілля... Як щось 
незгода – відносять хліб... Хлібами не міняються...
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7
СВАТАННЯ  Він бере десять чи й навіть більше душ  – 

п’ять чоловіків і п’ять жінок  – і приходить із ними. 
Чоловіків у неї перев’язують рушниками, а  жінок  – 
хустками. Його мамі чіпляють тернову хустку. Хліба 
на весілля треба багато. Але той хліб, що приноситься 
старостами, той і віддається назад. Не міняють. Якщо 
його, скажімо, принесли до молодої старости молодо-
го, то хліб той ставиться окремо, а тоді, як старости 
виходять, дають їм той хліб назад.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  А молода кличе дівчат на могорич, ото і є 
дівич-вечір. В одній хаті сідають старі, а в другій – мо-
лоді. Як яка дівчина не хоче за кого йти [заміж] і її силу-
ють, то хлопці співають надворі, щоб могорич винесли:

– Не жаль мені вечероньки, що я наварила,
Лиш жаль мені того хлопця, що я залишила.
Не я його залишила – я й не була вдома,
Розійшовся тонкий голос і люба розмова.
Розійшовся тонкий голос, розійшовся різно,
Не лай мене, моя мати, що я ходю пізно.
Хоч я, мати, пізно ходю, – я свій розум маю,
Я в тихому Дунайочку коня напуваю.
А кінь ірже, води не п’є, він дорогу чує,
Десь мій милий-чорнобривий в другої ночує.
Ночуй, ночуй, мій миленький, ночуй, обнімайся,
Лиш не кажи щирой правди, що зо мной кохався.
– Хоч кохався, не сміявся, – думав тебе взяти, – 
Розраяли сестри-брати і рідная мати.
Розраяли сестри й брати, і рідная мати
Та ще й тая сусідочка, що ходить до хати.

Як не виносять могоричу, то співають під самі двері. 
Особливо старається той, що ходив – і тепер не бере. 
Весь час – жарти, анекдоти... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У  четвер, відколи 
й світ, печуть коровалі [короваї]: п’ять-шість  штук. 
Скликають молодиць. Не місили короваль лиш роз-
відниці й удовиці. Коровальних пісень – мало. А ще 
печуть «подарки», калачі. «Подарки» роздають тоді, 
як дарують рідних.  Хліби  – обов’язково, куди б не 
йшли. Все весілля  – з хлібами. Молодий, старости, 
гості, дружки, йдучи на весілля, несуть із собою хліб.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода ходить із своєю старшою 
дружкою, а молодий – із старшим боярином. Молода 
одягнена так само, як і до шлюбу: вишивана сорочка, 
широка святкова спідниця, поверх жакета чи свити, 
залежно від пори року, перев’язаний пояс, а на голові – 
вінок і багато лянт [стрічок]... Це той самий вінок, який 
молода одягне в неділю. Було, що молода весь останній 
тиждень перед весіллям ходить у лянтах і вінку з тра-
ви [барвінку, м’яти], бо ж засватана. Молодий так само 
гарно вдягнений, із поясом... Молода [в день весілля] 
вдягається так само, як була вдягнена в суботу: віно-
чок, лянти.Коси заплетені. До неї рано сходяться по-
други – дружки: цілуються, сідають на ослонах уздовж 
стін, радіють весіллю, співають багато пісень, деякі – ті 
самі, що і в суботу. Найперші пісні – «Ой чого, чого в 
терновім дворі так рано посвічено...» та «У неділечку 
рано синєє море грає...». А тоді вже всі інші.

У неділечку рано (2)
Синєє море грає.
Ой то не море грає, (2)
То Галя потопає.
То Галя потопає, (2)

Батечка прикликає.
– Ой-я, батечку, ой-я, (2)
Вирятуй мене з моря.
– Не моя, доню, воля (2)
Рятувати тебе з моря.
Нема човна, ні весельця (2)
Рятувати тебе, серце.
(Й)а в неділечку рано (2)
Синєє море грає.
Ой то не море грає, (2)
То Галя потопає.
– Ой-я, ненечко, ой-я, (2)
Вирятуй мене з моря.
– Не моя, доню, воля (2)
Рятувати тебе з моря.
Нема човна, ні весельця (2)
Рятувати тебе, серце.
У неділечку рано (2)
Синєє море грає.
Ой то не море грає, (2)
То Галя потопає.
– Ой-я, братічку, ой-я, (2)
Вирятуй мене з моря.
– Не моя, сестро, воля (2)
Рятувати тебе з моря.
Нема човна, ні весельця (2)
Рятувати тебе, серце.
А в неділечку рано (2)
Синєє море грає.
Ой то не море грає, (2)
То Галя потопає.
– Ой-я, сестрице, ой-я, (2)
Вирятуй мене з моря.
– Не моя, сестро, воля (2)
Рятувати тебе з моря.
Нема човна, ні весельця (2)
Рятувати тебе, серце.
А в неділечку рано (2)
Синєє море грає.
Ой то не море грає, (2)
То Галя потопає.
– Ой-я, Петрусю, ой-я, (2)
Вирятуй мене з моря.
– І є човен, і весельце (2)
Рятувати тебе, серце.
І є човен, і є весла – (2)
Все це вода принесла.
  ***
Кам’яна горо, чом ти не лупаєшся? (2)
Дівко Галю, чом не розплітаєшся? (2)
Пригріє сонце – та й буду лупатися. (2)
Прийде Михайло – буду розплітатися. (2)
  ***

(Й)а ранесенько в неділю пішла та Галя в шавлію.
– Гей, хто мене в шавлії знайде, тому я остануся.
Пішов батечко – не найшов, 
Вирвав квіточку та й прийшов.
– Квітко моя дрібна, зелена, доню моя рідна, кохана, 
Кому ж ти зостанешся?..

Тоді так само повторюється про маму, брата, сестру...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Субота  – прибирання. 
У  суботу молода (і  молодий так само, лиш окремо) 
просить на весілля. Або й увесь тиждень, якщо багато 
родини чи десь далеко живе. У суботу ввечері моло-

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН
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8 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

дий із старшим боярином приходить до молодої, яка 
чекає його разом із старшою дружкою. Молодий віта-
ється: «Добрий вечір! Будьте здорові з суботою, про-
шу Вас на хліб, на сіль і на своє весілля, а Галю – за сві-
тилку, – кладе на стіл калачі, – не на рік, а на весь вік, 
не за ту, що світити, а за ту, що весь вік жити». Дівчина 
приймає три калачі: два – їй як нареченій і світилці, 
а один – родині, дякує. Молоді цілуються, а потім усі 
сідають вечеряти. Надходять до молодої дівчата і рід-
ня. Співають за вечерею тих самих пісень, що й у неді-
лю рано, коли починається весілля.

Ой чого, чого в терновім дворі (2)
Так рано посвічено? (2)
Галіна мати на свою Галю (2)
Не може надивитись. (2)
– Донечко моя рідна, дорога, (2)
Ти ж мені не вгодила. (2)
Ані в ходочці, ні в походочці, (2)
Ні в полі на нивочці. (2)
Не вміла жати, ані складати, (2)
Ні снопа зав’язати. (2)
Не вміла шити, ані зварити, (2)
Ні ложечок помити. (2)
А з ким не хтіла іздибатися – (2)
З тим стала вінчатися. (2)
Коло стрішки стоїть, на дудочку грає, (2)
Моє серденько крає. (2)
– Коло стрішки не стій, на дудочку не грай, (2)
Мого серденька не край. (2)
– Буду стояти, буду краяти, (2)
Було мене чекати. (2)
– Не хтіли батьки за тебе дати – (2)
Мусіла не чекати. (2)
  ***
А в городечку шавлія, – починається весілля,
А хто його та й починає, Бог тому помагає.
А в городечку шавлія, – починається весілля,
Батечко його та й починає, Бог йому помагає.
А в городечку шавлія, – починається весілля,
Ненечка його та й починає, і Бог їй помагає.
А в городечку шавлія, – починається весілля,
(Брат, сестриця, а тоді – Галя) його та й починає, 
і Бог їй помагає.
  ***
За городом жито жала,
В товаришки ночувала,
Ненька звістку прислала:
– Іди, доню, додому,
Єсть у тебе гостоньки –
Від Петра старостоньки.
Знай ти їм, що сказати,
Дай ти їм посідати.
– Посадіть їх на ослоні,
Дайте їм хліба і солі.
  ***
Через сінечок двоє дверечок (2)
Та й у вишневий садочок. (2)
Туди ходила та дівка Галя, (2)
Голубам їсти носила. (2)
Їжте, голуби, куйте, зозульки, (2)
Щебечіть, соловейки. (2)
Завдайте тугу темному лугу, (2)
Ще й моїй неньці жалю. (2)
Бо мене мати першу віддає, (2)
Вона жалю не знає. (2)

І плачуть дружки за молодою, бо товаришка йде... Те-
пер їй зав’яжуть голову, і будуть нові клопоти...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Ще перед тим, як мав 
прийти молодий, дівчина востаннє за своє дівоцтво 
миє голову – здебільшого любистком – і міцно заплі-
тається в кісники. А дівчата вже за столом співають їй:

Ненько моя та й рідненькая, (2)
Змий же мені та й головочку.
Змий же мені та й головочку (2)
Ув останній день – суботочку.
Лиш не плети коси дрібно, (2)
Бо вже мені не потрібно.
А заплети косу втроє – (2)
Кінчається дівування моє.

Часто молода, слухаючи цю пісню, плаче, бо ж по-
други виспівують їй востаннє. Нарешті [боярин] по-
садив. Молода бере в руки рушник  – той, який три-
матиме у руці весь день, і спритно обв’язує ним голо-
ву, не дається, аби її розплітали, не хоче прощатись 
із дівоцтвом. Старша дружка зриває рушник разом 
із віночком та лянтами. А ще яка дівчина справді не 
хоче того парубка, за якого її віддають, то довго му-
читься дружка, і тупцяє в кутку молодий, аж поки на-
решті того дівочого вінка не знімуть із голови моло-
дої. Кличуть у хату старосту й музик, і старша дружка 
благословиться: «Пане старосто, благословили на все 
добре – благословіть цьому дитяті росу-косу розплі-
тати». «Хай Бог благословить», – каже староста. «Дру-
гий раз!» – дружка. «Хай Бог благословить». – «Третій 
раз!» – «Хай Бог благословить!». Всі дружки встають і 
співають:

Благослови, Боже, як отець і мати,
Своєму дитяті росу-косу розплітати.
А в другий раз – (й)а в Божий час –
Благослови, Боже, як отець і мати,
Своєму дитяті росу-косу розплітати.
І в третій раз – (й)а в Божий час – 
Благослови, Боже, як отець і мати,
Своєму дитяті росу-косу розплітати.

Дружки сідають. Закликають до хати рідних братів:
– Ввійди, братійку, (й)а знадвору до хати, (2)
Просить сестриця росу-косу розплітати. (2) 
Братійко плаче – розплітати не хоче. (2) 
– Така, братійку, годиночка настала, (2) 
Щоб моя коса до пояса маяла, (2)
Щоб моя коса з биндами зрівнялася, (2)
Щоб я, молода, з Богданом звінчалася. (2)
  ***
А брат сестрицю все розплітає,
Все їй наказує:
– Не ходи, сестро, на теє місце,
Де ружа процвітає.
Бо вже тобі, моя сестро,
Цвіт ружі не ламати,
Руси-коси не квітчати.
  ***
Брат сестрицю все розплітав,
А де він кіснички подівав?
Повіз на базар – не продав,
Наймолодшій сестричці подарував.
– На тобі, сеструню, кіснички –
Від найстаршої сестрички.
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Тим часом брати розв’язують кіснички, починають 
розплітати молоду. Тоді підходять старша дружка і ще 
одна – розплітають кожна потроху. І так усі дружки – 
поки не розплетуть до кінця. Мама вносить на хлібові 
вінок, кладе його на стіл. Дружки співають:

Ой дай мені, моя мати, масла,
Бо я ж тобі коровицю пасла,
Пасла-випасала, щоб ти мені масла дала
Росу-косу примочити, 
Щоб віночок примостити.

Мама мочить дочці голову горілкою чи одеколоном, 
починає чесати її коси. Дружки потім продовжують 
готувати голову до вінка. Співають:

Надворі терен тешуть, (2)
А в хаті косу чешуть,
Терен дотісують,
Росу-косу дочісують.
Надворі просо молотять,
А в хаті косу золотять,
Просо домолочують,
Росу-косу дозолочують.

До молодої підходить мама, тримаючи в руках хліб, 
а  на ньому  – весільний вінок. Мама кладе вінок на 
доччину голову, цілує дочку в лоб. Молода встає, кла-
няючись мамі в ноги, тричі з поклоном цілує хліб і ма-
мину руку. Потім знов сідає, і старша дружка вже до 
ладу припасовує вінок. Одягнена у вінок молода встає, 
махає рушником поперед себе на чотири боки і кланя-
ється. Дружки співають:

Встань ти, Галю, на ноги, –
Посмутилися вороги,
Що твою русу-косу розплели.
Стань ти, Галю, на стілець,
Махни рушничком навперехрест, –
Нехай відступить чужина,
Нехай приступить родина.
– Приступи, родочку,
Бо я вже в віночку.

Молода садовить кожну дружку, починаючи зі своєї 
старшої дружки, на стілець, де тільки що сиділа сама: пе-
редає подругам своє дівування. І при цьому цілує кож-
ну. Потім чіпляє молодому до пояса червону хустку... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Усі – напо-
готові: чекають молодого. Молодий, виходячи з дому, 
виносить двоє хлібів, один з них дає першому стріч-
ному чоловікові... Як молодий має іти до молодої по-
кривати, його мама за хусточку виводить молодого із 
хати і перед порогом обсипає житом, монетами і цу-
керками, а також хмелем та кропить свяченою водою. 
Чи то сама, чи ще з ким із рідні. Всі стоять до порога 
очима, а мама це робить. Співають:

Кропи нас, ненько, свяченою водою, (2)
Вираджай нас, ненько, з доброю годиною. (2)
Молодий виходить із двома хлібами. 
– Ой куди ти, Богданочку, виїжджаєш,
Що ти вивів ворон-коня та й сідлаєш?
– До любини, моя ненько, до любини,
Бо там мене, молодого, полюбили. (2)
Шовковою китайкою коня вкрили, (2)
Чорним шовком, хустинкою надарили..

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Як молодий іде до молодої в неділю, 
дорогою співають:

Ой попід лісок – битая доріжечка. (2)
Ой туда їхав Богданко з буярами. (2) 
Йому калина дорогу заступила. (2)
Вийняв шабельку, став калину рубати. (2)
Стала калина до нього розмовляти: (2)
– Не рубай мене гострою шабелькою, (2)
Обв’яжи мене биндою-китайкою, (2)
Бо й не для тебе калина посаджена, (2)
Тілько для тебе та Галя наражена. (2)
   ***
Зійшов місяць, зійшов ясний та й сіяє,
Вивів Богдан ворон-коня та й сідлає.
Вийшла його рідна мати та й питає:
– Ой куди ж ти, мій синочку, виїжджаєш,
Що ти вивів ворон-коня та й сідлаєш?
– До Оксани, моя мати, до любини,
Бо там мене, молодого, полюбили.
Білим шовком, китайкою коня вкрили,
Чорним шовком, хустинкою надарили.

Дорогою нареченого веде світилка за хустинку. У дру-
гій руці вона несе світилник – букет із квітів: чепчи-
ку, чорнобривців, айстр, а всередині в ньому – свічка. 
Молодий приносить до молодої двоє хлібів... Доро-
гою, як іде молодий покривати, співають:

Ой що ж то за село, (2)
Що в ньому так весело,
Кругом – садовина,
Всередині – кущ-калина.

Дорогою до молодої музика грає, боярин із гільцем 
танцює. Розривається село: красота така! І пісні... Сві-
тилки й свахи не перестають їх співати. Аякже  – за 
молодою йдуть! А як уже прийшли з молодим покри-
вати, то перед порогом співають:

А в нашого свата (2)
Солом’яна хата,
Солом’яні годвірки – 
Не пускають до дівки.
  ***
Вийди ти, Галю, вийди, (2)
Не роби собі кривди,
Сядь собі на помості – 
Приїхав Петро в гості.
  ***
(Й)а надворі хмарно, (2)
Перед порогом гарно,
А в сінях – болото,
А в хаті – золото,
Коли б нам доступити – 
Золото викупити.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Аж ось прихо-
дить і він – із боярами, родичами, музиками. Молодий 
входить до хати, вітається і, цілуючи хліб, кладе його 
на столі. Тоді ще вітається із кожним за руку і стає в 
правому кутку біля дверей – під мисником. А моло-
да швидко ховається десь в іншій кімнаті. Старший 
боярин повинен знайти її. Коли знайде і приведе до 
гостей, дружки співають:

Ой дайте нам стільця,
До стільця – гребінця,
До гребінця – кожуха,
Щоб сіла молодуха...

Чути музики – надходить молодий. На подвір’ї моло-
дої починається паніка. Жіноцтво в хаті обліплює всі 
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лавки – і цікаво все бачити, і треба буде помагати спі-
вати дружкам.

Селом їдуть, бубни гудуть, чуй ти, Галю,
Чуй ти, Галю, прибирайся, візьмуть тебе.
Приберуся, не боюся, чуй ти, Галю.
Єсть у мене ненька рідненька, не дасть мене,
Єсть у мене батько рідний, не дасть мене...
І так само «братік рідний», «сестра рідна»...

Бояри і рідня кладуть [ставлять] перед порогом стіл 
і відро з водою, щоб позбиткуватися, зробити якусь 
прикрість молодому. А  молода тим часом швидень-
ко частує старшого боярина або просто хлопчика від 
родини молодого. А  тоді стелить хустинку, старша 
дружка висипає в неї всі гроші з тарілки [...], аби тіль-
ки не торкнути грошей голою рукою. І вузол кидають 
молодій у пазуху. Старша дружка перевертає на столі 
великий коровай, що тут стояв, ребром, і  молода за 
нього ховається. А  тим часом молодий, пройшовши 
всі перипетії, вже в хаті. І що більше перешкод, то за-
взятіше він рветься до своєї молодої. Дружки шпурля-
ють у нього жмені пшениці, жита. Як тільки світилки 
ступили в хату, зразу співають:

Добрий вечір тому, (2) 
А хто в цьому дому –
Старому і малому,
Ще й Богові святому.

Дружки відповідають. Цей діалог дружок і світилок 
повторюється тричі:

Щоб ви здорові були, (2) 
Що за нас не забули,
Що ви нас ізгадали,
«Добрий вечір» сказали.

Якщо молодий не дає за молоду грошей, дружки йому 
співають:

Возьми, братіку, шмалкий прут,
Зажени зятенька в тісний кут.
Возьми, братіку, нагайку,
Зажени зятенька під лавку.
  ***
Ой по що ж ви та й наїхали, (2) 
Чи по горох, чи по чечевицю,
Чи по дівку, чи по молодицю?
Наш горох – у копах, (2) 
Чечевиця – у снопах,
Чечевиця не молочена,
Наша дівка не золочена.
А світилки й свахи відказують дружкам:
Ой по то ж ми та й наїхали, (2) 
Не по горох, лиш по чечевицю,
Не по дівку, лиш по молодицю.
Наш горох – у копах, (2) 
Наша дівка – не в косах,
Чечевиця не молочена,
Наша дівка позолочена...

ПОСАД, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Мама тричі 
обводить молоду кругом столу, щораз на трошки сі-
даючи на посаді.

Іде та Галя на посад – 
Стрічає її Господь сам,
Ой з долею та щасливою,
З доброю годиною.

Співається тричі. А тоді ще:

Це ж тобі, Галю, це ж тобі
Посад суджений.
Гей, цей посад сам Господь писав,
Аж від Господа Бога.
Писали його писарі в твого батечка на стелі,
Писарі писали, слюсарі різали,
Малярі малювали.

За третім разом мама лишає молоду стояти на посаді... 
На всіх трьох віконцях ангелі сидять. (2)
Ангелі сидять, книжечки читають. (2)
Ой чия, чия долечка луччая? (2)
Батечко дає – все випоминає. (2)
Господь Бог дає – щастям наділяє. (2)

Понаплакуються всі від тих пісень – і люди, і молода. 
Це ж співається так, наче все справдиться чи й уже є.

– Ой день добрий в вашій хаті, я в вашім двору,
Прийми мене, мій батечку, за рідну свою.
– Відрізана скибка хліба – не прикладу,
Доню моя заручена, за гостя прийму.

Старша дружка благословляється в пана старости: 
«Цьому дитяті на посад сідати».  – «Бог благосло-
вить!» – «Другий раз!» – «Бог благословить!» – «Тре-
тій раз!»  – «Бог благословить!» Співають «Благосло-
ви, Боже...», обов’язково вставши... Тим часом брати 
молодої стоять на лавах, тримаючи в руках прутики, 
не підпускають молодого до молодої і вимагають від 
нього викуп, продають молоду. Жартома показують 
качани кукурудзи: «Оце вона їла». Б’ють молодого 
прутиками, бо той хоче уникнути викупу. Іноді було, 
що молодий розбігався, а старший боярин його підса-
джував, і молодий ішов до молодої навпростець – пе-
рестрибував через стіл. Але це не схвалюється... Мо-
лодий вдовольняє вимоги братів молодої, і його пус-
кають на посад. Молодий міцно цілує молоду і сідає 
коло неї. Дружка забирає калач. Як поцілував погано:

Старості свині пасти, (2) 
Молодому заганяти,
Що не вміє цілувати.
Якщо ж поцілував гарно:
Десь тебе, Богдане, брат научав,
Що ти та й Галю поцілував. 

Всі прибулі гості всідаються за столом. Дружки співа-
ють світилкам:

Здвигнулися стіни,
Як світилки сіли,
А ще більше здвигнуться,
Як горілки нап’ються. 

А світилки й свахи не змовчать – і у відповідь:
Не здвигнулися стіни,
Як свашечки сіли,
Не будуть здвигатись,
Бо не будуть впиватись.

Оце сіли й одне одному співають. А ще як почнуть сва-
ритися! Та реготять! А тоді, щоб геть не пересваритися, 
й миряться. Кілько ж тих пісень усяких-превсяких є!.. 

Світилка – шпилька при стіні,
На ній сорочка не її.
Прийшла сусідка до сонця: 
– Віддай сорочку, не соромся.
Прийшла сусідка завидна:
– Скидай сорочку, безстидна.
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Це дружки допікають світилкам. А  світилки від-
співують: 

Брешете, дружечки, як свині,
В мене сорочок три скрині,
А четверта – будня,
Я робити годна,
А п’ята – довбанка,
Я в мами – коханка.

Та дружки знов своєї  – не хочуть поступатися 
світилкам: 

Світилка в танці скаче, (2) 
За нею байстрюк плаче...

Світилки вже розсердились, починають сваритись:
Під порогом калябатина, (2) 
Вийшла дружка обталяпана...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Мама вносить стілець [ослінчик], 
кладе [ставить] його посеред хати, а зверху – виверну-
тий догори вовною кожух, щоб багата була. Молода 
не хоче сідати, ногою перекидає стілець [і так – три-
чі], а боярин усе-таки старається її посадити. Молода 
пручається, і  старша дружка аж вхляне [стомиться] 
поправляти кожуха... Дружки пришивають  [...] або 
вже пришили, боярам до грудей квітки і продають їх. 
Або ще так: дружка посуває бояринові квітку на та-
рілці, а він повинен назад їй дати гроші. Та хлопці тор-
гуються, хитрують – дають на тарілку кілька копійок 
чи кусень хліба, а то й просто кислий огірок. Дівчата 
удавано сердяться:

Я на теє та й не дивлюся, (2) 
Я від того та й обернуся –
До стіни очима,
До дружби плечима.

А хлопці довго дражняться, аж поки [...] кожен дасть 
стільки, скільки хоче дівчина. У вікна та двері так і зи-
рять люди: кожному цікаво все бачити... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Мама дає молодій двоє 
хлібів, молодий бере свій хліб – той, що приніс. Ста-
ють одне біля одного, тримаючись за один кінець 
хустки, а  за другий береться мама і, благословивши 
молодих, виводить їх із хати, – теж несе у руці хліб, – 
аж за ворота. Один хліб молода має віддати першому 
стрічному чоловікові чи хлопчикові, але не жінці. 

ВІНЧАННЯ  До шлюбу [вінчання] ідуть мовчки, лиш 
музики грають. Шлюб  – то окремий ритуал. Після 
шлюбу молодий веде молоду до себе на обід. Співають 
дорогою: 

Скочила коза з воза,
Побігла до сторожа:
– Стороже-стороженьку,
Промітай доріженьку
Молодій й молодому.
Йдуть від шлюбу додому.
  ***
А в городі черешенька, а в садочку дві,
Та й зацвіли білим цвітом обидві.
– Розсипайся, білий цвіте, надвоє,
Гарні наші молодята обоє.
Хоч обоє – не обоє, хоч одно,
Гарні наші молодята все одно.

ПЕРЕЙМА  Родичі й знайомі перепиняють молодих хлі-
бом. Молодий дає [гроші] перепиняльникам, а  біля 

стільчика з хлібом стараються поставити дітей. Гро-
ші платить за перепиняння, «за честь». Але ось при-
йшли до подвір’я молодого. На воротях їх знов пере-
пиняють. Кругом – багато людей, грають музики. На 
кожному весіллі завжди багато і рідні, й сусідів, зна-
йомих, чужих, що прийшли подивитись, бо весілля – 
це подія на все село... На воротях молоду обов’язково 
перепиняють хлібом. Весільний почет приходить до 
порога. Довгенько стоїть, поки мама вийде. Дружки 
співають:

Чом ти мене, моя нене, не спитаєш,
З якої я доріжечки прибилася? (2)
За річкою, за бистрою топилася.
За річкою, за бистрою шмаття прала,
А там мене, молодую, вода взяла, (2)
Молодому Василеві в ручки дала.
   ***
– Чи не можеш, моя ненько, вийти з хати,
Чи не можеш білих ручок розв’язати?
– Не я тобі, моя доню, присягала,
Щоб я тобі білі ручки розв’язала.
   ***
Вийшла мати з хати,
Не впізнала свого дитяти – 
За дрібними слізоньками,
Межи нами, дружечками.
   ***
Бувало, як прийду,
Сама до хати зайду,
А тепер, моя нене,
Вийди навпроти мене.
А тепер, моя мати,
Веди мене до хати.
   ***
Ой не жалуй ти, Галю, трьох поклонів
Та впадь своїй рідній неньці низько в ноги,
Не рік, не два тебе ненька годувала,
Поки твоїх трьох поклонів дочекала.

Виходить мама з хлібом. Молода кланяється тричі і 
щораз цілує хліб та мамину руку, а  мама за кожним 
разом цілує її в голову. Тоді мама подає кінець хусти-
ни і так заводить дочку до хати... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Дівчата розпродали свої квітки, 
і старший боярин знов просить у старости благосло-
віння ділити весільний калач – короваль... Співають: 
«(Й)а в перший раз, (й)а в добрий час – благослови, 
Боже...» [тричі]. Молодий роздає калач батькам, роди-
чам, боярам, молодій та її дружкам, сусідам. А підош-
ву [низ короваю] – музикам, та ще й мають за це гарно 
пограти і відтанцювати.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  А  потім подається обід  – за непо-
рушним традиційним порядком: печінка [м’ясо з 
картоплею], голубці, капуста тощо. На столи вносять 
всякого їства. Холодна закуска вже стоїть... Кухарі по-
дають вечерю. І чого лиш там нема! Холодне, гаряче, 
солодке... А дружки й свашки:

Ти ж казав, бересточку, (2) 
Що не пустиш листочку.
А тепер лист пускаєш – (2) 
Сиру землю покриваєш.
Ти ж казав, мій батечку, (2) 
Що не дасиш у віночку.
А тепер мене даєш, (2) 
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Світ мені зав’язуєш
Білою наміткою, (2) 
Щоб не була дівкою.
Ще й чорненьким платочком – (2) 
Із отецьким синочком...

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Починають обіда-
ти, раз у раз затягуючи пісні: 

Ой що ж бо то за доріжечка,
Що від стола до поріжечка?
Родина втоптала,
Як обід видавала.
  ***
Ой нема того у дворі,
Що у Богдана на столі:
Пшеничний хліб, червоне вино
На столі поставлено.
Входить батечко рідненький,
Як голубочок сивенький,
По хаті ходить, челяди просить,
Щоб гарно поживились,
Щоб усе їли, щоб усе пили,
Весело говорили
І до батечка, і до ненечки,
До всьої родиночки...

Тоді – так само про неньку, братика, сестричку.

Ми не вмієм по горі ходити, (2)
Ми не вмієм голубців ділити.
Ми підемо по рівненькому
І візьмемо по ціленькому.
  ***
Широкая кладка на воду, (2)
Хорошого той Богдан роду,
Хорошую неньку має,
Хорошенько нас приймає.

Так само співається і за батька, і, якщо є, за сестру, 
за брата,  – дякується за гостинність усій родині 
молодого. 

Ой не сам, не сам голуб на калині, – (2)
Сидить біля нього голубка його. (2)
Сидить біля нього, щебече до нього: (2)
– Ой пусти ж мене у сад погуляти. (2)
– Як я тебе пущу, я тебе назначу: (2)
Як будеш гуляти, щоб тебе впізнати. (2)
Ой не сам, не сам Богдан на посаді, – (2)
Сидить біля нього Галиночка його. (2)
Сидить біля нього, щебече до нього: (2)
– Пусти ж мене, Богдане, у двір погуляти. (2)
– Як я тебе пущу, я тебе назначу: (2)
Як будеш гуляти, щоб тебе впізнати. (2)
Щоб тебе впізнати – «жінкою» назвати. (2)
   ***
Десь нема у хаті
Ні батька, ні мати, –
Невістки злякалися,
За двері сховалися.

Світилки припрошують дружок:
Ой ви, дружечки, ой ви, голубочки,
А ми просимо вас, пообідайте в нас,
Та на курятині, та на гусятині,
Та на тії лебеді, що плавають по воді, –
Просимо вас.

Дружки їм відповідають:

Ой ви, світелочки, ой ви, голубочки,
А ви нас не просіть, а ви нам підносіть,
Бо ми такі метелиці, як станемо мести,
Не вспієте нести, – спасибі вам.

Буває, що дружки й світилки чимось не сподобались 
одні одним, то починаються пересварки. 

Світилки:
За мисником ложки,
Посуньтеся, дружки,
Нехай ції панянки
Не стоять коло лавки.
З далекої дороги
Потомили ноги.

Дружки:
Не за мисником ложки,
Не посувайтесь, дружки,
Нехай тії панянки
Постоять коло лавки.
  ***
Десь ви дочки не отецькії,
Що у вас слова не статецькії,
Якби ви батьків мали,
То ви б так не співали.
  ***
Ой мир-миром, пиріжечки з сиром,
Варенички в тютюні, а ви, дружечки, дурні, –
Помирімся.
  ***
Ой мир-миром, пиріжечки з сиром,
Варенички в маслі, ви, світилки, красні,
Помирімся...

Родина дуже припрошує, щоб не гордували, їли-пили 
та вгощались, чим Бог послав.

Зеленая та й дібровонько, (2)
Чого в тебе та й верхів много?
Чого в тебе та й верхів много, (2)
Зеленого – ані жадного.
Молодая ти Галю, (2)
Чого в тебе та й батьків много?
Чого в тебе та й батьків много, (2)
А рідного – ані жадного?
Чужі батьки лиш на славоньку, (2)
А нікому на порадоньку.
Чужі батьки – наїстись, напитись, (2)
А нікому пожуритись...

А молода береться частувати родину, дружок, сусідів. 
Старша дружка знов благословляється в пана старо-
сти: «Цьому дитяті рід частувати». Викликає на часту-
вання парами – так: «Десь тут є в нашої молодої тато і 
мама рідні. Просить молода на почесну, а проше, тато і 
мама рідні!». Потім так само «брат рідний, сестра, тіт-
ка рідні і дядько рідні, сусід і сусідка...». До кожного, 
кого частують, є приспівка:

Ви, родичі, не цурайтеся,
Поза двері не ховайтеся, –
Просимо вас до хати
Та й будемо частувати.
  ***
Стань, братіку, наперед мене (2)
Та й напийся до мене.
Даруй щастям, ще й здоровлячком, (2)
Ще й долею щасливою.
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Ще й долею щасливою, (2)
Ще й доброю годиною.
  ***
Встроми руку в кишеню,
Набери грошей жменю,
Посип на тарілку –
Заплати за горілку.
Як я багата буду,
Я за вас не забуду.
Своїм плугом орати,
Щастя-долі не вгадати.
  ***
Частували ту Галю (2)
Гривнями золотими.
Гривнями золотими, (2)
Літами молодими.
Гривні будуть та й минуться, (2)
Літа мої не вернуться.
Гривні мої золотії, (2)
Літа мої молодії.

Пісня боярину:
Отецький синочку, 
П’єш добре горілочку,
Ще й луче будеш пити,
Бо маєш чим платити.

Кожен, приходячи на виклик старшої дружки, бере з 
тарілки чарку не голою рукою, а через хусточку, п’є чи 
хоча б надпиває трохи горілки, бажає, чого хоче, мо-
лодій і кидає гроші на іншу тарілку... Співають:

– Між лугами пшениця ланами, (2)
Дівко Галю, вечеряй із нами. (2)
– Мені, подружечки, вечеря не мила, (2)
Сидить коло мене моя вірна дружина. (2)
Сидить коло мене, говорить до мене: (2)
– Не вечеряй в неньки та й будеш у мене. (2)
Моя ненька вдома, вечеря готова. (2)
Наварила ненька та й всього голубочки – (2) 
Для вірного сина та й для невісточки. (2)

***
– Чом ти, Галю, не їсиш, чом ти Василя не просиш?
– Ой їж, Василю, сьогодня в мене, я взавтра буду  
 в тебе.
А ти в мене їден день, а я у тебе ввесь тиждень,
Тиждень від тижня, а рік від року, аж до самого віку.

***
Даєш мене, моя нене, до чужих людий [людей],
Дай же мені соловейка, щоб рано будив.
Бо чужина – не родина, від вітру шумить,
Чужа ненька не свариться – головка болить. (2)
Іде вона до сусіди та й обсудить:
– Ой сусідо-сусідонько, сусідо моя,
Нехороша, лінивая невістка моя.
Щоб я її не збудила – не встала б вона,
Щоб я її не зварила – не їла б вона.
Щоб я води не принесла – не пила б вона...

Рідня не дуже спішить видавати обід, а надворі музи-
ки грають, дружкам хочеться танцювати, і вони про-
сять свого старосту:

Старосто старесенький,
Голубе сивесенький,
Будем тебе просити,
Підем тобі косити,
Підем тобі в’язати,
Лиш виведи нас з хати –

Надвір проходитися,
На боярів подивитися, 
Чи вбогі, чи багаті,
Чи є з ким погуляти,
Чи високі підбори,
Чи гарні, чорноброві.
Все сини отецькії,
В них слова статецькії:
Куди ходить – не похилиться,
Що говорить – не помилиться.
В нього брови, як шнурочок,
В нього очі, як терночок,
Личко, як калина,
Отецька дитина.

Це так догоджають боярам, аби брали в танець... Ста-
роста дозволяє дружкам вийти з-за стола. А  молоді 
лишаються в хаті. Тоді староста молодої і староста 
молодого за хустинки виводять своїх молодих із-за 
стола надвір. А їх там чекають – не дочекаються. Мо-
лода знов кланяється всім на чотири боки, тоді молоді 
йдуть ручкатися з музиками. А свашки співають:

З-за гира, сонечко, з-за гира,
Йде Богдан з-за стола
Та на батькове, та на материне подвір’я.
Вітерець повіває,
Аж мак полягає,
А Богданова челядь, як мак, процвітає.

Грають музики, всі танцюють, особливо дівчата: кож-
на старається хоч один танець протанцювати з моло-
дою. Аж ось дружки спам’ятовуються:

Стоять коні в плоті, (2)
Їдять в околоті
Ще й житнюю солому –
Збираймося додому.

І збираються йти. Молодий та його родина проводжа-
ють усіх аж ген за ворота, тричі зупиняють молоду та 
її гостей – вгощають «на довгу дорогу», щоб не були 
голодні. Найдалі проводжає молодий із музиками. 
Молода веде дружок до своєї господи. Дружки не 
вмовкають – одну пісню за одною, не кінчити. 

Були ми в молодого, (2)
Була нам честь нічого:
Випили горілочки чотири барилочки, 
А п’яту начали, як випроводжали.
Їли ми паляниці із ярої пшениці.

А вже як доходять близько до обійстя молодої, співа-
ють оцю:

Сидить півень на воротях, співає,
А десь моя рідна ненька дрімає,
А десь моя рідна ненька заснула,
Що про мене молодую забула.
– Не спи, ненечко, уночі,
Печи, ненечко, калачі,
Печи, ненечко, на меду, –
Я ж тобі дружечок наведу.
Сімсот ще й чотири,
Всі гарні, чорнобриві,
Та Галя чорнобрива
Усіх нас прикрасила...

«ЧОБОТИ»  Молодий приніс із собою чоботи  – для 
тещі [цей звичай побутує віднедавна]. Цей обряд  – 
обов’язковий. І  тепер ось ті чоботи дарує. І  взуває 
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тещу, а її взувачку викидає. Музика грає танцювальна. 
Свахи співають:

Оце тії чоботи, що зять дав,
Він за тії чоботи дочку взяв.
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.
Оце тії чоботи, що з бичка,
Чом не роблять чоботи, як дочка?
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.
А до води чоботи рипотять,
А від води слізоньки капотять.
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.
А я тії чоботи віднесу,
Таки свою донечку відберу.
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.
А зять каже: «Другії тобі дам,
Таке ж тобі донечки не віддам».
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.

Теща танцює серед хати – або взута в чоботи, або три-
маючи їх у руці над головою: щоб же всі бачили, як 
зять обдарував її... Аж ось світилки заводять:

Біжи, мати, до комори, (2) 
З скриньою поговори.
Та внеси, мати, рубочок, (2) 
Бо вже скину віночок.
Віночок – в ополонку, (2) 
Рубочок – на головку.
Віночок потопає, (2) 
Рубочок випливає.

А  дружки зразу ж заперечують. Вони  – захисниці 
молодої: 

Не йди, мати, до комори, (2) 
З скринею не говори.
Не внось, мати, рубочка, (2) 
Бо не скину віночка.
Рубочок – в ополонку, (2) 
Віночок – на головку.
Рубочок потопає, (2) 
Віночок випливає.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Підходить покривання. Тоді 
такий сумний вечір стає. Усяких пісень співають. 
Молода плаче. Бо яка йде по любові  – то тішиться, 
а яка ні, то нудьгує і плаче. Мама пішла в комору за  
хусткою.

– Чи ж я тобі, ненько, докучила, (2) 
Що ти мене заручила?
– Не ти мені, доню, докучила, – (2) 
Докучили товаришки твої.
Товаришки, ще й товариші, (2) 
Під віконце підбігаючи.
Під віконце підбігаючи, (2) 
На гулянки викликаючи.
– Чекай, ненько, до неділечки, (2) 
Не загляне ані дівочки.
Чекай, ненько, аж до другої, (2) 
Не загляне ані жодної.
Будуть іти, будуть двір минати, (2) 
Тебе будуть сльози обливати.
А ти станеш край віконечка, (2) 

Чи не прийде твоя донечка.
А ти станеш край одвірочка, (2) 
Чи не прийде твоя дівочка.

Мама молодої вносить на тарілці хустину – для покри-
вання. Свахи і світилки:

Ой що ж бо то та й унесено,
Та й на столі та й поставлено, – 
Як біль, білесечке,
Як папір, тонесечке.

А дружки:
Ой що ж бо то та й унесено,
Та й на столі та й поставлено, – 
Чорне, як каглянка,
Грубе, як раднянка.

Старша дружка благословляється в старости русу- 
косу покривати. Знов усі встають і тричі співають 
«Благослови, Боже...». Поки все готується, дружки:

Ой ходила тая Галя по двору
Та й просила в свої неньки гимберу.
– Гимберу, моя ненько, гимберу,
Дай мене покривати звечору.
Нехай моя руса-коса не маяє,
Нехай моя челядина не гуляє.
А вже моя руса-коса намаялась,
А вже моя челядина нагулялась.

По боках від молодих на лаву сідають свахи. Сва-
ха молодого здіймає з молодої вінок. Та не дається. 
Підв’язується рушником. Дружки:

Дивись вгору, дівко, (2)
Несе сваху дідько – 
Віночок іскидати,
Рубочок накладати.

Світилки:
Дивись, дівко, до стелі,
Несуть сваху ангелі – 
Віночок іскидати,
Рубочок накладати.

Дружки:
Ой ти Галю, ой ти голубочко,
Сотайся-мотайся, (2)
Покривати не дайся.
Вже ж тобі не ходити,
Куди ходила,
Вже ж тобі не любити,
Кого любила.

Як сваха ухитриться  – не раз і боляче молодій зро-
бить... Дружки співають:

А в чужої свахи (2)
Руки, як ломаки,
Пальчики, як кілочки,
Поскидали віночки...

Свахи стають на лаву по боках від молодих, одягають: 
та, що від молодої, – вінок, та, що від молодого, – кар-
туз чи шапку. Покривають молодих, махаючи над 
ними хусткою – красивою, новою, взявши її за чотири 
кінці. Всі співають [тричі]:

Я ж тебе, сестронько (братіку), покриваю,
Щастям-долею наділяю.
Щоб була здорова як вода,
Щоб була багата як земля,
Щоб була весела як весна.
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Дай вам Боже цілуваннячко, милуваннячко – 
Від молодости до старости дай Боже вам.

А коли махають хусткою над головами молодих, ста-
раються несподівано буцнути їх  – «цілують». Тож 
молоді весь час сторожкі й напружені, щоб не наби-
ли їм гуль свахи. Кожен раз після співання і покри-
вання свахи, цілуючись, міняються головними убо-
рами та тарілками, на яких стоять чарки з горілкою. 
Та сваха краща, яка, пританцьовуючи у такт співу, 
одночасно випиває все із чарки. Здебільшого лиш 
надпивають. Коли свашки п’ють могорич, їм співають  
[тричі]:

А хто грає – скрипка та дудка,
А хто п’є – свашка-голубка.
Ой випиймо, свашко,
Ой випиймо, любко,
Сивая голубко,
Ой випиймо до дна – 
Там горілка добра...

Дружки й світилки, саме коли свахи махають хустка-
ми, співають:

Наші свашки паристі,
В золотому намисті,
Вони собі гоноруються,
Обернуться – поцілуються...

Нарешті скінчили обряд. Молодій натягнули на 
голову каптур, а  зверху пов’язують його хусткою. 
Співають: 

(Й)а ходила тая Галя попід вишневий сад,
Та на її голову білий цвіт припав.
Тепер його ані змести, ні струсити,
Треба його аж довіку ізносити.

Свахи сідають поруч із молодими, п’ють могрич між 
собою: «Хай нашим молодим буде щастя-здоровля!»... 
Співають [світилки]:

Зробили ми діло, (2)
Аж нам чоло впріло:
Із хліба – паляницю,
Із Галі – молодицю.

Дружки:
Зробили ми діло, (2)
Аж нам чоло впріло:
Із підпалка – хліба,
Із Богдана – діда.

Молода береться роздавати бинди [стрічки]: цілуючи 
кожну дружку чи світилку, закидає їй лянту за голову. 
Співають:

Колесом, колесом сонечко вгору, (2)
Молодая Галя бинди роздає.
– Нате вам, дівчата, биндочок клубочок, (2)
Бо я уже йду на чужий куточок.
Бо я уже йду на жіночу раду, (2)
На жіночу раду, жінкам на пораду.
   ***
Ой не гнівайся, моя мати, на мене, (2)
Що й запросила своїх гостей до тебе. (2)
А мої гості не будуть ночувати, (2)
Повечеряють – підуть надвір гуляти. (2)
А нагуляються – підуть додому спати. (2)

Дружки встають з-за столу. Грає музика. Дівчата тан-
цюють серед хати з подарованими лянтами.

Оце тая лянточка червона,
Дала мені товаришка та Галя.
Допоможи мені, Боже, сходити,
Товаришку на весілля просити.

ПОСАГ  [Свахи співають:]
Сядьмо, ненько, повечеряймо (2)
Та й з тобою поговоримо. (2)
Я заберу всі ряденечка, (2)
Тобі лишу веретенечка. (2)
Я заберу всі кілімочки, (2)
Тобі лишу голі кілочки. (2)
Я заберу всі скатерочки, (2)
Тобі лишу голі жердочки. (2)
Я заберу всі подушечки, (2)
Тобі лишу голі лужечки. (2)
Я заберу коні воронії, (2)
Тобі лишу хліви порожнії. (2)

Бо ж тоді давали в придане і корову, і скриню, і чима-
ло чого, якщо, звісно, воно було.

Ой дивися, Богдане,
Даєм тобі Галю і взуту, і вдягнену,
Не збиту, не злаяну,
Щоб не були вікном двері,
Щоб не лягла без вечері.

Вже пізня пора. Усі гості виходять надвір, і співається:
Куди мене віддаєте, мої рідні тату,
Хто ж вам буде замітати щодня сіни й хату?
Куди мене віддаєте, мої рідні мамко,
Хто ж вам буде готувати обід щодня зранку?
Куди мене віддаєте, мої рідні сестри,
Хто ж вам буде щосуботи русу-косу плести?
Куди мене віддаєте, мої рідні браття,
Хто ж вам буде видавати щонеділі шмаття?
Куди мене віддаєте, татусю рідненькі,
Хто ж вас буде доглядати, як будете старенькі?

Мама готує те, що має дати дочці у придане. Друж-
ки хочуть іти додому, бо таки й пізно. Молоді їх ви-
проводжають: беруть хліб, горілку, закуску і кожну 
дружку за воротами частують. Дівчата стають у коло 
і співають: 

З нами та, Галю, збирайся,
Всій своїй родині кланяйся.
Штири коні у погоні,
Плач тобі не поможе,
Бо ти тут не будеш, гей, бо ти тут не будеш.
Почекай, Василю, хоч півтора дня,
Я ще порогам не дякувала.
Ой дякую вам, пороги,
Що збивали хлопці ноги,
Бо я тут не буду, гей, бо я тут не буду.
Почекай, Василю, хоч півтора дня,
Я ще полицям не дякувала.
Ой дякую вам, полиці,
Що стояли варениці,
Бо я тут не буду, гей, бо я тут не буду.
Почекай, Василю, хоч півтора дня,
Я ще припічкам не дякувала.
Ой дякую вам, припічки,
Що варили варенички,
Бо вже тут не буду, гей, бо вже тут не буду.
Почекай, Василю, хоч півтора дня,
Я ще віконцям не дякувала.
Ой дякую вам, віконця,
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Що світило ясне сонце,
Бо вже тут не буду, гей, бо вже тут не буду.
Почекай, Василю, хоч півтора дня,
Я ще воротам не дякувала.
Ой дякую вам, ворота,
Що стояла хлопців рота,
Бо вже тут не буду, гей, бо вже тут не буду.
   ***
Ой вийду я за ворота та й постою – 
Нема мої товаришки ізо мною.
Пішла моя товаришка межи люди,
Ой там моїй товаришці горе буде.
Ой чую я голосочок – будьто її –
У чужого та й батечка на подвір’ї.
Вона ходить, вона робить,
Нікому не вгодить –
Ні старому, ні малому, 
Лиш Богові Святому.
   ***
Ой Галю, товаришко, Галю, товаришко,
Забувай товариство, 
Забувай ще й гуляння,
Йди додому зарання.

Всі п’ють могрич. Молода роздає всім дружкам по 
скибці весільного хліба.

– Бувай, бувай, товаришко, бо ми уже йдем.
А ми твоє дівування з собою берем.
– Беріть, беріть, подружечки, не сердітесь,
Як вийдете за ворота – поділітесь.
Як вийдете за ворота – в чисте поле,
То кинете дівування в синє море.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Лишають-
ся на подвір’ї лише свахи. Вони співають:

Ой виряджай мене, нене, виряджай,
Ой що маєш мені дати, то давай.
Ой дай мені дві ряденці шовкових,
Ой дай мені дві подушки пухових,
Ой дай мені свитину й кожушину,
Бо я їду ночувати на чужину.

***
З нами та, Галю, з нами (2)
До чужої мами,
Межи чужії люди,
Там тобі добре буде:
В нас вітер хату мете, (2)
Сонечко хліба пече,
Вода в горшки ллється,
Бо в нас так ведеться.

Мама дає дочці на ніч до свекрухи дві ложки, дві та-
рілки, скатерку, одяг, образи, подушки, і молоді йдуть 
до молодого. Їх ведуть його свахи. Тато, мама і всі ве-
сільні випроводжають їх за ворота. Уже глибока ніч... 
Грає музика. Свати з вузлами танцюють. А родина мо-
лодої співає на дорозі:

Сватове-боярове, просимо вас,
Полетіла наша галка
Від нас до вас.
Та не бийте її, не лайте,
За гостя її приймайте.
Та не бийте її, не ворчіть,
А що не вміє, то навчіть.

Це остання пісня в молодої... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Свахи кидають 
рядна перед порогом, а буває, що й аж до воріт, щоб 
по них пройшла невістка. А потім одразу забирають, 
щоб ніхто чужий не ступив, не перебив щастя. Молоді 
стають перед порогом, чекають, поки з хати вийдуть 
батьки. Виходять тато й мама з хлібами й рушниками 
в руках. Молодий і молода кожному з них почергово 
тричі кланяються в ноги, цілують хліб і руку. Пер-
шою  – молода мамі. Мама перев’язує невістку через 
плече гарною хусткою, а та її – теж. Потім мама за хус-
тинку вводить молодих до хати, так само за хустинку 
обводить їх три рази кругом стола і лишає на покуті. 

Ой день добрий в вашій хаті,
Що ви маєте.
Не була б я в вашій хаті –
Самі знаєте.
Росла, росла сосоночка
Вгору через тин,
Не була б я в вашій хаті,
Якби не ваш син.
Росла, росла сосоночка
Вгору гілячками,
Не була б я в вашій хаті
З дружечками.
Росла, росла сосоночка
Зелененька,
Не була б я в вашій хаті
Молоденька.

Старший боярин благословляється  – тричі  – в пана 
старости: «Цьому дитяті на посад сідати». – «Бог бла-
гословить!»  – «Другий раз!»  – «Бог благословить!»  – 
«Третій раз!»  – «Бог благословить!». Дружки й сві-
тилки співають «Благослови, Боже...». Старша дружка 
впихає в хліб перед молодими дві свічки – вона несла 
їх в одній руці, а коровай – у другій до вінчання і на-
зад. А дружки і свахи:

Ой засвіти, мати, свічку, постав на столі,
Нехай же я подивлюся, чи пара мені.
Засвітила мати свічку – неясно горить,
Не з тим сіла, з ким хотіла, серденько болить.

Цю пісню співають, якщо дівчина йде не за того, кого 
любить. Потім усі, хто прийшов, заходять за столи: 
дружки  – з боку молодої, бояри  – з боку молодого... 
У  молодого вже далеко після опівночі чи й пізніше 
свекруха [...], одягає кожух, а свахи розкидають перед 
молодою околіт. Свекруха загортає невістку в кожух і 
веде до хати. Свахи ще дорогою співали:

Відчиняй, мати, ліску,
Ведем тобі невістку,
Червону, як калину,
Здорову, як кобилу.

***
Ой по той бік ставу
Веде павич паву.
– Іди, іди, моя павочко,
Дам я тобі винне яблучко.
 – Через твоє винне яблучко
Загубила дівуваннячко.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Раненько 
невістка дає свекрусі чи свасі свою сорочку – показа-
ти, чи цнотлива... Якщо молода хороша, догодила, то 
мама молодого перев’язує брата навхрест довгим чер-
воним поясом, а принесений хліб – червоною лянтою і 
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зверху на хліб кладе червону квітку. А як молода нехо-
роша, то мама сварить брата. Всі весільні шепочуться, 
а молода плаче. Сваха в’яже його маму хусткою. Мама 
гонорується. Дає невістчину сорочку свасі, і  тоді та 
співає з усіма свахами: «А з калиночки дві квіточки...».  
[Або] співають:

Під вишньою зелененькою (2)
Скурвилася молоденькою.

І питають: «З ким?». Біда тоді дівці. А якщо з молодим, 
то він каже: «Перев’язуйте». 

Снував павук стелю
Та впав у постелю,
Де та Галя спала – 
Там рожа процвітала.

Тоді кличуть усіх до хати. Буває, свахи норовисті  – 
вриваються і тричі по лавах оббігають стіл, приспі-
вуючи і пританцьовуючи: «Я з калиночки дві квіточ-
ки, не журся, матінко, не журся, в  червоні чоботи 
узуйся...». 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО У молодого 
на цей час збирається вже все весілля. Свахи молодої 
приходять, з усіма цілуються, ручкаються,  – весело 
дуже. Молода, як вийшла надвір зустрічати своїх сва-
шок, бере хустинку, кладе на руку і так через хустинку 
з усіма ручкається, і цілується в губи. Усім кланяється 
і цілується... Кожному, хто до неї прийшов. Старша 
сваха молодого ще рано зав’язала молоду в хустку... 
Свахи молодого квітчають свахам молодої хустки кві-
точками [червоними паперовими]. Грає гармошка, всі 
танцюють. На одинадцяту годину весільні сідають за 
стіл снідати. Десь коло дванадцятої приходить до мо-
лодої й молодого її брат із хлібом – приносить сестрі 
обідати. Як нема рідного, то приходить двоюрідний... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Брат трохи поснідав, забрав хліб 
назад і пішов. Тоді зразу від її роду, вже поснідавши 
там, свахи женуть курку. Ідуть двома рядами: спереду 
жінки, а за ними – чоловіки з хлібами. Свахи звуть-
ся «придани». Все в свахів червоне: курка, мотузочок. 
А самі свахи зав’язані в хустки, щоб було куди квітку 
чіпляти. Співають:

Ой чиє то село,
Що в ньому так весело?..

Прийшли до подвір’я молодого, а  зайти не можуть: 
червоними нитками пересноване подвір’я, ворота, ву-
лиця. Співають ті – звідти, а ті – звідти:

Либонь же ми та й не влучили,
Та й до сватів не заїхали,
Якби вони свати, 
То вони б вийшли з хати.

***
Вийди ти, Галю, вийди,
Не роби собі кривди,
Стань собі на помості,
Прийшли сванички в гості.

Тоді свахи якось прориваються і з’єднуються. Співають: 
(Й)а з калиночки дві квіточки,
Сваха сваху ждала,
Подвір’я вмітала...

А молодий тим часом з хлібом і старостами йде до ро-
дини молодої і приводить усе весілля, лишається лиш 
кухарка. Сват іде з хлібом, а маму зять веде. Співають: 

А зять тещу веде, теща спомпа йде,
То на шпиньках, то на закаблуках,
Бо в зятьових руках.

Садовлять на посаді молоду та її батьків, а  молодий 
ходить по хаті, припрошує гостей і вгощає. Де в кого, 
але дуже рідко, він теж сідає за стіл. Співають неділь-
них пісень: «Слава Богу, сина оженила», «Ой нема того 
у дворі»... Буває, як приведуть курку, то свахи в сінях 
співають і танцюють – ледь сіней не розірвуть. Одна 
жінка стає в центрі кола і показує послідовність про-
цесів, про які співається: як сіють коноплі, як їх бе-
руть, прядуть нитку, як задумується чепурушка: 

Чужі жінки вже коноплі сіють,
Вже коноплі сіють.
Моя чепурушка всьо задумується,
Всьо задумується. 
Вона думає-гадає,
Свою долю проклинає:
– Ой щоб тобі, доле,
Та бодай тобі, доле,
Як же мені жити горе,
Що він такий малесечкий,
Що він такий куцесечкий, 
Чепурушку узяв, гей,
Чепурушку узяв.
Чужі жінки вже коноплі беруть,
Вже коноплі беруть.
Моя чепурушка всьо задумується,
Всьо задумується. 
Вона думає-гадає,
Свою долю проклинає:
– Ой щоб тобі, доле,
Та бодай тобі, доле,
Як же мені жити горе,
Що він такий малесечкий,
Що він такий куцесечкий,
Чепурушку узяв, гей,
Чепурушку узяв.
Чужі жінки вже коноплі мочать... 
Чужі жінки вже коноплі прядуть... 
Чужі жінки вже коноплі білять... 

ДАРУВАННЯ  У понеділок молодий частує свій рід, а мо-
лодих дарують. Ті свахи, що отримали квітки, дуже ж 
цілують і припрошують свашок молодого: «Приходь-
те за рушниками». Співається дуже багато пісень  – 
понеділкових:

Говорили маньківськії люди, 
Що та Галя недобрая буде.
Вона добра-добресенька,
Як рожа, повнесенька.

***
Оженила сина та й не по волі,
Узяла невістку та й не до любови. (2)
Посилала сина в далеку дорогу,
Молоду невістку – у поле до льону. (2)
– Ой іди, невістко, йди не оглядайся,
Бери льон дрібненький та й не розгинайся. (2)
– Ой брала я, брала, льону не добрала,
У чистому полі тополею стала. (2)
Приїжджає синок з далекой дороги
Та впав рідній неньці низенько у ноги. (2)
– Ненько ж моя, ненько, ти ж моя рідненька,
Де ж твоя невістка, а моя миленька? (2)
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– А твоя миленька не хтіла робити,
Пішла в чисте поле з вітром говорити. (2)
Ой візьми, синочку, гострую сокиру
Та зрубай тополю на нашому полю. (2)
Як ударив раз він – вона похилилась,
Як ударив другий – з неї кров полилась... (2)
Як ударив другий – з неї кров полилась,
Як ударив третій – то й заговорила: (2)
– Бодай твоїй неньці так легко вмирати,
Як мені, молодій, з вітром розмовляти. (2)

  ***
Була в мати дочка – їдним-їдиночка,
Та й віддала дочку – їдним-їдиночку
На чужую стороночку.
Ой як віддавала, та й наказувала, (2)
Щоб сім років не бувала.
Дочка не стерпіла, за рік прилетіла,
Перетворилася сивой зозулькою,
В вишневому саду сіла.
Як сіла у саду та й стала кувати,
Як стала кувати – стала примовляти:
– Вийди-вийди, рідна мати.
– Возьми, син, рушницю та вбий зозулицю,
Ой нехай не кує, садочка не глушить,
Мого серця не сушить.
Як взяв брат рушницю – став бить зозулицю,
Як стала кувати – стала примовляти:
– Не бий мене, рідний брате.
– Як ти зозулиця, йди в гай політати,
Ой як ти сестриця, сестра ріднесенька,
Прошу тебе до хати.
Ввійшла я до хати, стала край порога,
Обілляли мене дрібненькії сльози,
Не промовила й слова.
– Чи я тобі, мамо, твій хліб переїла,
Що ти мене взяла, взяла та й віддала,
За кого я не хотіла?..

  ***
Ой за нашим садом, за нашим городом,
Не дивися, батьку, за багатим родом. (2)
Лиш дивися, батьку, щоб не був п’яниця,
Щоб не бив, не лаяв, бо я – їдиниця. (2)
Щоб не бив, не лаяв, бо я – їдиниця,
Води не носила, бо в садку криниця. (2)
Води не носила, вода в хаті була,
Хлопців не любила, бо молода була. (2)
Стала підростати, на станочок стала,
Не їдному хлопцю принадочку дала. (2)
Дала принадочку, ще й яку принаду – 
Червоних ягідок з вишневого саду. (2)

  ***
Чужа ненька не свариться – головка болить,
Піде вона до сусіди та й обсудить:
– Ой сусідо, сусідонько, сусідо моя,
Лінивая, сварливая невістка моя.
Щоб я її не збудила – не встала б вона,
Щоб я їй не зварила – не їла б вона. (2)
Щоб я води не принесла – не пила б вона.

  ***
Помий, невістко, ложки, (2)
Повечеряєш трошки.
Усім дала їсти-пити, (2)
Сама стала ложки мити.
Помила, попратала, (2)
Сама сіла, заплакала.

Щоб моя ненька знала, (2)
То б вона вечерю прислала.
Хоч місяцем, хоч зорою, (2)
Хоч братом, хоч сестрою.
Хоч місяцем яснесеньким, (2)
Хоч братом малесеньким,
Хоч зорою ясненькою, (2)
Хоч сестрою маленькою.

***
Ой тихо, тихо Дунай воду хитає, (2)
А ще тихіше мати дочку питає: (2)
– Ой доню моя, чи їла ти, чи пила? (2)
– Якби я їла, я б з вами не сиділа. (2)

***
Слава Богу, сина оженила, (2)
Слава Богу, невістки діждала.
Сюда-туда невісточку пішлю, (2)
А за нею сама піду.
Бо й невістка – чужая дитина, (2)
Та й боюся, щоб не заблудила.
Тепер мені в печі не палити, (2)
Тепер мені діжі не місити,
Тепер мені хати не мести, (2)
Тілько сісти та й порядок вести.

***
А в нас Богданко молодець,
Поклав калину на стілець,
Та рубав він її – не зрубав,
Та ломив він її – не зломив 
Тілько увесь рід звеселив.

***
 –Поплив, поплив вінок за водою, (2)
Похвалися, Богдане, жоною.
 –Жоно моя, калино-малино, (2)
Як на тебе дивитися мило.
Жоно моя, ти повная рожо, (2)
Як на тебе дивитися гожо.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  У понеділок чи й вівто-
рок перевдягаються всяко: у циганів, лікарів, продав-
ців тощо. Розважаються. Робиться шкода тим, хто не 
прийшов на весілля: розшивають шопу [покрівлю], 
затикають ганчірками комина, розсипають дрова по 
подвір’ю... А відкуп за це – могрич. Було, накотять ка-
мінців до порога  – дверей не відчинити. Або начеп-
лять ковбасу на шию і на драбині привозять на весіл-
ля. І ніхто ні на кого не сердився. Були дружні, веселі. 
І  так уже спішиш вправитися, все поробити  – щоб 
таки зранку піти на весілля...

Батько мене віддав молодую
Та й дав мені корову рябую, (2)
До корови – головку слабую.
До корови треба рано встати,
А я люблю до полудня спати.
Ой піду я з гори на долину
Та й виломлю хворостину з тину, (2)
Та й пожену корову в долину,
Пожену я корову до вовка – 
Нехай буде спокійна головка.
Я думала, що музики грають,
А то вовки шкуру розтягають.
Будьте, діти, здорові із постом,
З’їли вовки коровицю з хвостом.
Тепер мені погуляти,
Бо нікого заганяти,
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Ні корови, ні овець,
Тільки їден баранець,
І той піде напасеться
Та й додому притрясеться.

***
Тюру-тюру, курочки, до хати, (2)
Та буду я вас щитати.
Нема мої курочки рябої, (2)
Нема мої дочки дорогої.
Нема мої сивокрилої, (2)
Нема дочки чорнобривої.

Цю пісню ще співають мамі молодої вночі, як вона 
провела свою дочку до роду молодого і лишилася вдо-
ма сама. А цю пісню співають свахи, як женуть курку:

А в городі мнята [м’ята], (2)
За городом зілля.
– Скажіте, люди добрі,
В якій хаті весілля?
А в городі зілля, (2)
За городом мнята.
– Скажіть, люди добрі,
Де сватова хата?
– Ми самі не знаємо
Та й людей питаємо.

А  цю пісню співають свахи, вже як женуть курку 
назад: 

Були ми у свата, 
Була нам честь багата:
Випили горілочки 
Чотири барилочки,
А п’яту начали, 
Як випроводжали.

Прийшли весільні у понеділок і питають маму: «Як 
там?». А вона плаче за дочкою. Співають тоді, як сіли 
обідати. Посходилась уся родина.

Пропила мати дочку (2)
На солодкім медочку.
Пропила – не впилася, (2)
А дочки позбулася.
Як піде шмаття прати, (2)
Буде дочку споминати.
– Десь моя дитиночка (2)
У чужого батечка,
У чужої ненечки, (2)
Нема її правдочки.
Вона ходить, вона робить, (2)
Нікому не вгодить –
Ні старому, ні малому, (2)
Лиш Богові Святому.

Рід молодого і рід молодої гуляють окремо. Так само 
розваги, веселощі. Батьків молодої вдягають, як мо-
лодих, садовлять на посаді, біля них – старша дружка 
і старший боярин. Співають, як молодим, недільних 
пісень. Весь обряд зветься «мамі вінок плести». Маму 
так само розчісують, дарують... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Як водяться, то у вівто-
рок. Староста молодої забирає рід молодого до себе. 
Свахи молодого приходять за рушниками. Кожна сва-
ха, якій у понеділок вчепили квітку, віддаровує своїй 
свасі рушник. Молода або наткала їх, або накупила. 
Свашки цілуються, родаються, п’ють могорич. Мо-
лода частує свій рід. Вечеряють. Надворі ставлять її 
маму в коло, і всі свахи – його і її – співають:

Не журся, матінко, не журся,
В червоні чоботи узуйся,
Топчи вороги під ноги,
Заробила твоя дочка пироги.
Ой хоч не житні – пшеничні,
Всьому родові величні.

***
Спасибі ти, Галю, за рушнички,
Що напряли твої білі ручки,
Темної ночі при свічі,
В ясного сонця край віконця.

На третій день весілля, як уже дякують батькам, 
співають: 

Ой казала нам неділя,
Що у брата є весілля.
Ой не підемо й не поїдемо,
Поки не переп’ємо.
Ой казав нам понеділок,
Що у брата є прибірок.
Ой не підемо, не поїдемо,
Поки не переп’ємо.
Ой казав же нам вівторок,
Що у брата є кіп сорок.
Ой не підемо, не поїдемо,
Поки не переп’ємо.
Ой казала нам середа,
Що у брата є череда.
Ой не підемо, не поїдемо,
Поки не переп’ємо.
Ой казав же нам четвер,
Що є в брата ще й тепер.
Ой не підемо, не поїдемо,
Поки не переп’ємо.
Ой казала нам п’ятниця,
Що у брата є телиця.
Ой не підемо, не поїдемо,
Поки не переп’ємо.
Ой казала нам субота,
Що у брата є робота.
Ой запрягаймо та й виїжджаймо – 
Нам її не робити...

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН

м. Жмеринка
Записала І. Довгань 29 серпня 2008 р.  

у м. Жмеринці Вінницької обл.  
від Слободян С. І., 1960 р. н.,  

родом із с. Кам’яногірка Жмеринського р‑ну

СВАТАННЯ  Звичайно [у 1980-х рр.] весілля починалось 
із сватання. Якщо молодий та молода були з різних 
сіл, то сватання відбувалось разом із заручинами. Мо-
лодий ішов на сватання з сватами. Якщо у молодого 
були рідні дядьки, брати, то він їх брав у свати. Саме 
головне було те, що свати мали бути одружені і мирно 
жити зі своїми жінками. Крім того, свати мали бути 
веселими, хитрими чоловіками. Дуже часто на сва-
тання молодий йшов ще й з батьками та близькими 
родичами. Свати обов’язково брали з собою хліб, го-
рілку. Хліби пеклись круглі, бо їх обмотували рушни-
ками. Коли приходили свати до молодої, їх зустрічали 
батьки дівчини. На рушниках були хліб та сіль. Потім 

ЖМЕРИНСЬКИЙ  РАЙОН
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сватів запрошували до хати, садовили за стіл, і  роз-
мову починав сват. Він звертався до батьків молодої з 
такими словами: «У нас є купець, гарний молодець, а у 
вас є товар». В наші часи вже такого обряду не було, 
щоб давати гарбуз молодому, бо молоді ходили разом 
і знали, що хочуть женитись. А насильно заміж ніхто 
нікого не віддавав в тодішні часи. За столом всі жар-
тували, пригощались. Якщо дівчина погоджувалась 
вийти заміж за хлопця, то дарувала йому рушник. 
Потім дівчина дарувала хлопцю хустку і промовля-
ла: «Дарую тобі хустину, щоби мав мене за дружину». 
Батькові молодого дівчина дарувала сорочку і казала: 
«Дарую Вам сорочку, щоби мали мене за дочку». Ма-
тері давала хустку і казала: «Дарую Вам хустину, щоби 
мали мене за дитину». Пісні співали різні. Застольні 
в основному. Одна з таких старих пісень називалась 
«Ой на горі, на високій...»:

Ой на горі, на високій,
Де не скошена трава,
Там стояло дві дівчини,
Гірко плакала одна.
– Ой подружко дорогая,
Що я тебе попрошу.
Не люби мого милого,
Добре тобі заплачу.
– Ой подружко дорогая,
Як же його не любить?
Він як стане, щиро гляне,
В мене серденько болить.
– Ой Василю, Василечку,
В тебе черствая душа.
Насміявся наді мною,
Зосталася я одна.
Ой на горі, на високій,
Де не скошена трава,
Там стояло дві березі –
Похилилася одна.

І головне було ще те, що сватання і весілля ніколи не 
робили у піст. Свати розходились аж увечері додому і 
призначали число договору.

ДОГОВІР  На договорі я не була, бо в нас він проходив 
без молодих. Мама розказували мені, що і як там від-
бувалось. На договір йшли батьки молодого, могли з 
собою взяти когось з близької рідні, але в основному 
приходили самі. З  боку молодої були батьки, могли 
бути бабусі чи хресні батьки. Так само, як і на сватан-
ня, на договір обов’язково несли хліб, горілку. Зустрі-
чали батьки молодої гостей теж хлібом-сіллю. Запро-
шували до хати за стіл. Тоді, коли всі сиділи за столом, 
пригощались, то призначали і дату весілля, і складали 
меню, і вибирали кухарок, і вели розмову про дари.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  За тиждень, а то й два 
починали чоловіки лагодити шалаш. Кликали сусі-
дів та родичів лагодити шалаш. Майстрували лави і 
столи, забивали їх в землю. Робили два або три ряди 
столів, залежно від кількості гостей, розміщували їх 
паралельно в шалаші. Перпендикулярно до рядів для 
гостей ставили ряд столів для молодих, дружок, друж-
бів та світилок. Накривали шалаш брезентом. Лавки 
застеляли домотканими ряднами і коврами, це було 
ознакою достатку родини. Біля молодих вішали кили-
ми, два великих кольца, які обмотували фольгою. Це 
був символ кохання. В суботу вдень дівчата з молодою 

прикрашали шалаш. Прикраси були із зелених віток 
дерев, бумажні квітки різного кольору. З такої ж бу-
маги дівчата плели гірлянди. Брали довгі тонкі рулони 
бумаги двох чи трьох кольорів, переплітали їх... Була 
найстарша кухарка і жінки, які їй помагали готувати. 
В  основному це були заміжні жінки років сорока-
п’ятдесяти, в яких був хороший досвід приготування 
їжі. Страви починали готувати за тиждень або за три-
чотири дні до весілля. Насамперед кололи порося, гна-
ли горілку, пекли домашні ковбаси, робили кров’янку. 
Інші м’ясні страви, солодке, салати готували за два дні 
в спекотню пору. Готували гижки [холодець] з куря-
чого або свинячого м’яса, крутили голубці і тушили 
їх в казанах. Котлети жарили, запікали м’ясо кусками. 
Готували бабку в печі з макарону, яка подавалась до 
м’ясних страв. Тушили капусту з м’ясом, чорносли-
вом. Робили салат з помідор та огірків [улітку]. Саме 
на той час входив в моду салат «Олів’є». Це була одна 
з найулюбленіших страв. Пекли горішки та грибочки 
в спеціальних формочках, вони складались з двох час-
тинок, їх наповнювали вареним згущеним молоком та 
зліплювали докупки. Готували часто «Пташине моло-
ко» з сметани, цукру та желатину. Робили зефірчики, 
перемащували вафельні коржі згущеним молоком. 
Випікали трубочки та різне печиво, начиняли чорно-
слив горіхами і заливали солодкою сметаною. З напо-
їв на весіллі були горілка, сітро, а часто мішали просту 
воду з різними фруктовими есенціями.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молодий з батьками купував собі 
на весілля костюм, сорочку, галстук, туфлі. Все було 
нове. Молодій вбрання купував молодий з батьками. 
Вони могли разом їхати на базар і вибирати молодій 
наряд, але найчастіше батьки молодого давали гроші 
батькам молодої. Вбрання молодої – це весільна сук-
ня, віночок, біла биндочка довга, яка приколювалась 
у волосся, туфлі. Обручки вибирали молоді самі, але 
купляли їх теж за гроші молодого. Весільні биндочки, 
букетики купувала молода. Рушники купували батьки 
молодих.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Весілля проходило завжди 
у неділю. В  четвер збирались коровайниці пекти ко-
роваї. Коровайницями були заміжні жінки, які до-
бре жили в шлюбі з чоловіками. Вдовиць, розведених 
жінок не брали ніколи. Не брали й жінок, які другий 
раз виходили заміж, навіть якщо вони добре жили 
в шлюбі. Коровайниці, замішуючи тісто на короваї, 
обов’язково виліплювали квітку, яку потім клали в 
центр короваю. В цю квітку вони заліплювали гроші, 
які мали б стати першими грішми молодої сім’ї. Коро-
вай прикрашався калиною та барвінком. Калина – це 
символ здорової та гарної молодої, а барвінок слугував 
символом для молодого, щоби він був сильним, дужим 
та здоровим. Я  пам’ятаю, що казали завжди: «Наша 
піч регоче, короваю хоче...». Коли пеклись короваї, то 
ніхто, крім коровайниць, не повинен був заходити на 
кухню. Тоді хліб вже купували. Пекли хліби, з якими 
йшли молоді до розпису. В нас було особливим те, що 
випікали «парну гуску». Це продовгуваті плетені здо-
бні булочки. Їх зліплювали разом таким чином, щоб 
не було видно ні кінця, ні краю. Навколо цих булочок 
плели обідок з тіста. Така «гуска» була символом до-
вічного кохання молодих. Її клали перед молодими на 
столі біля короваїв та хлібів. Ще пекли невеличкі «гус-
ки», якими молода ходила запрошувати на весілля.
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ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В четвер і п’ятницю моло-

да та її подружки одягали українські костюми, віноч-
ки з різнобарвними биндочками і ходили запрошу-
вати людей на весілля. Вінок одягали обов’язково, бо 
він був символом дівочої чистоти та недоторканності. 
Дівчата ходили з молодою по селі [...], заходили до лю-
дей в хату обов’язково. Молода низько кланялась [...] 
господарям, брала «гуску» і клала на стіл, кажучи: 
«Просили вас тато і мама, і я вас прошу на хліб, на сіль 
і на весілля». А якщо молода з дружками поспішали і 
просили господарів не в хаті, а на подвір’ї, – господарі 
ображались і навіть на весілля не приходили, бо каза-
ли: «Просили на подвір’ї, щоб не були на весіллі».

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ГОЛОВИЦЯ»)  Як такого дівич-вечора 
не було, бо збирались разом і хлопці, і дівчата. Субот-
ній вечір – головиця, яка означала прощання з холос-
тяцьким життям. Це застілля з музиками, танцями. 
Збиралась тільки молодь! Якщо села молодих були 
далеко одне від одного, то збирались всі у молодої, 
а якщо близько, то в кожному селі сідали за стіл окре-
мо: молодий – в себе вдома з дружбами та світилками, 
а  молода  – в своїй хаті. Хоч наші села були не дуже 
далеко, але в мене зібрались мої дружки з дружбами, 
а в молодого – свої. Потім ввечері прийшов молодий 
з дружбами та світилками до мене. Коли прийшов мо-
лодий, то мої дружки і дружби требували викуп у ньо-
го. Жартували, грали музики, молодий давав гроші за 
молоду. Якщо давав мало, то його не пропускали на 
подвір’я, то він діставав більше. Так з жартами його і 
гостей пропускали в двір. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  В суботу в обід до мо-
лодого приходили хлопці. Вони йшли всі разом на до-
лину, зрізали невеличку вербу, а світилки прикрашали 
гільце кольоровим папером, червоними і рожевими 
лєнточками. Коли йшли до молодої, то старший друж-
ба дуже високо тримав гільце, і всі співали. Спочатку 
за стіл сідали десь в одинадцять або й в дванадцять 
годин ввечері! Сиділи всі за столом, пригощались, спі-
вали пісні: і жартівливі, і сумні. Була така весела пісня 
«Очерет, осока...»:

Очерет, осока – чорні брови в козака.
Нащо мати родила, – щоб дівчина любила. (2)
Дівка з хати не виходить, хати не вбирає,
Стоїть козак під вікном – від жалю вмирає. (2)
– Ой не стій під вікном, не пори гарячки,
Бо як вийду з кочергою, то полізеш рачки. (2)

Після застілля йшли всі танцювати. Гуляли ми десь аж 
до двох-трьох годин ночі! Дуже часто ще в кінці ве-
чірки була бійка. Це була гарна ознака, бо казали, що 
головиця вдалась!. Так майже під ранок всі розходи-
лись. Молодий їхав додому з своїми гостями. Зранку в 
неділю приходила старша дружка до молодої, і разом 
з сестрами молодої одягали її. Робили молодій зачіску 
і зразу приколювали білу биндочку у волосся, потім 
одягали вінок, сукню... Старший дружба зі сторони 
молодого закидав гільце високо на хату, кріпив його 
аж біля димара. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Молодий з свої-
ми батьками, дружбами, світилками та родичами при-
їжджав десь в одинадцять годин. Він ніс хліби в обох 
руках. Батьки молодої зустрічали їх хлібом-сіллю, за-
прошували до хати. В хаті молодий і молода вітались. 
Молода приколювала спочатку букетик і лєнточку мо-

лодому і старшій дружці, а старша дружка – старшо-
му дружбі. Після цього старша дружка приколювала 
букетики всім неодруженим хлопцям і [незаміжнім] 
дівчатам, які були на весіллі, і  їй давали за букетики 
гроші.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Нас батьки в хаті бла-
гословляли іконами, ми кланялись їм три рази і про-
сили: «Благословіть нас на щасливе подружнє життя». 
Потім на подвір’ї батьки обсипали молодих житом, 
пшеницею, цукерками, грішми. А тарілку, з якої виси-
пали все, розбивали [...] «на щастя молодим». І тільки 
після цього ми йшли до розпису. 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Попереду молодих до клу-
бу йшли і грали музики. В  клубі (на той час розпис 
проводили саме там) на сцені стояв сільський голо-
ва, молодий і молода, їхні батьки, старший дружба 
та старша дружка. Голова сільради вручав свідоцтво 
про одруження молодим. Вони розписувались в доку-
менті, потім свої підписи ставили дружба з дружкою. 
Потім дружка і дружба стелили рушник молодим, на 
який вони ставали. Старші люди казали, що хто пер-
ший стане на рушник  – буде хазяїном в хаті. Після 
цього грали музики, і молоді танцювали свій перший 
сімейний танок... Гості заходили разом з нами і сідали 
в клубі в залі коло сцени. Як тільки виходили з клубу, 
то йшли самі молоді до пам’ятника загиблим воїнам, 
вони покладали квіти. А вже потім йшли всі разом з 
гостями додому... 

ПЕРЕЙМА Коли молоді і гості йшли додому дорогою з 
клубу, то виходили люди з своїх хат, ставили табурет, 
клали хліб. Молодий забирав хліб і давав гроші. По-
тім хазяї хати брали відро води і переливали його че-
рез дорогу перед молодими. Ще було багато дітей при 
цьому, і молодий мав дати дітям гроші, цукерки. При-
сутність дітей була доброю прикметою. Чим дальшою 
була дорога від розпису, тим частіше була перейма. 
Ми жили далеко від клубу, то перейма була разів з ві-
сім. Перед домом перейми вже не було... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ Мо-
лоді ставали у воротях, де їх зустрічали батьки мо-
лодої та різні свати і старости весільні. Батьки брали 
хліб-сіль. Давали молодому випити чарку горілки. Був 
такий звичай, що молодий трішки пригублював з чар-
ки, а всю решту горілки виливав позад себе на людей. 
Потім молодих і всіх гостей пропускали в двір. Через 
хвилин двадцять музикант запрошував людей за пер-
ший стіл. Це було десь в три години дня. 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ Три рази сідали за 
стіл. Гості сиділи, пригощались, батьки та рідні гово-
рили молодим тости, побажання. Після застілля всі 
йшли танцювати. Потім десь через дві години знову 
йшли за стіл. За другим столом бабки співали укра-
їнські народні пісні: «Ой чий то кінь стоїть...», «Била 
мене мати...», «Іванку, ти Іванку...», «Гиля, гиля, сірі 
гуси...», «Ой вийду я на ту гору...», «Цвіте терен, цвіте 
терен...», «Несе Галя воду...», «Ой у полі криничень-
ка...», «Ой на горі два дубки...» та багато інших.  В нас 
не одразу вітають молодих на весіллі, як вони прихо-
дять від розпису. Хто йшов з весілля раніше, то вітали, 
коли приходили тільки з клубу, а всі інші залишались 
на перепій. Всі гості сідають за стіл, пригощаються. 
Підходять до столу молодих по одному і дарують по-

ЖМЕРИНСЬКИЙ  РАЙОН

www.etnolog.org.ua

IM
FE



22 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

дарунки. Гостям, які дають подарунок, молодий на-
ливає чарку горілки. Дуже часто клали гроші в трьох-
літрові банки, які стояли коло молодих. Часто гості 
промовляли такі слова: «Дарую вам хустину, щоби 
мали до року дитину»; «Перепиваю молодій горщик, 
щоб варила свекрусі борщик»; «Перепиваю горнятко, 
щоби мали дітей двійнятко»; «Перепиваю миску гли-
боку, щоби мали дитину до року». Після перепою всі 
йдуть танцювати...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Старший дружба починав різа-
ти коровай. Найперше вирізалась квітка з короваю. 
Її клали на тарілку перед молодими. Потім старший 
дружба різав коровай на рівні шматочки, а низ коро-
ваю, – в нас це зветься «підошвою», – він ніс музикам. 
Після цього починався перепій.

ДАРУВАННЯ  Дари в нас давали близьким родичам. 
Жінкам дарували шовкові відрізи на плаття, хустки, 
чоловікам  – сорочки, рушники. Насамперед молода 
дарувала молодому сорочку, а він їй – відріз на сукню. 
Кухаркам дарували фартухи і хустки, а старшій кухар-
ці – ще й рушник. З кожним, кому давали дари, молода 
і молодий перетанцьовували. Молода дари роздавала 
родичам молодого, а молодий давав дари рідним мо-
лодої. Коли давали дари, то музикант для кожного ка-
зав: «Десь тут у весіллі в нашої молодої є рідна тітка... 
Просим на дар Божий». Дари приблизно роздавали 
годину, а  потім знову танцювали. Молода роздавала 
биндочки кольорові всім дружкам і світилкам, а  по-
тім  – неодруженим [незаміжнім] дівчатам, перетан-
цьовувала з ними...

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ / ЇЇ ВЗУТТЯ Цікавий 
є обряд, коли крадуть взуття. Дядьки молодого кра-
дуть туфлю молодої за столом. Просять викуп, який 
має заплатити старший дружба. Іноді заставляли пити 
горілку з туфля молодої. Коли молодій повертали ту-
фель, вона танцювала з старшим дружбою і дядьками 
в одному колі.

«ЧОБОТИ»  В  молодої останнім обрядом були «чобо-
ти». Молодий купував для тещі чоботи. Тоді купували 
зимові чоботи. В чоботи молодий насипав пшеницю, 
цукерки. Перед тим як узути тещу в чоботи, він мив їй 
ноги горілкою, тер стопи цеглою. А потім взував тещу, 
і вони танцювали під пісню «Чоботи...»: 

Чоботи, чоботи ви мої, 
Наробили клопоту ви мені... 

Ще трохи гості танцювали, а потім всі йшли до моло-
дого додому на святкування. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Коли молода прихо-
дила до молодого, то у воротях їй давали хліб і горілку 
в руки. І було навкруг неї багато дітей. Молодий діс-
тавав гроші і роздавав дітям. Потім заходили в двір і 
танцювали, а згодом йшли за третій стіл... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Цей обряд в нас проводили 
пізно вночі після третього застілля, але вдома в мо-
лодого. Коли молоду покривали, то садили на кожух, 
який стелили навиворіт. Рідше молоду садили на по-
душку. Косу молодій розплітала мати, а  свекруха 
покривала великою білою хусткою з тороками. Два 
рази молода відводила руку свекрухи в сторону, а на 
третій раз молодій вже свекруха пов’язувала хустку. 
Під час цього обряду старі баби співали пісню «Горіла 

сосна...». Після цього обряду свекруха перетанцьову-
вала з молодою. Гості ще трохи танцювали і гуляли, 
а потім розходилися додому десь в дві або три години 
вночі. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), КУПАННЯ БАТЬКІВ  
Був такий обряд, як «циганщина». Родичі молодого 
і молодої перевдягались в молодого і молоду. Одяга-
ли різний смішний одяг. Так звана молода одягала на 
шию дуже довгі і великі коралі різнокольорові. Всі 
гості танцювали, жартували. Переодягнених молодих 
садили в тачку, катали по дворі, по вулиці... В нас ста-
вок був через одну хату, ми жили на краю села. Батьків 
молодої садили в тачку і везли до ставка. Тачку пере-
вертали і викидали їх у воду. Купали їх, мили їм ноги, 
руки, голови. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («БІЛІ КА-
ЛАЧІ»)  Якщо молода жила у молодого після весіл-
ля, то до них в гості приходили батьки молодої через 
тиждень. Несли з собою хліб, горілку, гостинці. Такий 
обряд називається «білі калачі». 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Кухарок брали з села. В кожному селі 
вони є. Іноді брали добрих знайомих чи родичів, які 
добре готували. Жодне весілля не проходило в селі 
без старостів. Старостами обирали дядьків молодої 
та молодого, одружених братів. Якщо в молодих були 
заміжні сестри, то чоловіків цих сестер брали теж в 
старости. На весіллі старости мали слідкувати за гос-
тями. Наливати горілку їм за столами, танцювати, 
жартувати, брати участь в різних обрядах.

с. Лисогірка
Записав С. Довгань 9 серпня 2006 р.  

у с. Лисогірка Жмеринського р‑ну Вінницької обл. 
від Мазур Галини Миколаївни, 1928 р. н.

СВАТАННЯ  Батьки з хлопцем і старостами ідуть до мо-
лодої додому. Беруть з собою хліб та горілку. Почи-
нають домовлятися із батьками дівчини та дівчиною. 
Коли дівчина згодна, то подає рушники старостам, 
мамі  – хустку, а  батькові  – сорочку. Вона каже такі 
слова: «Даю вам, мамо, хустину, щоб мали мене за рід-
ну дитину. Дарую вам, тату, сорочку, щоб мали мене 
за дочку». Дає хлопцеві хустину: «Даю тобі хустину, 
щоб мав мене за вірну дружину». Після сватання пе-
ред весіллям молоді ходили і запрошували на весілля, 
але вони не мали зустрітися друг з другом, бо це було 
поганою прикметою.

КОРОВАЙ  В четвер перед весіллям матері молодої і мо-
лодого закликали до себе жінок з добрих сімей, щоб 
місили, виробляли і пекли коровай. По ньому вгаду-
вали, яке життя буде у молодих: якщо він посів [осів], 
то життя молодих буде погане; якщо коровай підго-
рів – хтось з них помре. Жінки на коровай несли цу-
кор, борошно, яйця. Коли місили коровай, то співали:

Я на коровай ішла,
Коробку яєць несла,
Передибали мене хлопці,
Перебили яйця в коробці.

***
Наша піч регоче –
Короваю хоче,
А челюсти усміхаються –
Короваю дожидаються.
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Короваєва пара 
По припічку грала
І в піч заглядала,
Чи є в печі місце
Короваю сісти.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  В  суботу ввечері 
молодий іде розплітати косу молодій. Веде з собою 
хлопців і дівчат. Під час роз плітання коси співають 
пісні:

Дай, матінко, масла,
Бо я тобі коровицю пасла,
Водила на росу,
Дай масла на косу.

***
На дворі терен тешуть,
А в хаті косу чешуть.
На дворі терен дотісують,
А в хаті косу дочісують.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  В  неділю 
молодий з родичами йде до молодої. Сватів зустрі-
чають з хлібом і обмінюються ним. Йдучи до молодої, 
співають пісні:

З дороги, вороги, з дороги, 
Не переходьте дороги.
Нехай перейде мати моя...

Коли приходили до дому молодої, то співали:
На добрий день тому,
А хто в цьому дому –
Старому, малому,
Богові Святому.

ВИКУП МОЛОДОЇ  Їх родина молодої і вимагає викуп. 
Молодий і боярин купляють молоду, дають за неї гро-
ші братові чи сестрі. В цей час родина молодої співає 
таких пісень:

Було б вам, бояре, не боярити,
Як ви грошей та й не маєте,
Було б піти заробити,
Молодую викупити.

***
Татарин братічок, татарин,
Продав свою сестрицю задаром,
А русую косу – за п’ятак,
А біле личко віддав так. 

ВІНЧАННЯ  Тоді молоді ідуть до церкви, беруть шлюб. 
Коли повертаються з вінчання молоді то їх супрово-
джують співами:

Стоїть півень на воротах та й співає,
Ой десь моя стара ненька та й дрімає,
Моя стара ненька та й заснула.
– Не заснула, моя доню, не заснула,
Як ти прийшла до воріт, то я чула.
Як ти прийшла до воріт, то я вийшла
Та й білий рушник винесла...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Батьки дівчи-
ни зустрічають молодих з хлібом-сіллю і всіх запро-
шують до столу. За столом співають:

Сваха свасі – мила, сваху в гості запросила,
Та на гусятину, та на курятину,
Та на тії лебеді, що плавають по воді,
Та й на ті куропатки, що бігали коло хатки.

«ЧОБОТИ»  До вечора всі були в молодої. Зять взував 
тещу у чоботи і відтанцьовував із нею. Коли взував 
зять тещу, то співали:

Ой тепер я висока,
Ой тепер я широка,
Ой тепер я гладка стала,
Бо я зятя дочекала.

***
А це тії чоботи, що зять дав,
А за тії чоботи дочку взяв.
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені...

Далі співали до старшої дружки:
Старша дружка, як подушка,
Та на нії черевички,
Та на нії невеличкі,
Та на нії жупаночка,
Сама вийшла, як паночка.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  На вечір 
ідуть всі до молодого додому. По дорозі співають:

До нас, невісточко, до нас,
Буде тобі добре у нас.
На сонечку хліб пече,
Водичка сама тече,
А вітерець повіває –
Світлицю замітає.

Батьки нареченого зустрічають їх з хлібом і всіх за-
прошують за стіл. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Ввечері покривають молоду. 
Покриває молоду тільки свекруха. Покривала голову 
тією хусткою, яку молода дала хлопцеві на сватанні, 
а  своєю хусткою покривала плечі. Молода три рази 
скидає цю хустку з голови, а  на четвертий раз її за-
кутують. Молода залишається ночувати в молодого. 
Коли покривали молоду, то співали таку пісню «Горіла 
сосна, палала...».

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Після покривання молодої від-
бувався розподіл короваю. Під час цього співали таку 
пісню:

Короваю, дружбонько, короваю,
А я тебе, дружбонько, питаю:
Чи ти мені дасиш короваю?
Як ти мені не дасиш короваю,
Я в бору тебе дожену, коня видеру, 
Старому бояру подарую.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  В поне-
ділок молоду ведуть від молодого додому і співають:

Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися.
Твоя дочка добра,
Та спіймала бобра
В зеленому житі,
В червонім оксамиті.

***
Не лякайтесь, свату,
Що нас так багато.
Тридцятеро троє
На подвір’я твоє.

І ще гуляють весілля до самого вечора. 

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН
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c. Могилівка
Записала Н. Назарчук 3 липня 2013 р.  

у с. Могилівка Жмеринського р‑ну Вінницької обл. 
від Зозулі Ніни Петрівни, 1949 р. н.

СВАТАННЯ, ЗАРУЧИНИ  Свати йшли з хлібом, з руш-
ником. Вдома [була дівчина]. [Чи дівчина колупала 
піч?] Нє, в  нас такого вже не було. Обично так, по 
обичаях, колись старі наші ше ці, ну, вже скільки ро-
ків пройшло, років сто, то тоді колупали піч. Чекали 
сватів... Прийшли свати, запитують, чи можна зайти 
до хати, хазяїн каже, що да, заходьте, будь ласка, чи 
нічого не маєте протів, як ми заходим, заходьте, і чи 
я згідна, чи я дала згоду, щоб вийти заміж, ну, і мене 
привели сюди в сімдесятому році [1970  р.]. Нарече-
ного перев’язувала хусткою, приходили його дві тіт-
ки, приходили його і мама з батьком, то я всім давала 
чоловікам рушники, тьотям його хустки в’язала тоже. 
Цей хліб, шо обмінювалися на сватання, і  цей хліб, 
коли ми сідали за стіл вже пригощати, то не різали, 
а ламали, і щиталося: хто більший кусок відламає, то 
той буде в сім’ї господарем.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Коли вже домовлялися, 
коли має бути весілля, перед тим, значить, вони го-
товилися до весілля, а ми – в себе, весілля робили по-
різно, в нас було весілля і в них. Я приходила з парним 
колачем, приходила запрошувати на весілля туди до 
його батьків і його вже запрошувала на весілля. Це 
було в суботу, потом в нас ще таке було, щиталося 
«головиця»: значить, запрошували всіх сусідів, ро-
дичів і пекли «гуски», «гусочки» пекли, не калачі, не 
паляниці... Всіх запрошували, це в суботу, і всім дава-
ли по «гусці», ну, так пригощали... Всіх сусідів [запро-
шували], це багато, це було чоловік, ну, тридцять-со-
рок. А на другий день вже починалося весілля. Хочу 
розказати, як мені дєд [чоловік] робив пропозицію: 
«Я предлагаю тобі вийти заміж за мене, подумай, чи 
ти згодна, чи ні». Я подумала-подумала і через декіль-
ка днів дала згоду. Калач робиться – один тако калач, 
да, а  це два таких самих і обв’язуються таким... Він 
двойний оцей калачик, шо робиться раз, а тут – дру-
гий раз...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай пекли і там пе-
кли, обично мама хресна тоже несе коровай на весіл-
ля чи тітки рідні, ну, і в нас печут коровай. Оце це-во 
«головиця»  – це жінки сходилися і пекли коровай, 
в суботу... Є старша коровайниця – назначається жін-
ка, яка молода пара, які живуть в злагоді, добре жи-
вуть. В нас запрошували дві парі цих старших коро-
вайниць... Вони замішували коровай... Місили його, 
дуже трудно місити, його треба з час місити, добре 
вимісювати тісто. Замішуют коровай і потом всі ті ви-
робляют жінки. Виробили коровай, а потом вже при-
гощают їх і роздают «гуски»... [Чи знаєте Ви рецепт 
короваю?] Знаю. Значить так, дві літри кип’яченого 
молока, сто грам дрождів, кілограм цукру, і  це всьо 
замісити тепленьким молочком кип’ячоним, зароби-
ти це всьо, і шоб воно постояло, почало підніматися, 
піднялося коли це всьо, додається, ага, і  ше чотири 
яйця... Після того як  [...] підійшло це тісто, даєть-
ся: дванадцять яєць вбивається, ше кілограм цукру, 
ванілін дається  [...] триста грам масла і триста грам 
маргарину. Тісто замісюється і зразу ж починає ви-

роблятися, не дається підходити нічо’, зразу розчиня-
ється коровай, замісюється коровай до густоти тіста 
і починається виробляти в деко, в  форму. Підошву 
як робили: брати кусочок тіста, розкачати його, роз-
тягнути і на низ, ложити на низ такий слой, подиви-
ся, якшо форма отака висока, значить отакого треба, 
розложили, а потом на нього виробляти... Потім ше 
шо, в  нас плетуть на коровай вінок  [...] з барвінку і 
прикрашають калиною, калина щитається символ 
України, того коровай калиною прикрашали... Коли 
коровай випікають, то є така приспівка: 

Сваха сваху просить
То на курятину, то на гусятину,
То на тії лебеді, що плавали по воді.

Це всіх ходять пригощають, коли вже коровай всади-
ли в піч, і вже ходять співають. Потім ще є така при-
співка:

Ой догори гуска летіла, 
В печі капуста кипіла.
З перцем чи не з перцем,
Аби з добрим серцем...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Брали з ялинки зрі-
зали дерево і його вбирали [...] лєнточками, стружка 
так була, разноцвєтна бумага, і цими бумагами, а от 
обов’язково в центрі, в цему на вершку, був жмит [пу-
чок] колосся пшениці і цьою пшеницьою – це «квітка» 
називалася, в самому верху – це називалося «гільце»... 
Старший дружба ніс це гільце до молодої, і коли він 
приходив, то обов’язково давали зірвати цю квітку 
нареченій, шоб наречена її сховала, щиталося, шо на 
цій квітці можна поробити недобре нареченим... Мені 
приніс, то сказали: «Зірви квітку і сховай!». То я її схо-
вала гет далеко, цю квітку... Молодь, коли йде від на-
реченого до нареченої, танцюют, це коли він йде її вже 
брати в ЗАГС до розпису, то танцюют з цим гілцем, 
називалося «гільце». Бувало, що це гільце застромля-
ли, вилазив старший дружба [...] на кришу, шоб його 
ніхто не вкрав, і так воно там на цій криші, поки хто 
не зніме...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  В  неділю, коли вже зніма-
ли фату і знімали вінок, то його мама  – це вже моя 
свекруха – і моя мама стояли розплітали, скидают це 
всьо, і співаються пісні там весільні, і потім наряд цей 
всьой закрутюють. Його мама зав’язує хустинкою... 
І моя мама дає хустку, дається дві хустки, шо вже не 
дівчина – вже молодиця.

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Потім ввечері в 
нас ше роздавали подарунки. Значить, всім жінкам 
чіпляли хустки, всім гостям, а чоловікам – рушники. 
Це був такий обряд, а  свати теж мінялися  [...] пода-
рунками. В нас батькові сорочку давали, мамі – хустку 
чи мамі на плаття, і так само хрещені подарунки дава-
ли вже кращі. Коли вже там весілля доходит до кінця, 
роздають всім гостям коровай. Ріже старший сват, хто 
є старший з одної сторони і з другої сторони, і  роз-
різают, ділят ці короваї і всім повинні дати коровай...
Перепій... Ввечері це перепивали, і  так, хто перепи-
ває, тому, прийшла перепивати, і тоді ріжут коровай, 
і дают кусочок після того... 

«ЧОБОТИ»  В нас ше було весілля, коли ввечері вже пе-
реодягали в чоботи, надівали, обов’язково наречений 
повинен нареченої мамі чоботи одіти, а вона повинна 
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дати його мамі хустку – це давалися подарунки такі. 
Обов’язково чоботи вдівали...

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, РЯДЖЕННЯ  В понеділок, в нас 
тиждень весілля було [...] все це весілля йде до моло-
дої. Якщо в молодого в неділю празнували, то, значить, 
до молодої йде весілля, і цілий день в молодої празну-
вали весілля. Після того йдуть сюда, а після того в чет-
вер на кури всіх приглашают...  Значить, кури – щита-
лося десь чи в хресної мами, чи в кого курку зловили, 
зарізали і варять кури. В нас, наприклад, скільки було 
курей, шо ми їх ше того не їли багато... Потім, значить, 
йшли вже до хрещених батьків, батьки запрошували 
до себе. Всю цю [...] перезву брала до себе мама хре-
щена, пригощала тоже... Переодіваються в циганів  – 
це йдуть по селі... Переодягаються хто шо там може: 
чоловіки  – в наречену, а  жінки  – в нареченого. Роз-
мальовуються, йдут, веселяться, співают і пригощают 
всіх, хто йде по дорозі [...], горілкою... І там беруть за-
кусити шо-небудь...

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Павлівка
Записала І. Батирєва в травні 2008 р.  

у с. Павлівка Калинівського р‑ну Вінницької обл. 
від Гуменчук (Осавуленко) Марії Федорівни, 1928 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Старших чоловіків і боярина 
[брали за сватів]. Хліб і горілку [приносили]. [Які сло-
ва, примовки свати казали в хаті дівчини?] «Чули ми, 
що у вас є теличка-перепеличка. Ми хотіли купити»,– 
це казав староста, а молодий підтакував. Якщо батьки 
були проти, то казали: «Хай ще виросте». Якщо згодні, 
то староста різав хліб. Дівчина находилася коло печі 
і колупала її. А хлопець стояв коло батьків чи старо-
сти. Хлопець з дівчиною наперід договарувалися про 
весілля. Обично червону [хустку дівчина подавала 
хлопцеві]. Червоний – то знак любові... Оглядини – це 
такий собі договір. На другу неділю після сватання до 
молодої до хати приходили батьки молодого. Вони до-
говарувалися про весілля: коли, де, що буде. Заручин 
в нас немає...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На весілля молоді проси-
ли зараня. Молода вбиралася в українське вбрання – 
сорочку, корсетку, фартух, вінок, який приносив до 
неї додому боярин, і бинди [стрічки]. Бинди – різних 
кольорів, але не жовті, бо на розлуку. Молода брала 
кілька дружок. Вони теж були вбрані в український 
одяг, але простіший і без вінка, тіки одна лента. Дівча-
та носили калачі і дорогою співали. Перед просінням 
батько й мати благословляли дитину іконою і хлібом. 
Першими просили тих, шо жили найкраще в шлюбі. 
Хрещених батьків просили калачем і зверху клали да-
рунок. Молодого і його батьків просили так само, але 
потім ше й пригощалися. Після цього молодий з моло-
дою йшли до її батьків. І все було так же. 

КОРОВАЙНИЦІ  Просили жінок, в яких благополучно 
склалося подружнє життя. Мала бути пара. 

Благослови, Боже,
І отець, і мати,
Своєму дитяті
Коровай робити.

***
– Старша коровайниця,
Чи маєш ти марцьовії яйця
Помастити коровайця?
– Я на коровай йшла,
Коробку яєць несла,
Передибали хлопці,
Побили яйця в коробці,
Зробили мені біду,
З чим на коровай піду?

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ Коровай, калачі, шиш-
ки, «гуски», струдлі. На коровай треба: три літри мо-
лока, вісімсот грам дрощів, тридцять штук яєць, мас-
ло, олій, цукор, муки... Коровай пекли в суботу. Зран-
ку старша коровайниця розчиняла тісто. Після обіду 
сходилися другі коровайниці у вишитих сорочках. 
Бувало, вони беруть хліб і хустину і просять сусідів 
на коровай: «Просили батьки, молоді і ми просимо на 
коровай». Коровай пекли у мисці. Його обкладали ко-
сою кругом. Що лишилося – йде на квітку і «голубів». 
Коли коровай кончають робити, то дружба робе по-
мело, щоб вимести піч від головешок. А помело – це 
віхоть соломи, прив’язаний до гожува [палиці]. Пе-
ред тим як посадити коровай у піч, його хрестять три 
рази. Потом, доки коровай у печі, коровайниці лляют 
у миску води і миют руки. Цю воду виливают на тік. 
[Співають:] 

На тік воду несемо
І Господа просимо:
– Роди, Боже, гречку,
Роди ще пшеницю,
Ще й рожеві квіти,
Щоб любились діти.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГИЛЬЦЕ»)  В  неділю рано до 
молодої сходяться дружки і вбирают гильце. Це ма-
ленька ялинка. Ялинку вкрашают квітками, лєнтами. 
А на вертушку чіпляют квітку з жита, двох гривень 
[тоді це були рублі] і квіток. Два боярина благо-
словляют вбирати гильце: «Добрий день, дружбо, 
голубчику ласкавий».  – «Доброго здоров’я!»  – «Хто 
до кого чолом. Я до ваших голов». – «Раді слухати». – 
«Благословіть молодій гильце вбирати!»  – «Хай Бог 
благословить!». Другий раз: «Хай Бог благосло-
вить!». Третій раз: «Хай Бог благословить!». А свахи  
співают:

Благослови, Боже,
У отця і мати своєму дитяті
Гильце вбирати.
У другий раз, у Божий час.
Благослови, Боже,
У третій раз, у Божий час.
Благослови, Боже...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Біле плаття, довге чи коротке, це 
хто як хоче. Біла фата і великий вінок. На вінку було 
багато квіток, зліплених з парафіну. Молодий був 
вбраний в темні штані, темний жекет і чорні туфлі. 
Обізатєльно молодий і молода мали на собі однакові 
весільні квітки.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодий 
з дому їде з родичами. Провожают батьки. Мати дає 
йому під руки дві хлібини, замотані хустками. Боярин 
бере гильце, круглий хліб і несе на плечі. Молодий 

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН
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виходить надвір, стає коло порогу, а  хрещена мати 
обсипає його житом, цукерками і копійками. Свахи 
співают: 

Кропи нас, мати,
Свяченою водою,
Виряжай же нас
В далеку дорогу.

Батько дає молодому один кінець хустки, а  другий 
бере сам і проводе сина в дорогу. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Коли молодий 
приходить до молодої, сусідські хлопчики закривают 
ворота і не впускают молодого, требуют викуп. 

Павлівська голота
Зачинила ворота,
Вимагає горілки,
Не пускає до дівки.

Старости тоді торгуюця, платят викуп: калач і пляш-
ку горілки. Потом аж молодий заходе в двір... Батьки 
молодої зустрічають зятя. Мати тоже тримає хліб під 
руками. Старший брат чи дядько молодої міняют хлі-
би. Потом всі трохи випивают. Свахи співают:

Ой надворі дощик йде,
Під порогом – слизько,
Пускайте до хати,
Бо вже вечір близько.

***
Не гнівайся, свату,
Що нас так багато –
Тридцятеро й троє
На подвір’я твоє...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Він [молодий] прихо-
де з боярами. Молода ховається надворі чи в коморі. 
Старший боярин шукає її і приводе до хати. Садит її 
на стілець на кожух. Коло молодої стоїт старша сестра, 
а неодружений брат розплітає косу.

Ой нехай ще погуляю,
Як рибка, попірнаю,
Ой як рибонька з окунцями,
З молодими хлопцями.

***
– Що ж ти думала, дівко,
Як рушнички подавала?
– Ой я думала, дружечки мої,
Що то в картоньки виграла,
А вони прийшли, ще й приїхали
Кісоньку розплітати.
Ой почекайте, не розплітайте,
Спокій мені дайте.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Після вінчання 
кожен до себе додому йшов. Вже потім молодий йшов 
до молодої. Коли з церкви вертаюця додому, коло по-
рогу стоїт стіл, на ньому – хліб і сіль, відро з водою. Всі 
сідают за стіл і їдять.

Через сінечка вишневий сад,
Пішла Наталка в виноград.
– Хто мене знайде в тім винограді,
З тим сяду на посаду.
Пішов батечко – не знайшов,
Вирвав квіточку та й пішов.
– Ой доню моя, коханая,
Кому ти сужена?..

ПОСАД, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Молода з дружками сидить за 
столом. Там же сидять її брати з макогоном. На столі 
стоїть гильце. Боярин ставе своє. Поки молода зриває 
квітку з гильця, боярин скидає [з неї] туфлю, а брати 
требуют викуп. 

На день добрий тому,
А хто в цьому дому –
Старому й малому, 
Богові Святому.
Здоровенькі були,
За нас не забули,
Шапочки ізняли,
На добрий день дали.
І другий раз у Божий час.
На день добрий тому,
А хто в цьому дому –
Старому й малому, 
Богові Святому.

Старости кладуть гроші на тарілку, і  тоді запуска-
ють молодика [молодого]. [Батьки] садять молодих 
у центры за столом на подушку... Всі сідають за стіл 
і починають пити, їсти. Пісенні сварки дружок із 
світилками: 

Старшая дружка – як дужка,
Друга – як подушка,
Третя – черевата,
Привела поросята.

***
Старша дружка коса,
Наїлася проса.
Сюди-туди повертається,
Просо висипається.

ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ, ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Пили горілку 
і бурачанку [самогонка з буряків]. Спочатку батьки 
пили за щастя дітей, а потом – всі гості. Після пер-
шого столу танцювали, співали, а за другим – пере-
пивали. Холодець, риба, котлети, ковбаса, м’ясо за-
печене, капуста, голубці, холодець з риби, кров’янка, 
сальтисон, кисіль. Тоді страв мало було, це зараз  
багато.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Мати знімала фату, розплі-
тала косу і покривала голову [молодої] білою хусткою. 
Потом молода брала велін, накладала на голову стар-
шої дружки і танцювала з нею.

Ой чи тобі, моя ненько,
Не жаль буде,
Ой як це літо пройде,
Та й друге буде.
Будуть дівки квітки рвати,
Вінки плести,
Через твоє подвір’ячко
Будуть нести.
А ти будеш ворітечка відчиняти,
Будуть тебе дрібні сльози обливати.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Другий стіл  – перепій. До мо-
лодих підходили гості і вітали. Дарували подарунки: 
рушники, скатерки, покривало, одіяла. Стояли чоти-
ри старости, їм давали благословення, шоб молодим 
коровай роздати. Підходили два старости до короваю, 
вирізали дві квітки і підносили молодим. А інших два 
розносили по кусочку короваю гостям і клали гілочки 
гильця. 
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ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ, РЯДЖЕННЯ («ПОТРУ-

СИНИ»), ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РО-
ДИНИ Приходили батьки, свахи. Приносили їсти. 
Вирізали з бурака чарку, з гарбуза  – миску, давали 
дерев’яні вилки і подавали парі страви... Потрусини – 
це коли зовсім другі вбиралися за молодих. Це роби-
ли на потрусинах [фальшиву молоду]. Сусід натягав 
якесь старе біле плаття, розмальовувався і ходив по 
сусідах просити на весілля. Всьо кінчалося потруси-
нами... Через тиждень молода йшла з чоловіком, све-
крухою і свекром до [своєї] матері. Несла подарунок. 
А батьки вгощали своїх сватів.

c. Сальник
Записав О. Головко в червні 2009 р. у с. Сальник  

Калинівського р‑ну Вінницької обл.  
від Гачевської Людмили Тарасівни, 1933 р. н.

СВАТАННЯ  На сватанні в нас співали такі, застольні, 
а вже на весіллі – весільні... Зять прийде – співають, 
і за стіл сядуть – співають, і до коси співають, багато 
співають... Їх є багато, тих пісень... Хлопець йде сва-
татись  – бере боярина. Треба, шоб йшли парні всі  – 
п’ятох, шістох, вісьмох, двох. Приходять до дівчини, 
сказав батьку і матері: «Я женюсь!», а вона: «Я вихожу 
замуж!». Договорюються з батьками, в який день сва-
тання. Приходять з хлібом і хусткою: «Ми прийшли 
до вас за вашою красою»... Помінялись хлібами, сіда-
ють за стіл – договорюються! Хлопці собі з дівчатами, 
боярин є і дружка є, договарюються. Так і договори-
лися, на який день у вас весілля, на який в нас, скіко 
ваших, а скіко наших людей прийде. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Договорились, на ту вже 
п’ятницю чи четвер йде молодуха на весілля проси-
ти. Саньми, як зимою, як літом  – кіньми... Зимою  –  
в кожусі, в лєнтах, у вінку, ну, і просили на весілля... 
Дружки носять з собою калачі. А молодик [молодий]  
з бояринами носять калачі... 

КОРОВАЙ  П’ятниця – коровай не печуть, у п’ятницю 
тісто не печеться... Пекли коровай всігда або в четвер, 
або в суботу. Багато роботи ше є, тоді не було ресто-
рана, брали кухарку і пекли коровай. Прийшли жін-
ки – ті, шо в парі гарно живуть. Дві пари жінок з чоло-
віками прийдуть і співають, попросили їх «Ви будете 
старшими коровайницями». Приходять з чоловіками, 
їх вбирають у фартухи вишиті, хустки гарні, і  вони 
ідуть коровай місити. Сусідів, родичів попросили на 
коровай. Всі беруть муку, яйця – хто шо має. Прихо-
дять на коровай і розчинили, там чимось занімаються, 
а тоді вже місять. Стає дядько цеї жінки котроїсь [...], 
бере лопату, стає у дверах: «Благо слови, Боже, молодій 
коровай місити». Другий раз: «Благослови, Боже, мо-
лодій коровай місити». Третій раз, а тоді:

Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати, 
Своєму дитяті 
Коровай місити...

Співають [коровайниці]:
Ой ішли ми на цей короваєць, (2)
Принесли ми коробочку яєць.
Передибали ж хлопці
Та й побили яйця в коробці.
Зробили ж мені біду, 

З чим же я на коровай піду!
А як вже прийшли – співають:

Ніхто ж не вгадає,
Та й ніхто ж не вгадає, 
Ой шо в нашім короваї:
З семи криниць вода
Та й з семи стогів мука,
З восьми курок яєць −
Це наш короваєць.

***
Рости ж, короваю, 
Та й рости, короваю,
Як рибка в Дунаю,
Як риб’яче око, 
Як місяць високо...

***
Де тая весільная мати,
Ой де тая весільная мати,
Шо обіщала нам горілки дати. 
Та й такої оковитої,
Та й такої смаковитої,
Та й такої ж солоденької, 
Та й для мене молоденької.

А тоді вже роблять коровай – співають: «Рости, коро-
ваю...». А  тоді вже несуть, помиють руки, кожна ро-
бить собі шишку з цього тіста, коровай, таку хлібинку 
роблять, таке кругле, як миска, ну, спіцяльне, тепер 
тоже воно є... Вже спекли коровай, миють стола:

Як ми воду носили,
Надвір воду носили,
Господа просили:
– Роди, Боже, жито, 
Роди ше й пшеницю,
Ше й рожевії квіти, 
Щоб любилися діти.

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ, РЯДЖЕННЯ  
Я йшла замуж у 1954-му році... На другий день після 
весілля, у понеділок, приходять, заставляють: хату за-
мела – їдно розкидало, знов замела – знов розкидало. 
«Ставай вареники ліпити!» Пока місиш, а  він туди 
води налляв... Убиралися в цигани і ходили, і тоже мо-
лодуха, та й зайде туди додому [...] дядько вбереться, 
мене вигнали, я додому прийшла. А вони співають:

Це не наша дитина, (2)
Це якась одміна.

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Кордишівка
Записала М. Дрижук 18 червня 2008 р. у с. Кордишівка 

Козятинського р‑ну Вінницької обл.  
від Гливи Лідії Костянтинівни, 1938 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Якісь дядьки або товариші 
[йшли свататися]. Їх пов’язували рушниками. Вони 
мали бути в парі і не розведені. Несли горілку, хліб. 
Вихваляли хлопця і казали: «Десь тут у вас є куни-
ця, красна дівиця, а  у нас є покупець». Дівчина сто-
яла коло печі, долубала її. Як згодна – приймала хліб, 
а  якшо не нравиця, то ше й гарбузу чіпляла. Давала 
хлопцеві хустку, неважно було, чи білу, чи красну. [Чи 
обмінювалися хлібом свати й батьки дівчини?] Нє. 

КОЗЯТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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Тільки приймали хліб... Батьки і свати [йшли на огля-
дини]. Могли бути старший і старша...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Вперед молода йде до мо-
лодого, просить на весілля батьків його. А потомички 
приходить із молодим сюда – до молодої. Несут гиль-
це і вже тут – до ранку. А на другий день вже посилают 
од молодої сватів, та й шоб вже звіте йшли свати до 
молодої. Коли йшли просити по селі, то йшли в першу 
хату до пари, яка була не розведена, шоб тоже харашо 
жили.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙНИЦІ  Калачі й шиш-
ки. Перед молодими клали два парних калачі й дві 
зв’язані ложки. Брали табурет, на нього клали руш-
ник. Клали туди гроші... Коли робили коровай, кла-
ли підошву [низ короваю], клали дві яйці на підошву. 
А  потомички вже місили коровай. У  коморі які[й]
сь зберігали до весілля... Брали пекти коровайниць. 
Таких, шоб були не розведені, ні вдови – такі, шоб в 
перші[й] парі жили. Давали горілку. Співали пісні: 

А піч наша та регочеця –
Коровай її хочеця.
А припічок посміхаєця – 
Короваю дожидаїця.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГИЛЬЦЕ»)  Гильце було із йолки. 
Боярини десь мали достати. Чіпляли квітки. Молода 
прикрашала в себе вдома, коли молодий його прино-
сив. Казали: «Пане старосте, дозвольте молодим гилце 
до хати внести». А в хаті на порозі хтось стояв і казав: 
«Пану старості дозволяємо гильце до хати внести». 
Потім співали:

Благослови, Боже,
Своєму дитяті
Гілечко вбирати.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ Як приходив молодик, 
молода була вдіта тіки в одному платті. І співають:

Ой дайте нам стільця,
Золотого гребінця,
Чорного кожуха,
Щоб сіла молодуха.

Молодик посадив молодуху на подушку, і  потом 
співають: 

– В неділю рано 
Прошу, брате, до хати 
Кісоньку розплітати.
Як я в косі ходила,
То тебе не просила,
Тепер хожу, прошу –
Розплети, брате, сестрі косу.
А брат кісоньку розплітає 
Та все розу вспоминає:
– Ой не йди, сестрице
Молода, замуж,
Бо ще роза не розцвіла...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ, ПЕРЕЙМА  Разом 
йшли. Ранше ж не йшли до росписі, потом собі роз-
писувалися... Тоді ЗАГСів не було. Надворі обсипали. 
Осьо, як в неділю вбрали молодих, та й мати з хреще-
ною обсипали. А зара’ обсипают коло ЗАГСу. [Молоді 
спочатку розписувалися чи вінчалия?] Спочатку роз-
писуюця, а  потом вінчаюця, хто хоче... [Чи перепи-
няли молодих по дорозі із церкви додому?] Да. Пере-

ймали з дручками. Клали на табурета хліб. Требували 
могорич. До молодого [йшли після шлюбу], якшо він 
з цього села...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Були холодець, 
капуста [...], біла колотуха з сиру, вінегрет вже почали 
потом робити. Борщ, кашу варили. Тоді була тільки 
їдна горілка. А зара’ і вина, і пиво, горілки і вода всяка, 
кампоти. А тоді не було.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ Світилки:
Старша дружка скаче,
А за нею байстрюк плаче.

Дружки:
Світилка маленька,
Як жаба рабенька.
По столі скакала,
Дружечок лякала.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як увечері розбирали, то 
мати хустку накидала... Співали, як вже принесли сні-
данок молоді[й], зав’язали її:

Що схочем – те зробим:
З коржа – паляницю,
А з дівки – молодицю.

Як скидали веляна [фату], то співали:
А де ж тая весільная мати,
Нехай іде биндочки знімати
З мене молоденької,
Як з ягоди червоненької.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Роздаровували 
коровай, а родичі давали подарки. Гроші тоді мало хто 
давав. Музиканти і дружби нічо’ не дарували. Дружки 
співали:

Крайте коровай, крайте,
Та підошву не займайте.
Над нашими музикантами
Змилування майте.

Музикантам давали підошву [низ короваю]. 

ПОСАГ, ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  
Мати в’язала в рабчак [у рядно] подушки, одіяло, пи-
рину. Та й бояри приносили. Вже потом давали скри-
ню, після весілля, та й тоже рабчаком накидала. Моло-
да нічо’ не співала, а співали дружки:

На добраніч, столи й лави,
Ще стіни мальовані.
Хто вас буде малювати?
Остаєця стара ненька,
Ще й сестриця маленька.
Вона буде малювати
Й мене вспоминати.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ВИПРОБО-
ВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Сестри рано в понеді-
лок [приносили молодій сніданок]. Варили вареники, 
курку запікали... Нівєста [...] мала наносити води. Хо-
дили [...] і мастили червоною глиною хати, печі. Щоб 
невістка вже потом мастила чи вимивала.

РЯДЖЕННЯ, «ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ МОЛОДИХ, 
«МОЛОТІННЯ ЖИТА»   В понеділок... Другий чи хло-
пець, чи жінка передівались замісь молодої, в її одежу, 
а молодий був той самий. Та й зара’ ше вбирают... Хи-
тают батьків, коли остання дитина замуж виходить. 
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Вінка плитут тоді на них обох. Требуют могорич... 
Жито молотили, як на другу неділю робили борщ. 
Стоїт дві жінки, повбирані по-українському, та й мо-
лотят жито в хаті...

c. Перемога
Записала Н. Андрійчук у с. Перемога  
Козятинського р‑ну Вінницької обл.  

від Ткачук Марії Григорівни, 1943 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ, ЗАРУЧИНИ  Сватати запро-
шували сватів або старостів, одного  – старшого, ін-
шого  – меншого: чоловіків, котрі були одруженими, 
балакучими, вони з собою брали палиці. Вони мали 
з собою обов’язково брати хліб, пляшку, ідучи на пе-
реговори з батьками молодої. Йшлось спочатку про 
те, як шукали птицю, а  знайшли молодицю, йшли 
за куницею, котра привела до хати молодої... Дівчи-
на була в коморі, згодом  –  біля печі. Парубок  – за 
дверима в сінях хати. Згода дівчини означала, коли 
та колупає піч, хустку давала чистобілу, згодом під 
час весілля цією хусткою був перев’язаний молодий, 
а  коли свекруха буде вельон [фату] знімати, то цією 
хусткою покриє голову молодої. [Чи обмінювалися 
хлібами?] Так... Оглядини відбуваються після сва-
тання  – знайомство батьків молодят, де обговорю-
ються всі елементи весілля... На заручення молодих 
свати зв’язують руки рушником і заводять до столу 
разом, так само і виводять. Молоді при цьому сидять  
на покутті.

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  На ді-
вич-вечір молода з дружками вбирають гільце, по яке 
прийде [...] жених. Гільце виготовляли з вишні, вбира-
ли його дружки, першу квітку мала почепити молода, 
дружки співали:

Благослови, Боже, і отець, і мати,
Своєму дитяті гільце убирати.
Як в перший раз –
Так як в добрий час,
Благослови, Боже, і отець, і мати,
Своєму дитяті гільце убирати...

Коли жених із боярами приходять по гільце, то при 
цьому з ними йдуть і коровайниці молодого. Сідають 
за стіл, з одного боку – молода з дружками та своїми 
коровайницями, з другого,  – молодий з боярами та 
своїми коровайницями... Сидячи за столом, наливши 
перші чарки, коровайниці молодої переспівуються з 
коровайницями молодого: 

Ми дорогу до вас шукали, 
Всі ноги собі позбивали,
Гайда за стіл ми сідаймо,
Гільце наше прославляймо...

***
Ваша дружка коса,
Наїлася проса,
Сюди-туди повертає,
З неї просо випадає.

***
Боярин хороший,
Візьми свої гроші,
Купи собі мила,
Умий своє рило...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода з молодим не по-
винні бачитись [перед весіллям, коли запрошують]. 
Взагалі це означає поганий знак. А  от батьків моло-
дого, приходячи до них додому з коровайницями та 
дружками [молода запрошувала]:

«Просили батько,
просила й мати,
і я вас прошу
на хліб, на сіль,
на весілля»...

Коровайниці співають:
Ой на горі рута,
А в долині м’ята,
Підкажіть нам, люди,
Де сватова хата.
Руту покосили,
М’яту пов’язали,
А сватову хату нам не показали.

Потім б’ються поклони батькові, матері, віддають до 
рук хліб, заходять до столу. Після того як молода чи 
молодий запросять на весілля всіх гостей, батьків [...] 
молода їде додому, та й дружки співають:

Соловей щебече, а зозуля кує,
Ми вже біля хати,
А мати не чує.
Соловей маленький, 
В тебе голос тоненький,
Дай матінці знати – 
Ми вже біля хати.

Як молода йде на село [...] просити на весілля, її мати 
благословляє три рази.

КОРОВАЙНИЦІ  [Кого запрошували випікати коровай?] 
Коровай випікає старша коровайниця, її допомагають 
всі інші коровайниці, але лише замішувати. Коровай-
ниця – жінка, що перебуває в шлюбі, не вдова, не роз-
лучена, з благополучного шлюбу...

Приїхала сваха до свахи, 
Притулила спину до спини,
Чія спина буде товстіша,
Та й сваха буде щедріша.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  [Які види весільного 
печива виготовляли колись?] Коровай, калачі. [Як ви-
пікали коровай? Яких пісень співали при цьому?]

Ніхто не вгадає, що в нашому короваї:
Із семи ланів пшениця,
Із семи криниць водиця,
Із семи курок яйця,
Що несли місяця марця.

***
Піч наша регоче,
Короваю дуже хоче,
Шишечки печуться, 
На коровай дмуться.

***
Засвіти, Боже, із раю
Нашому короваю,
Щоб було виднесенько,
Краями дрібнесенько.

Жінки співали, сиділи чекали. Прикрашали калиною, 
квітами, що є символом довгого подружнього життя, 

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
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зберігали його в коморі. В будинку під іконою збері-
гали той коровай, який мав стояти біля молодих на 
столі...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Перш за все слід згадати одяг мо-
лодої до весілля, а саме коли вона ходить запрошувати 
на весілля: це традиційний український костюм, але є 
відмінність у вінку. На весілля одягала молода вельон, 
а коли йшла на село, [то] одягала вінок-корону, тобто 
вінок із квітів. Перед вінка був трохи вищим за краї та 
задню частину, квіти були різними, переважали біль-
ше червоних кольорів.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Обряд «розплітання 
коси» відбувається вранці в суботу, коли приходить 
жених. Молода сідає на стілець, її мати разом із стар-
шою дружкою покривають голову вельоном. Перед 
тим як молоду саджають на стілець, на якому лежить 
подушка, свашки з боку молодого співають:

Ой дай, мати, стільця, (2)
До стільця – гребінця,
Дай, мати, кожуха, – 
Нехай сяде молодуха.

Під час того як свашки співають, мати молодої  [...], 
несе стільця та подушку:

Не зробили столяри стільця,
Не купила мати гребінця,
Не пошили хлопці кожуха,
Та й не сяде молодуха.

***
Вже зробили столяри стільця, (2)
Вже купила мати кожуха,
Нехай сяде молодуха.

Коли жених садить молоду на стілець, вона пови-
нна два рази пручатись, на третій  – сісти, в  цей час 
співають: 

Грайся, Тетяно, грайся, (2)
А посадить не давайся,
Руками й ногами,
Та й стань между нами.

Старша дружка просить дозволу старости молоду до 
шлюбу вбрати:

Пане старосто,
Пане підстаросто,
Голубчику ласкавий, 
Дозволь молоду до шлюбу вбрати.

«Як в перший раз». – «Хай Бог благословить!» – «Як в 
другий раз». – «Хай Бог благословить!» – «Як в третій 
раз». – «Хай Бог благословить!» Далі співають «Благо-
слови, Боже...» Після того як наділи вельон, співають:

А надворі просо молотять, (2)
А у хаті косу золотять, 
А надворі просо помолотили,
А у хаті косу позолотили.

Молода встає із стільця, на стілець повинні хтось пер-
ший сісти – бояри молодого чи дружки молодого...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Коли молодий іде за молодою, ра-
зом із своїми гостями, по дорозі свахи та коровайниці 
співають:

Де ж це наша сваха,
Нас тут небагато:
Сімсот ще й чотири –
Усі гарні, чорнобриві.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МО-
ЛОДОЇ  В порозі їх зустрічає мати молодої із своїми 
сватами, і розпочинається переспівування. Із сторони 
молодого:

На добрий день тому,
А хто в цьому дому –
Старому й малому,
Богові Святому.

У відповідь:
А здорові ви були, 
Що нас не забули,
Що за нас Бога дали,
На добрий день стали...

Молоду викупають бояри та сам молодий, дають за це 
гроші... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Ідучи до шлюбу, молода пере-
в’язує рушниками сватів, хрещених батьків, дітей  – 
стрічками із вінка, в якому ходила просити на весіл-
ля... До шлюбу молоді йдуть разом, батьки молодої їх 
благословляють. Мати молодої посипає дорогу з хати 
через поріг житом, пшеницею, цукерками, грошима, 
хрещені батьки [кроплять] свяченою водою. Музики 
грають всю дорогу аж до реєстрації шлюбу... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  Піс-
ля шлюбу молоді повертаються гуляти весілля туди, 
де перше домовились гуляти батьки: чи до молодої, чи 
до молодого... 

Рубайте калину,
Встеляйте стежину 
Молодій, молодому 
До їхнього дому.

***
Вийди, вийди, матінко, з калачем,
Бо йде твоя донечка з паничем,
Не так з паничем, як з мужиком, –
Зав’язала рученьки рушником...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ПОСАД  Молодих у 
воротях зустрічають батьки і благословляють хлібом-
сіллю, іконою:

Благослови вас хлібом-сіллю,
Щоб ви були багаті як земля,
Крепкі як вода,
А веселі як весна.
Хай вас Бог благословляє,
А Матінка оберігає...

Молодих до столу заводить головний сват, до цього 
потрібно батькам вибрати двох сватів, що будуть від-
повідати за горілку та заводити молодих за стіл...

ДАРУВАННЯ  А от подарунки дарують молодим під час 
перепою гості, молоді дарують свої подарунки тоді, 
коли ріжуть коровай свати. Дарують сорочки чолові-
кам, жінкам – хустки. Перепій [у молодого] нічим не 
відрізнявся, був однаковим...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Звичайно, рані-
ше готували в залежності від посту, тепер все і у вели-
кій кількості, перші – це закусочні, останні страви – 
солодке, весільний коровай, весільний торт... Колись 
вистачало на весілля 300–500 чоловік бутля горілки, 
а саме три столи, чарку пускали по колу. Якщо в ша-
лаші три столи, то три чарки. У наш час розраховують 
на таких два-три  бутлі горілки... Свати  [...] повинні 
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слідкувати за тим, щоб горілка була на столах та чарки 
[у] всіх повні. На столах стояло ще вино домашнє або 
куплене. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Пісенні сварки дружок із світилками:
Ваша дружка коса,
Наїлася проса,
Сюди-туди повертає,
З неї просо випадає.

***
Десь бояри забарились:
Чи сіно косили,
Чи хліба просили,
Чи в коморі спали, –
Миші губи покусали.

***
Боярин хороший,
Візьми свої гроші,
Купи собі мило, 
Помий собі рило.

***
Не дивлюсь я на горілку,
А дивлюсь я на тарілку,
Є в чарці горілка,
Та порожня тарілка.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Молодій покривала голову 
свекруха. Вона [наречена] при цьому двічі повинна 
пручатись, на третій раз – змиритись. Голову покрива-
ли хусткою. Коси не розплітали і не обрізали, просто 
пов’язали хустку. І танцювали молода із свекрухою. 

ПОСАГ, ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  
Колись такі скрині зберігали, десь до 1930-х  років, 
в них знаходилось придане: подушки, одіяло, рушни-
ки, хустки, сорочки. На даний час в придане мати дає 
подушки, одіяло, рушники. [Коли молода прощалася з 
батьківським домом,] співали:

Спасибі тобі, моя ненько,
Що будила мене раненько.
А я слухала – вставала.
Та рушнички напряла,
На тихій річечці білила,
На сухому бережку сушила,
Своїх старостів дарила.

***
– Посіяла жито,
Жито над водою,
Чи не буде жаль вам, мамочко, за мною? (2)
– Ой жаль, доню, жаль,
Аж серденько в’яне,
А хто ж мене, доню, на старість догляне? (2)

***
Жаль мені, мамо, 
Найменшого брата, 
Буде вам без мене невесела хата. (2)
Буде вам без мене невесела хата, –
Вже більше не прийдуть хлопці та дівчата. (2)
Ой заграйте, труби, бийте, барабани,
Бо я від’їжджаю до чужої мами. (2)

Молодих зустрічали з хлібом і сіллю, іконою «Божої 
Матері»...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Молоді йшли додому [до] моло-
дого, вони не спали. В неділю вранці йшли до церкви, 
молодій не дозволено лягати, лише сидіти на стільцю, 
якщо надумали вінчатись.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Батьки та 
гості, а  саме рідня, що в хаті, та родичі [приходили 
вранці до молодої]. Сніданок виглядав як гілочка ви-
шні, до якої було прив’язано цукерки, бублики, стріч-
ки, також варилися вареники із так званим сюрпри-
зом. Гості, які прийшли, співали на порозі:

Ой на горі рута,
А в долині м’ята,
Підкажіть нам, люди,
Де сватова хата.
Не самі ми йдемо –
Братика ведемо.
З червоною калиною,
За своєю дитиною...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА») На другий день весілля, 
після вінчання, молодят повинні зустріти фальшиві 
молодята, роль нареченої виконує чоловік, роль жени-
ха – жінка. Згодом виходять справжні молоді і запро-
шують всіх за стіл. Циганщина – третій день весілля, 
на якому присутні молоді, проте не справжні. Циган-
щина практично нічим не відрізняється від справж-
нього весілля, а  саме процесу застілля: переодягнуті 
молодий та молода повинні розважати гостей, сиді-
ти за столом, як справжні молоді. Також в цей день 
вранці цигани вирушали на конях на село, перед ними 
стояла низка завдань, які їм потрібно було виконати: 
потішити людей, яких зустрінуть на шляху; відвіда-
ти гостей, що гуляли на весіллі; вкрасти в них курку, 
гуску чи качку на вибір, ввечері – подарувати. Ввечері 
після роботи гості сходяться, щоб продовжити свято. 
Підставні наречені дякують гостям, вручають їм по-
дарунки, а саме те, що в них вкрали, так звані пам’ятні 
сувеніри. Дякують музикам, кухарці, танцюють, спі-
вають сороміцьких пісень, жартують...

ЛІТИНСЬКИЙ  
РАЙОН
с. Івча

Записала В. Борисенко 20 квітня – 5 травня 2013 р.  
у с. Івча Літинського р‑ну Вінницької обл. 

від Мамошук Катерини Петрівни, 1923 р. н.,  
та Тимощук Оксани Павлівни, 1948 р. н.

ДОГОВІР, СВАТАННЯ  В неділю приходять хлопцеві бать-
ки і він з хлібом. Хліб кладуть на столі, починають го-
ворити [батько нареченого], домовляються про сватан-
ня і весілля... Через тиждень після договору приходять 
два старости і наречений [із хлібом]. Дівчина готує 
рушники для старостів і хустку для нареченого. «Ми – 
мисливці, не могли знайти сліду, а сьогодні випала по-
роша, і по цьому сліду ми знайшли куницю у вашому 
дворі, ми її хочемо бачить. Чи віддасте, чи не віддасте? 
Чи ти підеш, чи не підеш?» Дівчина приносить рушни-
ки і спочатку в’яже старостів [зав’язка з лівої сторони]. 
Нареченого руку пов’язує хусткою. Сідають обідати.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У п’ятницю молода про-
сить дальніх родичів. Готують все на коровай. Мати 
молодої вибирає коровайницю, вона в суботу в хліб-
ній дерев’яній діжці ранком розчиняє на коровай [ке-
рує кухарка]. Мати дівчини з калачем іде до сусідів 
просити на коровай [бгати]. Молода просить на весіл-
ля: «Просили мама і тато, і я прошу на хліб, на сіль і 
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на весілля. Приходьте на коровай [запрошує кого тре-
ба] – хто за дружку, хто за боярина». Старих цілує в 
руку, молодих – в лице. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коли всі зійдуться, спі-
вають: 

Марусина ненька по сусідах ходила, 
Всіх сусід просила: 
– Мої любі та сусідоньки, 
Прошу ж я вас до господоньки, 
Час мому дитяті коровай зібгати. 

***
Десь поділася Марусина матінка, 
То нехай прийде, 
Нехай принесе водиці із кирниці, 
Нехай помиють (2) 
Руки коровайниці. 

Мати несе велику миску з водою, рушник, кладе на 
столі, всі коровайниці миють руки, починає мити 
руки старша коровайниця. Всі співають: 

Благослови, Боже, 
І отець, і мати, 
Моєму дитяті 
Коровай зібгати. 
І в другий раз, і в Божий час. (3) 

Мати хрестить три рази діжку: «Во имя Отця і Сина 
і Святого Духа». Старша коровайниця виробляє гар-
ний хліб на середину короваю, кладе на деко, потім 
ліплять всі. Виробляють дві довгих качалки і кладуть 
хрест на цю хлібину. Беруть два сирих яйця і запи-
хають під першу качалку, а  потім під другу качалку 
кладуть з двох сторін срібні гроші. Роблять пташки 
[4  шт.], кладуть між качалками на хлібині. Карто-
ном, просоченим олією, нарощують деко. Прикра-
шають коровай шишками, квітками. Весь цей час  
співають:

Трійця по церкві ходила,
Спаса за ручку водила.
– Ходи, Спасе, до нас,
Хороший коровай у нас,
Хорошії коровайниці,
Хорошенько коровай бгають,
Сиром посипають, маслом поливають.

На друге деко виробляють шишки [такі, як калачі]. 
Співають: 

Ой гречечко та татарочко,
Яких в тебе та й квіток рясно.
Молода Марусю, який в тебе коровай красний.
Короваю-розмаю, 
Я ж тебе вбираю
В рожовії квіти, 
Щоб любилися діти.

***
З трьох стіжків пшениця,
З трьох кирниць водиця,
З семи курок яйця –
Для нашого коровайця.

Коли йдуть на коровай, то несуть яйця. Співають, 
коли ліплять:

На коровай йшла, (2)
Коробку яєць несла,
Передибали хлопці
Та й побили яйця в коробці.

***
Рости, короваю, (2)
Як рибка в Дунаю,
Як зоряне око, 
Як небо, високий.

Дружка́ вбирають – капелюх, борода, кожух. У моло-
дої / молодого співають: 

До бору, дружбонько / старосто,
Та рубай сосну здорову,
Та клади її на загніт,
Щоб ріс коровай на весь рід,
Бо в нас рід великий,
Щоб стало обділити.

***
Наша піч регоче – (2) 
Короваю хоче,
А припічок усміхається –
Короваю сподівається.
А в нашої печі (2) 
Золотії плечі,
А срібнії крила, 
Щоб коровай гнітила.

Як піч готова, кидають муку. [Коли вона пожовтіє  – 
можна саджати коровай у піч.] Помелом дружо́к [чо-
ловік] вимітає піч.

Помела, дружбонько, помела,
Ой щоб твоя головонька здорова була,
Бо як будеш мести,
То завтра не звести.

***
Наш дружок прибрався, (2)
Сім літ не вмивався,
А восьмого року 
Пішов до потоку
Та вмився нівроку.
Гонтами голова вбита, (2)
Сніпками борода вшита,
Перевеслом підперезався
І до короваю взявся.

Гонта – покриття [шапка із золота]. Коровайниці мас-
тять яйцями коровай і садять в піч. [Їм допомагає 
дружба.]

Хоч речи, півнику, хоч не речи,
Вже наш коровай у печі,
Бодай буду нічки не спати,
А все буду короваю ждати.

Закривають піч. Коровайниці ці миють руки, мастять 
одна одній лице і цілуються. Зливають цю воду, всі не-
суть цю воду під живе дерево, співають:

Ми на тік ідемо, (2)
Ми воду несемо.
Роди, Боже, жито, пшеницю
І всіляку пашницю.

Йдуть назад:
Ми на тік ходили, (2)
Ми воду носили,
Роди, Боже, жито, пшеницю,
Всіляку пашницю.

Приходять до хати, вибирають з діжки все тісто, кла-
дуть у діжку хліб із свічкою посередині, діжку накрива-
ють. Чотири однакових за зростом коровайниць беруть 
цю діжку, піднімають на руках вверх, йдуть вправо:
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Піч наша стоїть на сохах,
А діжу носять на руках.
Печи, наша печи, спечи
Нам коровай гречний.

Йдуть вліво і співають цю саму:
А стояла піч на сохах,
А діжу носять на руках.

Третій раз йдуть і співають, і стукають у стелю верхом 
діжки. Забирають хліб, свічку, виносять діжку.

Вже наш коровай у печі,
А лежить Телевань на печі.
Ой встань, Телеваню,
Доглянь короваю.

Сідають вечеряти коровайниці. Співають:
А в городичку, частоколечку
Розцвітається зілля, починається,
Починається у Марусі весілля.
Бог її дає, допомагає,
Батенько достарчає.
Бог її дає, допомагає,
Матінка достарчає.

***
– Чи ти, Марусю, без роду,
Що в тебе тихо в суботу,
Нікому прийти, край стола стати,
Пісеньку заспівати.
– Ой є в мене родина,
Приїде сестра з Любина,
Тож вона прийде,
Край стола стане,
Пісеньку заспіває.

***
Найстаршая коровайниця (2) 
Сіла собі край віконечка. (2) 
Виглядає у віконечко,
Чи високо, чи рано, (2)
То ще ж бо ми погуляємо.

***
Мамусю моя мила, 
Я дуже натомилась,
Бо я прийшла із доріженьки, 
Натомила свої ніженьки,
Всю родину обходила, 
На весілля попросила.

***
Прийшла Маруся з села, (2)
Смутная, невесела.
По подвір’ячку ходить, (2)
До явора говорить:
– Яворе, явороньку, (2) 
Розвийся зелененько.
Розвийся зелененько, (2)
Розвесели серденько,
Бо воно засмучене, (2)
Відколи заручене.
Заручила мене ненька, (2)
Як була я маленька.
Заручити – заручила – (2)
Робити не навчила.
Навчать чужі люди, (2)
Жаль матінонці буде.

***
Кукуріку, півнику, кукуріку,
Пішла наша неславонька понад ріку.

Пішла наша неславонька понад береги,
Посмутилися вороги, сусіди,
Думали, що я заміж не піду.

***
Ой нема так ні в кого, як у Марусі на столі.
Ой є що їсти, є що пити, є кому припросити.
Пшеничний хліб, червоне вино
На столі поставлено.

Кожній коровайниці дають по шишці, і  вони ідуть 
додому. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЕЧКО»)  Приходять молоді 
[дівчата, хлопці]. Молода співає:

Дружечки, голубочки, 
Сходьтеся докупочки,
Підемо до хати 
Гілечко вбирати.

Гілечко – ялина, сосна – стоїть у хлібові на столі, до 
стелі прив’язане, за цвях. Співають:

В долину, дружечки, в долину
По червоную калину,
Ще й по хрещатий барвінок,
Ще й по запашний васильок,
Ще й по білеє пір’ячко – 
Вбирати Марусі гіллечко.

Прив’язують калину, квітки з паперу. Обмотують гір-
ляндою з пір’я. Іде молодий, бояри, світилки, свахи. 
Співають по вулиці:

Де сонечко ісходило, шо там сяє,
Ой нам Іванко коня осідлає.
Вийшла, вийшла його мати та й питає:
– Ой куди ж ти, мій синочку, від’їжджаєш?
– До Любина, моя мамцю, до Любина,
Бо там мене дівчинонька полюбила, (2)
Шовковую хустиноньку подарила.

***
Ой попід лісом битая доріженька,
Тудою їхав той Іван з боярами,
Йому калина дорогу заступила.
Вийняв нагайку – став коня поганяти,
Вийняв шабельку – став калину рубати.
Стала до нього калина промовляти:
– Ой стій, не рубай, не для тебе сажена, –
Тільки для тебе Маруся на посаді посажена.

***
Зеленая ружонька, жовтеє насіння,
Ой скажіть, скажіть, добрії люди, в котрій хаті 
весілля?
А в тій хаті весілля, весілля,
Що на городі – шавлія,
А в ворітечках – зелена верба,
Нам до Марусі треба.

***
Ступайте, коні, широко,
Бо ще до Марусі далеко,
Стеліть папери тонкі та білі
Під коні воронії.
Ступайте, коні, вузенько, 
Вже до Марусі близенько,
Стеліть папери тонкі та білі
Під коні воронії.

***
З дороги, вороги, з дороги,
Не переходьте дороги.
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Нехай перейде родина,
Щоб була щаслива година.

Підходять до подвір’я:
Тут біле пір’я впало,
Тут воно сподобало,
Маруся молоденька
Припала до серденька.

Коло порога:
Вийди, Марусю, вийди,
Не вчини нам кривди,
Стань собі на помості,
Проси Івана в гості.
Чогось вона не виходить,
Вона йому не годить,
З посаду не уступить,
Вона його не любить...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Збираються 
іти до молодої [жінки, бояри, світилки]. Співають:

Були в молодого, (2)
Не їли ми нічого,
Не їли і не пили,
Даром ноги набили.

***
Були ми в свекрушечки,
Їли ми пампушечки,
Їли ми паляниці
Із ярої пшениці...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Молода сидить 
за гильцем, з двома хлопчиками. Музика грає, іде мо-
лодий з двома хлібами. Співають різних пісень. Під-
ходять, співають «В якій хаті...». На подвір’ї співають:

А ми сюди та й не думали,
Сами коні та й заїхали
Стежкою-топтанкою
За нашою молодою...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Заходять до хати купляти молоду. 
Боярин дає гроші і каже: «Нам треба Марусю купи-
ти». – «Купляйте. – Ми хочемо сто рублів». – «Та в неї 
ж зубів нема». – «Коли купите, вона засміється, то по-
бачите». Світилки співають: 

Що там за такеє,
Таке дорогеє,
Коли було б знати,
За що гроші дати.

Дружки:
Підступіться ближче,
Придивіться краще,
То й будете знати,
За що гроші дати.

Бояри ще кладуть гроші. «Може, вже продасте? Вона 
ж крива на одну ногу! В нас нема грошей». Дружки:

Бояри пелехаті, 
Бігають кругом хати,
По копійці збирають, 
молоду викупляють...

Дружки:
Було іти не боярити, (2)
Було іти заробляти,
Було іти молотити,
Собі гроші заробити.

Ще торги бояри ведуть. Співають дружки:
Братику, не лякайся, (2)
За сестру заступайся,
Сестриця, родина, 
За столом – як калина,
За столом – як калина 
Та й посаг прикрасила.

Світилки:
Над одвірком сокіл,
Іван гарний хлопець.
Він червонцем брязне,
Він Марусю візьме.

Підходить молодий, кладе на стіл червонець і купляє. 
Дружки:

Татарин братичок, татарин,
Віддав сестрицю задаром,
Русую косу – за п’ятак,
Білеє личенько віддав так...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Виходить мати з хлі-
бом. Молодий цілує хліб, матір – в руку, мати його – в 
голову і запрошує до хати. Зайшли і співають:

Добрий вечір, на день добрий тому,
А хто в цьому дому – 
Старому й малому,
Ще й Богу Святому.

По черзі співають три рази. Дружки відповідають:
Бодай здорові були, 
Що ви нас не забули,
Що ви нас нагадали, 
На день добрий сказали,
Добрий вечір сказали.

Заходять до хати, молодий і боярин шукають молоду, 
приводять. Всі співають:

Ой дайте нам стільця,
Густого гребінця, 
Нового кожуха,
Щоб сіла молодуха.

Молодий і боярин садять на стілець молоду. Співають: 
Благослови, Боже, (2) 
І отець, і мати, 
Своєму дитяті 
Кісоньку розплітати.

Мати підходить і перехрещує її три рази. Співають: 
До коси, братику, до коси,
На сестрі золото обтраси.
Нехай золото не сяє,
Нехай кісоньки не має,
Бо вже її дівування минає.

***
Де твій, Марусю, старший брат,
Щоб твою кісоньку розплітав?
Поніс на торжок – не продав,
Меншій сестриці подарував.

В  цей час дружки знімають з молодої вінок, квітку, 
лєнти.

А брат сестрицю як розплітає,
Все рожу споминає. (2)
– Не йди, сестрице молода, замуж –
Ще роза розцвітає. (2)
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Брат розплітає.

Ой у сінях голубець гуде,
Аж до хати голосок іде.
То не голубець гуде, 
То Маруся говорить (2)
Та й до свої та матіночки:
– Матіночко, ти голубочко, (2)
Та змий мені та й головочку (2)
В останнюю та й суботочку, (2)
А зачеши та гладесенько, (2)
А заплети та дрібнесенько.

***
Надворі просо молотять, 
А в хаті косу золотять,
Надворі просо домолочують, 
В хаті косу дозолочують.

Мати:
Доню моя молоденькая, (2)
Докучило умиваннячко.
Докучило умиваннячко, (2)
Суботнєє заплітаннячко.
Щосуботи запліталася, (2)
Щонеділі убиралася.
Щонеділі убиралася, (2)
Куди йшла – не питалася.
Тепер треба все питатися, (2)
Звідки прийти – тре’ боятися.

***
Дай, мати, до коси масла, 
Бо я тобі корівоньку пасла, 
Пасла чи не пасла, 
Дай, мати, до коси масла.

Дружки від молодої:
Я цю зиму перебуду, літечка діжду, 
Насію я чорнобривців та й заміж піду.
А ще мої чорнобривці не сходять,
Вже до мене добрі люди приходять.
А вже мої чорнобривці розцвітають,
А вже мою русу-косу розплітають.
А вже мої чорнобривці зацвіли,
А вже мою русу-косу розплели.

Всі: 
Надворі терен тешуть, (2)
А в хаті косу чешуть.
Надворі дотісують,
В хаті косу дочісують.

***
Не вставай, Марусю, не вставай,
Поки тебе той Іван не підведе,
Поки тебе серденьком не назве.

Молодий підходить, піднімає і відводить [молоду]. 
В цей час старший боярин і старша дружка старають-
ся сісти на стілець. Починає грати скрипка і бубен. 
Молода «притоптує» косу. З кожною дівчиною моло-
да танцює трошки. Застеляють чисте рядно, батьки 
[може, дід і баба] стають спиною до образів, мати три-
має хліб. Співають:

– Покорися, Марусю, покорися
Та всій своїй родиноньці поклонися.
Не рік, не два родинонька чекала,
Поки твого поклону діждала.
Ой оглянься, Марусю, назад себе,

Чи не стоїть родинонька коло тебе.
– Ой хоч стоїть, хоч не стоїть – я не бачу
За дрібними слізоньками, бо я плачу.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Маруся [молода] стає 
на коліна, кланяється аж до ніг матері, мати перехре-
щує [благословляє], Маруся цілує хліб і матір в руку, 
а мати цілує Марусю в голову. Маруся встає. Мати пе-
редає хліб батькові. Маруся  – знов на коліна, до ніг. 
Батько благословляє, Маруся цілує хліб, батька в руку, 
батько її цілує...

ВІНЧАННЯ  Раненько старший боярин, молодий, світил-
ка, сваха приходять до молодого забирати на вінчан-
ня. Старші дружки вбирають молоду до церкви: білий 
восковий вінок, бинди на кружок, квітка на голові, ви-
шита сорочка, спідниця однотонна (чорна, синя, ко-
ричнева), пояс червоний, фартух. Дружки без вінків, 
коси заплетені. До весілля хрещені батьки молодого 
й молодої купляють ікони та рушники і заносять в 
церкву, щоб освятити. Молоді приходять до церкви. 
Після відправи в церкві – вінчання. Стелять рушник, 
на рушник стають молода і молодий. Дружка і боярин 
стоять біля молодих. Повінчалися, руки зв’язані руш-
ником, кожен несе свій образ. Музика на вулиці грає 
марш, трохи пройшли і починають  співати:

Січаная калинонька, січаная,
Іде наша Маруся звінчаная,
Хоч не з паничом – з мужиком,
Зв’язали рученьки рушником.

***
Ой що ж то за село, що в ньому весело,
Кругом нього заленесенько,
Всередині веселесенько.
Кругом нього деревина,
Всередині цвіт-калина...

***
Зеленая ружонька, а жовтеє насіння.
– Ой скажіть, скажіть, добрії люди,
В котрій хаті весілля?
– А в тій хаті весілля,
Що на городі шавлія,
А в воротечках зелена верба,
Нам до Івана треба.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Прийшли 
до молодого, мати зустрічає, цілують хліб і руку. 
Співають: 

На добрий день тому,
А хто в цьому дому –
Старому й малому,
І Богу Святому.

Мати забирає образи, руки розв’язують і садять за 
стіл. Батьки вітають і обідають.

Ой нема так ні в кого,
Як у Івана на столі.
Ой є що їсти, є що пити,
Є кому припросити.
Ой є в нього батенько,
Ой є в нього рідненький,
А він від стола не відступає,
До обіду припрошає.
Ой є в нього матінка,
Ой є в нього рідненька,

ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН
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36 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

Вона від стола не відступає,
До обіду припрошає.

Виходять до музики, танцюють, і молода з дружками 
іде додому, а тут продовжується весілля. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ 
Край віконця калина, віконце заступила, (2)
Там Маруся ходила, цвіт калини ломила, (2)
Цвіт калини ломала, до личенька рівняла, (2)
Ще й до матінки питала:
– Матінко-голубочко, чи буду я такая, (2)
Як калинонька тая?
– Будеш, донечко, будеш, поки у мене будеш. (2)
А як підеш від мене, то й спаде краса з тебе. (2)
Стане личко ялиніти, серденько – кам’яніти. (2)
Обсядуть тебе діти, як на рожоньці квіти. (2)

***
Через сінечки в вишнев сад
Пішла Маруся в виноград.
– Хто мене знайде в тім винограді,
З тим сяду на посаді.
Пішов батенько – не знайшов,
Зірвав квіточку та й прийшов.
– Квітко моя дрібна, зелена,
Доню моя люба та мила,
Кому ти судилася?
Пішла матінка – не знайшла...
Пішов той Іван та й знайшов,
Взяв за рученьку та й прийшов.
– Квітко моя дрібна, зелена,
Марусю моя люба та мила,
Ти ж мені судилася.

***
На горі ведмідь лежить,
Догори лапи держить,
Хоче тую бабу з’їсти,
Що не дає нам їсти.

***
Мати дочки жалувала,
Биндочки купувала.
Тепер ворогом стала,
Биндочки познімала.
Прийшла мати до дочки: (2)
– Скидай, доню, биндочки, (2)
Даруй свої дружечки.
Котру кращу – зовиці,
А поганшу – сестриці.
Сестра буде вибачати,
Зовиця – нарікати.

***
– Ой уже, ненько, уже не раненько,
Чом мене не вчиш, ненько,
Чом мене не вчиш, не научаєш,
Як свекрусі годити?
– Ой годи, годи, хутенько ходи,
Все хорошенько роби.
Держи відерця чисті, новенькі,
Ще й водиці повненькі.
Держи в світлоньці,
Як у віночку, рушничок
На кілочку (2).
То й будуть тебе сусіди знати,
За господиню мати.
Там то Маруся, добра дитина,
Буде з неї господиня.

***
– Давай, мати, вечеряти та й хутенько,
Бо вже мені до свекрухи не раненько,
Бо вже мене сверуха давно жде,
За новії ворітечка гінців шле.
– Ой десь меї невісточки не видати,
Ой десь її не пускає рідна мати.
Ой десь її рідна мати не пускає,
До пізнього вечорочка дожидає.

***
Чом ви, дружки, не співаєте,
Десь ви з редьки зуби маєте,
Боїтеся заспівати,
З редьки зуби показати.

***
Їли бояри, їли, 
Цілого вола з’їли,
На столі – ні кришечки, 
Під столом – ні кісточки.

***
Бувай, бувай, товаришко, бо ми вже йдемо,
Ми такої товаришки не знайдемо.
Хоч знайдемо товаришку – не такую,
Хоч розкаже щиру правду, та й не всюю.

***
Візьміть собі цеє,
Дайте нам другеє.
Вареники й каша –
То вечеря наша.

***
На городі жостір,
Готов, мати, постіль,
Подушки й перини
Для своєї дитини.

***
Бувайте ви здорові, високі пороги,
І ви, жовтії лави, припічки мальовані,
Хто вас буде малювати,
Як візьмемо маляра з хати?
Хіба що рідна мати.
Хоч вона й помалює,
Вона їх не шанує.

ПОСАД  Молодий веде на посад. Всі співають:
Іде Маруся на посад,
Вітає її Господь Бог
Із долею із щасливою,
Із доброю годиною.

Сідають всі дружки по праву руку молодої, бояри  – 
зліва від молодого. Співають молодого родичі:

За мисником ложки,
Посуньтеся, дружки, 
Нехай сяде сваха, світилка,
Вся Іванова родинка.

Дружки:
За мисником ані ложечки,
Не посунемось ні трошечки,
Нехай стоїть сваха, світилки,
Вся Іванова родинка.

Батьки просять всіх сідати, наливають, припрошують 
їсти. Капуста варена [густа], холодець, каша з підли-
вою, вареники. Співають:

Пливе човен по Росі,
Плаче Маруся по косі.
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Приспів

– Ой косо ж моя, ой руса ж моя,
Ти ж моя красавиця,
Як я тебе розпустю, –
Свою матінку засмутю.
Ой косо ж моя, ой руса ж моя,
Ти ж моя красавиця,
Як я тебе розпустю, –
Свого батенька засмутю.
Ой косо ж моя, ой руса ж моя,
Ти ж моя красавиця,
Як я тебе розстелю, –
Свого Івана розвеселю.
Ой косо ж моя, ой руса ж моя,
Ти ж моя красавиця.

Дружки:
– Візьми, Марусю, ложку,
Покажи нам дорожку,
Нехай ми будем знати,
З ким сіли вечеряти.

***
– Чого, Марусю, так сидиш,
Чого Івана не просиш?
– Вечеряй, вечеряй, молодий Іване,
Цю вечерю у мене,
А ти у мене – один день,
А я в тебе – весь тиждень.
Тиждень від тижня, а рік від року,
Аж до самого віку.

***
Світилочка, пані, та вечеряй же з нами,
Не будь така пишна, як у саду вишня.

Всі: 
Візьміть собі цеє, дайте нам другеє,
Вареники, каша – то вечера наша.

Дружки:
Їжте, бояри, їжте, аж у долоні ріжте,
Щоб у вас долоні пашіли, 
Щоб вас дівчата любили,
На чужім селі хвалили.

***
Молода Маруся на посад сіла,
Як на ружонці квітка,
На нюю ненька, на ню рідненька
Не може надивитись.
– Донечко моя молоденькая,
Яка ж ти мені мила.
– Тепер я тобі, матінко, мила, (2)
Як на посаді сіла. (2)
А як ходила, а як робила – (2)
Ні в чому не вгодила: (2)
Ні в походоньці, ні в роботоньці, (2)
Ні в полі на нивоньці. (2)

Всі:
Глянь, мамцю, на мій посад, (2)
Що всі дружечки в косах,
А моя розплетена, (2)
По плечах розстелена.
На мою роса впала з калинового цвіту,
З калинового цвіту, відниньки аж до віку.

Дружки:
Стали бояри кашу трепати,
Стала каша гвалт кричати.

Ми ще не були в такому лисі,
Щоб виїдали по штири мисі,
Ще й ложки полизали,
Спасибі не сказали.

***
На городі – явір, 
Туди вийшов старший боярин.
А на ньому – черевички, 
А на ньому – невеличечкі,
А на ньому – жупаночок,
Сам вийшов, як паничок.
На городі – сливка, 
Туди вийшла старша світилка.
А на нії – черевичечки,
А на нії – жупаночка,
Сама вийшла, як панночка.

Світилки:
На городі – грушка,
Туди вийшла старшая дружка.
А на нії – черевичечки,
А на нії – жупаночка,
Сама вийшла, як панночка.

Музика грає, всі танцюють. Молодий іде додому з ро-
диною. У суботу ввечері всі три рази співають:

Ой у полі кирниця,
Біля кирниці – травиця,
Ой там соколи гніздечко звили,
Ой там бояри мед-вино пили,
За вечерю дякували.
Встаньте, бояри, підведітеся,
Господу Богу помолітеся,
Сватові, свасі і їхній дочці,
І кухарочці за хліболоження,
За соліносолення і за винную чашу...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Вносять коро-
вай, кладуть на столі [від молодого]. Починається пе-
репій. Старостів – троє: один ріже, другі розносять, по 
дві тарілки в кожного. Вирізують середину короваю, 
де яйця і гроші, і віддають молодим. Тоді ріжуть і кла-
дуть на тарілки по одному кусочку.«Десь тут у нашої 
молодої є дядько і дядина. Нехай даються чути, де 
мають бути». Молодий і молода дарують їх короваєм. 
Гості забирають коровай, на тарілку кладуть гроші чи 
подарунок. «Спасибі молодому і молодій, а  тобі  – за 
послугу». Другий несе другим...

Крайте коровай, крайте, (2)
Підошви не займайте.
Над тими музиками
Хоч милість майте.

Коли роздали коровай – танцюють під музику з пусти-
ми тарілками, а тоді тарілки б’ють і на них танцюють. 
Коли лишається коровай – ріжуть на дрібні кусочки, 
а коли йдуть до молодої додому, то молода роздає лю-
дям по дорозі. Приходить посланець від молодої, за-
прошує на перепій. Йдуть до молодої додому. Родичі 
молодої запрошують на перепій свою родину. Поки 
від молодого прийдуть, родичі вже чекають. Зазвичай 
співають таких пісень: «На городі жостір...», «З  до-
роги, вороги...», «Зеленая ружонька...», «Ступайте, 
коні...», «Ой на горі жостір...», «Сватова хата в долині». 
Всі гості коло порога співають: «Не гнівайся, свату...», 
«Ой надворі хмарно...», «Розточи, свату, хату...». Всі – 
за столи, вечеряють і співають:
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Сваха свасі мила,
Килимами двір устелила,
Якби її сила,
То б обзолотила.

***
А сосонка літо й зиму зелена,
А дівчина була в п’ятницю весела,
А в суботу русую косу чесала,
А в неділю ішла до шлюбу – плакала:
– Ой жаль мені, моя матінко, на тебе,
Остається ружа й м’ята вся в тебе.
Вставай, вставай, моя матінко, раненько
Та поливай ружу і м’яту частенько.

***
Куди б я не їхала,
Куди б я не йшл,
Я своїй матінці дякувала:
– Дякую тобі, мамо,
Що будила мене рано,
Більш не будеш. (2)
Куди б я не їхала,
Куди б я не йшла,
Я свому батеньку дякувала:
– Дякую тобі, тату, 
Що поставив мені хату,
Більше не будеш. (2) 
Куди б я не їхала, 
Куди б я не йшла,
Я своїй сестричці дякувала:
– Дякую тобі, сестро,
Що навчила косу плести,
Більше не будеш. (2)
Куди б я не їхала, 
Куди б я не йшла,
Я своєму братеньку дякувала:
– Дякую тобі, брате,
Що водив хлопців до хати,
Більше не будеш. (2)
Куди б я не їхала, 
Куди б я не йшла,
Я ще воротам не дякувала:
– Дякую вам, ворота,
Де стояла хлопців рота,
Більше не будеш. (2)

***
Горіла сосна, палала,
Під нев дівчина стояла,
Русую косу чесала.
– Ой коси, коси ви мої,
Довго служили ви мені.
Більше служить не будете –
Під білий вельон підете.
Під білий вельон, під вінок, (2)
Більш не підеш ти до дівок.
Під білий вельон, під хустку, (2)
Більш не підеш ти за дружку.

Співають:
Нема так ні в кого,
Як у свата на столі –
Ой є що їсти, ой є що пити,
Є кому припросити.
Пшеничний хліб, червоне вино
На столі поставлено.

Приносять коровай, середину  – молодим, батькам 
обох наречених, родичам... Ідуть додому. [Тепер ці піс-
ні пам’ятають старші жінки, на весіллі вже менше спі-
вають весільних пісень. Побутували до 1960-х рр.]...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Приходить посланець від 
молодого, щоб скоріше йшли. Молоду підперезали 
вишитим рушником, два хліби в хустках, брат скла-
дає платочок, один кінець дає молодій, за другий ви-
водить на дорогу, а сам вернувся, закрив ворота, далі 
веде молодий. Співають:

Загортай, мати, жар, жар,
Буде тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Оставайся, ненько, здорова.

***
Місяць дорогу освітив,
А брат сестрицю випровадив,
Ще й ворітечка відчинив,
Ще й доріженьку показав:
– Оце тобі, сестрице, дорога,
Йди до свекрухи здорова.

По дорозі співають:
Рубай, мати, ліску,
Ведемо невістку.
Ліска – зелененька,
Невісточка – молоденька.

***
Ступайте, коні, широко,
Ще до Івана далеко.
Стеліть папери тонкі та білі
Під коні воронії.

***
Місяцю не видно, дороги не знати.
Бідна наша головонько, де ми будем ночувати.
Де ми будем ночувати, що ми будем вечеряти.

***
Ой гречечко, та татарочко,
Чорная та рогатая,
Ведем невісточку
Молодую та багатую.

***
Ступайте, коні, вузенько,
Вже до Івана близенько.
Стеліть папери тонкі та білі
Під коні воронії.

Підходять до хати:
Вийди, матінко, погляди,
Що тобі буяри привели.
Ой чи ярочку, чи корівоньку,
Чи в комору скриню, чи в хату господиню.

Мати з хлібом запрошує до хати, забирає хліби, захо-
дять до хати і сідають за накриті столи. Верх гільця 
відломують, вий мають з хліба і забирають... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Молода сидить під обра-
зами з молодим. Свекруха дає ту хустку, якою був 
пов’язаний молодий на сватанні. Покривають дядина 
[або зовиця], сестра або тітка. Хліб кожна тримає під 
пахвою, або в однієї – хліб, у другої – шапка. Хустку 
розкладають на чотири кінці, вінок зняли і дали стар-
шій дружці на голову. Махають хусткою над головою 
молодої.
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Покривала мене тітка,
Зачесала, як матінка,
А сестриця помагала,
Щастя й долі побажала:
– А я тебе, сестрице, покриваю,
Щастя й доленьки бажаю.
Щоб ти була багата як земля,
Щоб ти була здорова як вода,
Щоб ти була весела як весна,
Щоб ти була гожа як повная рожа.

Проспівали один раз – цілуються, міняються хлібами. 
І так три рази.

Зробили ми діло, 
Аж нам чоло упріло:
З хліба – паляницю, 
З дівки – молодицю.

***
Покривала мене дядина, 
Рвала коси, як та гадина,
А сестриця помагала, 
Слізоньками обливала.

***
Покривальниця плаче, а чого вона хоче –
Чіпчика кимбалочку на свою головочку.

Складають ту хустку і починають зав’язувати.
Не дайся, Марусю, не дайся,
В рутвяний вінок вбирайся.
Рутвяний вінок – то краса.
Закинь той чіпець у трясця,
Закинь його в лози,
Щоб його з’їли кози.

Маруся зриває хустку. Знов зав’язують.
Зробили ми діло, (2) 
Аж нам чоло впріло:
З хліба – паляницю, 
З дівки – молодицю,
З паляниці – хліба, 
А з Івана – діда.
Ви на Бога гляньте, 
Нам горілки дайте. 

Знов зав’язують і співають. Покривальницям дають 
четвертушку горілки, вони п’ють і бажають молодим 
здоров’я та щастя. Потім танцюють на лавці. Молодий 
сідає до молодої, гості – тісніше, вечеряють.

Горілки, свату, горілки,
Було не брати в нас дівки,
Було не робити молодиці,
Полетять горшки з полиці.

***
Де той дядько Йосип, 
Що горілку носить,
Під пахвою тисне, 
Нехай вона йому скисне.

***
Ой у полі кирниця,
Біля кирниці – травиця...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Біля полу-
дня свати посилають до батьків, до родичів молодої 
буярина чи старосту запросити на перепій своїх роди-
чів. Зібралися, йдуть [10 осіб] від молодої. Співають:

Ой на горі жостір,
А в долині – м’ята.

– Скажіть, люди добрі,
Де сватова хата?
– Сватова хата – в долині,
Коло воріт – кущ калини.
Вітер гіллячком гойдає,
Сваха гостей вже чекає.
До воріт, до хати.

***
Не гнівайся, свату, (2)
Прийшло нас небагато –
Двадцять двоє
На подвір’я твоє.

***
Ой надворі хмарно, 
Під порогом слизько.
Пускай, свату, в хату, 
Бо вже вечір близько.

***
А в нашого свата
Солом’яна хата,
Боїться пустити,
Щоб не розвалити.

***
Розточи, свату, хату,
Бо в нас роду багато,
Розточи, свату, й сіни,
Щоб всі родичі сіли.

***
Вийди, Марусю, з комори,
Покажи личенько рожове,
Чи таке воно, як було,
Чи в чужій коморі змарніло.

Виходить молода, зав’язана хусткою, поверх хустки 
пов’язана червона бинда [стрічка].

Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися.
Твоя дочка добра, 
Упіймала собі бобра
У зеленому лісочку,
На новенькому мосточку.

Всі заходять до хати. Молода сидить на покуті, біля 
неї – її мати і вся її родина.

Ой тихо, тихо Дунай воду хитає,
А ще тихіше мати дочки питає:
– Чи їла, пила у чужої, у чужої матінки? (2)
– Якби я їла, смутна б я не сиділа,
Якби я пила, то б веселая була.

***
А нашому роду нема переводу,
Як мати, так дочка,
Як з рожі квіточка.

***
Свашечко моя мила,
Ти мене обідила –
Взяла корову з двору,
Взяла подушки з полу,
Взяла з комори скриню,
А з хати – господиню.

***
Ой білая та й березонька,
Сидить теща та й тверезая,
Сидить теща зажурилася,
А зять каже, що напилася.
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***
Повій, повій, вітроньку, (2)
З комори у світлоньку,
На мої любі гості, (2)
Щоб вони їли й пили, (2)
Щоб веселії були...

ОРАТІВСЬКИЙ  
РАЙОН

c. Бугаївка
Записала Ю. Колеснік 2012 р.  

у с. Бугаївка Оратівського р‑ну  
Вінницької обл.  

від Оксентюк Ганни Іванівни, 1941 р. н.
СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Хлопець з дівчиною ходили 

разом, то згодом порішили женитися і назначили день 
сватання. Сватання завжди призначали на неділю, на-
проти понеділка. От приходили батьки жениха, най-
ближчі родичі до молодої і домовлялись, якого числа 
весілля. Несли хліб і вишиті рушники, співали пісень: 
«Гороше, гороше, наше сватання хороше...». Говорили 
про дівчину, яка жила в хаті. Дівчина поралась біля 
печі, а парубок був в бригаді старостів. Давала на зго-
ду хустку з квітками. Мінялись хлібами батьки, вже як 
йшли від хати, співали:

Ой були ми у свахи,
Була нам там повага,
Пили ми горілку
За хорошу дівку.

Батьки ходили дивитись на господарство молодого. 
Куди, на що дають своїх дітей...

КОРОВАЙНИЦІ  [Коровай пекли у суботу і тільки один, 
жінки називались «коровайницями». Коли йшли пек-
ти коровай, то співали пісень:

Я на коровай ішла,
Коробку яєць несла,
Мене хлопці здибали
І всі яйця побили.

***
Благослови, Боже,
І отець, і мати,
Своєму дитяті
Коровай випікати.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА,  КОРОВАЙ  Печуть коровай, ка-
лачі, шишки, «яблуньки»... Кидали муку, масло, олію, 
яйця [в тісто]... Співали пісень:

Наша піч регоче –
Короваю хоче,
А припічок усміхається –
Короваю дожидається.

Прикрашали калиною, ставили його у коморі.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Коли молодий йде до молодої зі сво-
їми свахами, буярами і світилками, то співають пісень: 

Ой зеленая рутонько,
А чорненькеє насіннячко.
– Ой скажіть, скажіть, добрі люди,
В котрій хаті весіллячко?
– Ой у тій хаті весіллячко, 

Що заметене подвір’ячко,
Обсаджені білі берези,
Там люди нетверезі.

Коли молодий прийшов на подвір’я, то його перейма-
ли переймою, яка зроблена з колосків жита й квіток.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як прийшла молода уже до-
дому до молодого, то свекруха знімала їй фату і в’язала 
своєю хусткою. Зав’язавши хустку, замість дзеркала 
свекруха показувала молодій затулку від печі. Молода 
тужи́лась [сумувала]...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Різати коровай 
обов’язково повинні старости, яких перев’язували 
хустками, й співали пісень:

Благослови, Боже,
І батько, і мати,
Своєму дитяті 
Коровай краяти.

ТИВРІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Яришівка
Записала І. Кучер 2013 р. у с. Яришівка  

Тиврівського р‑ну Вінницької обл.  
від Рибко Олени Антонівни, 1931 р. н.

СВАТАННЯ  Приходили старости, договоралися, на коли 
весілля, родичалися, зараз такого нема. Хліб несли і 
горілку... То колись вже дуже давно було, як піч ко-
лупали, а тепер... Батьки приходили договоралися, на 
коли там весілля, ну, всякі були звичаї такі...  Ті, шо 
приходили свататися [...], то давала вона ті рушники, 
а женихові давала хустку... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Випікали вдома [коро-
вай]. Приходили ввечері коровайниці там. Десять, 
п’ятнадцять, хто скіки мав. Пекли коровай, співали. 
В нас цего нема, купили готовий... Йшли в суботу на 
коровай, несли там яєць, несли муку, співали, дуже 
гарно все.

Я на коровай ішла,
Коробку яєць несла, 
Здибав Мартин, 
Підкинув мене під тин,
Зробив мені біду. 
З чим я на коровай піду?

Він яйця побив [які вона несла на коровай]. Тепер та-
кого нема, ні. А тоді таке співали...

РЯДЖЕННЯ  Ше на другий день вбиралися, ше таке ве-
сілля  – вбирали молодого й молоду... Чіпляли таке... 
Цікаво було... Це вже як вечір, мають молоду забирати 
до молодого, як покривали...

Вон, вон, дружечки, з хати, 
Будем вас собакою гнати,
Сухою ломакою,
Скаженою собакою...

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Був перепій, вже 
повечеряли, по всьому, вже як ріжуть коровай і при-
носять кожному на тарілочці цей коровай, дарують, 
а вже як дали цей коровай, то треба вже дарувати, хто 
шо може...
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ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО На другий 

день, як хто міг, то шо там перепили, батьки шо там 
дарують, на підводу всьо погрузять. Як сказати, було 
веселіше, як зараз. [Не] було такого наїдків, як зараз, 
тоді капуста, а зара’...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Покривали молоду як?.. 
Мама. Більш так, шо свекруха, а  часом і мама. З  неї 
вельон знімали. В молодого сидить в хустці на руках. 
Да, тоже перегулювали з дружками [вінок]. Молода 
перегулювала з всіма дружками, які були, перегулю-
вала і накладала віночок на голову... А коли вже її по-
кривали, розбирали так, як молодицю, тоді вже в не-
ділю приймали той вінок, вельон, закрутювали косу, 
і щиталася вона вже...

Півкоржа, півкоржа,
Півпаляниці, 
Півдівки, півдівки,
Півмолодиці...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Тіки цю молоду покривають вже 
в неділю ввечері, то цей букет, шо купляє женіх, а за 
мої памяті такого вже не було, це зара’ цей букет вона 
носить цілий день, о, то вона кидає цим букетом: на 
кого попаде той букет, той в сам перед вийде замуж. 
Ви знаєте, шо буває, шо й правда... В нас така була, як 
онучка моя... Це шмагнула, і його зловила... 

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН
с. Стіна

Записала Л. Пономар 26 липня 2000 р.  
у с. Стіна Томашпільського р‑ну  

Вінницької обл.  
від Зубрицької Валентини Володимирівни, 1920 р. н., 

Сідак Клавдії Гнатівни, 1905 р. н.,  
та Пелех Ганни Іванівни, 1926 р. н.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Одна сорочка була на споді, такій 
воротнічок, сторчовий, а друга сорочка вже поверхи, 
вже тако два рядки вишивки, воротнік обложний. 
І як він уже одівся, цю сорочку – верхну, то тут цю 
спідню видно, воротнік тей, що застьобнена спідна. 
А ще даже і при мені одягали, на свадьбу одягали... 
А тоді вже вишивали [сорочки] самі такими всіляки-
ми нитками. Уже як я помню, то вже в білянках тоді 
не було... Білянки були ше, як я мала була. А вже при 
мені, то вже не вінчалися в таких-о давних сороч-
ках. Вишивали такі-во всілякі... Тоді вінчалися ше 
в таких [вишитих білим по білому]. Уже собі виши-
вали такі-во разні... [Із чого плели вінок?] Васильок, 
барвінок і квітки, калина...  Кіску з конопель випле-
ли... На ті кісці плели вінок. Барвінок, потом калину, 
квітку, васильок. Тако три радочки васильку, клали. 
Квіточки васильок були такі. Ни знаю, кілько вони 
плели тих квіточок. Чи по три, чи по кілько? Василь-
ку – то три... Барвінок та й тако листочок возьмим, 
та й подуєш, він так і пристає. Така була позлітка... 
Різали чи рвали ту позлітку... Барвінок там, квітки... 
Зрідка позлітку... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  [Чи садили Вас на 
кожух?] Садили, як розплітали. Угу. Благословили  – 
тоже кожух кидали під ноги, під коліна. Як уже уби-

руть молоду, вінок. Та вже й тоді. Батьки вже сідають 
на ослін, беруть хліб. Тримають та благословля[ю]ть 
молоду. Староста благословить. І як уже покриють, то 
тоже хліб клали на голову, благословили...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Дружки теж були у вінках?] Шили із 
бендів. На голову, так. А тепер нема. [Скільки дружок 
було на весіллі в молодої?] Три-чотири. Всілякі. І біль-
ші, й менші. Всьо з биндів шили. Та й вбиралися. Голо-
ва вбрана...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Це так як по-
чинаєця в суботу свадьба, те й збирається молодого 
рід у суботу ввечері, приходять до молодої, приносять 
їй платок, це її заперізують тим платком. Купує теща 
[подарунки], молодої мама, а потом уже йде молодої 
рід до молодого, несуть ці сорочки. І це вже вони в не-
ділю одівают, наряджають молоду, і одівают весільні 
сорочки, і йдуть до шлюбу, до церкви. Вже візьмуть 
шлюб, а потому йдуть із церкви та й співають.

ПОСАД  Піднімали [чарки], то це так уже: посадять уже 
за стіл молодого й молоду, і молодого рід. А молодої 
рід не сідає за стіл, лиш молодого рід, і молода з ним, 
й уже співают:

Вже мі ся погодили, (2)
Шо в парі посадили
Голуба з голубкою – (2)
Івана з Марусьою.

Молодої, бо молодої батьки не йдуть до молодого, лиш 
рід іде. А тоді вже молодого батьки наливают по чарці 
горілки, ще й платочком берут чарку і п’ют, а батько – 
[до] молодого, а мама – до молодої, вип’ют обоє, тоді 
наливают, подают тим обоїм, а  ті вже вип’ють, тоді 
вже кругом, а потому уже вечеряют і приспівуют, уже 
співає цей рід молодої.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  «Голуби» печуть – калачі, так як 
хлібина, і «голуби» з дзьобиками, дві пташки, і в той 
бік дві пташки, ці «голуби» заквітчують калиною, різ-
ними цвітами, і це молодим виробляються «голубки» 
і хліб. Калачі печуть дружкам. Уже як кончається ве-
сілля, дают по два калачі дружкам невеликі, а калачі 
печуть такі великі, калачі – старостам. Свекрові, све-
крусі дає молода калачі і подаркі тоді там: батькові – 
сорочку, а мамі –  платок. Уже це називається «за про-
пій». Молодої мама дає тим батькам, а потом усі, котре 
рідні, котре тіткі, то всі дають подаркі, кому шо. Хто 
молодший – то білий платок, хто старший – то чорний 
платок, а у нас казали «фустини». Рід [рідні] печуть, 
у молодого і молодої. Вдов не брали пекти.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Це як при-
йде молодий за молодою, увечері, вже має забирати 
молоду, зі своїм родом, родичами, приходять та й пе-
ред порогом співають:

Ой надворі хмарно, (2),
Перед порогом гарно,
А в сінях болото, 
А за столом золото.
Якби нам доступити,
То золото ухопити.

А тоді виходить теща [...], бере кожух навиворіт тако 
накидає на себе догори вовною і ходе, і бере за хусти-
ну рукою молодую за руку, і веде до хати. Такій оби-
чай, шоб не були голі.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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42 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ  
РАЙОН

c. Березна
Записала Л. Артюх 1987 р. у с. Березна  

Хмільницького р‑ну Вінницької обл.  
від Басалиги Галини Митрофанівни, 1952 р. н.

ДОГОВІР, СВАТАННЯ   На договір йде батько з матір’ю 
і молодий задовго до весілля. На договорі домовля-
ються про те, коли буде весілля і коли буде сватання. 
Несуть на договір хліб і горілку... У визначений день 
йдуть до молодої на сватання. Два старости [старі чо-
ловіки], мати з батьком і молодий. Молода пов’язує 
старостів рушниками [з  домотканого полотна]. Си-
дять всі до ранку в молодої, а  коли розвиднюється, 
йдуть селом і співають, щоб усі чули і бачили, що дів-
ка засватана.

Ой гороше, гороше,
Наше сватання хороше.
Горішками підкидалося,
До Ганнусі питалося.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  
В  суботу печуть коровай. Молода просить двох жі-
нок літнього віку за старших коровайниць. Вони при-
ходять, готують тісто на коровай. Їхній одяг: вишиті 
сорочки, спідниці, голова пов’язана хусткою, з правої 
сторони на голові до хустки пришивають два  коло-
ски жита і червону квіточку. Фартухи вишиті. Старші 
коровайниці йдуть по селу і просять людей на коро-
вай – сусідів, родичів. Слова: «Просимо на коровай». 
Обов’язково з усіма цілуються. Запрошені ввечері в 
суботу йдуть на коровай і несуть муку, яйця, цукор. 
Старші коровайниці місять коровай, а ті, що прийшли 
на коровай, сидять у хаті і співають:

Сварилася пшениченька
З тим кукільом чорним:
– Ой ти, кукілю чорний,
До чого ж ти способний?
Тебе люди виривають,
На дорогу викидають.
А я – пшениця ясна,
До короваю красна.
– Ой годі, годі, пшенице,
Сім літ у стозі стояти.
Час тебе, пшенице, почати –
Ганнусі коровай зібгати.

***
До бору, дружечки, до бору.
Рубайте сосну здорову,
Щоб хватило на загніт,
Щоб був коровай на весь світ.

***
Коровайниці наші, на стіл не лягайте,
На стіл не лягайте, коровай доглядайте.
Щоб соколи не злинули,
Коровай наш не вхватили.

***
Сидить кіт на полиці,
Витріщив очиці.
Витріщив очиці
На хороші коровайниці.

***

Прийшла Ганнуся з села
Смутная, невеселая,
А все по двору ходить,
В руках хусточку носить.
В руках хусточку носить,
Своїх сусідів просить:
– Сусідоньки, голубоньки,
Спечіть мені коровай красний,
Як на небі місяць ясний.

***
Ти, гречечко, та татарочко,
Який же твій білий цвіт рясний.
Ти, молодая Ганнусю,
Який же твій коровай красний.

***
Рости, короваю, 
Як риба в Дунаю.
Як риба глибоко, 
Коровай високо.

Коли тісто зійшло, беруться виробляти коровай. Крім 
двох старших коровайниць, ще молодиці допомага-
ють виробляти. Але якщо жінка розведена з чолові-
ком або вдруге вийшла заміж  – не повинна до тіста 
йти. Виробляючи коровай, продовжують співати:

Ніхто не вгадає,
Що в нашому короваю:
А з трьох млинів мука,
А з трьох криниць вода,
З трьох городів квіти,
Щоб любилися діти.

Коли коровай прикрашений, і  тісто підійшло, коро-
вайниці вдвох беруть і несуть до печі. Всі співають:

Помела, дружбонько, помела,
Щоб твоя голова не мела.
Як не будеш помела нести,
Буде твоя голова мести.

Староста бере мітлу і вимітає піч. Після цього саджа-
ють коровай у піч. До речі, на коровай ідуть лише жін-
ки, чоловіки – ні. Пісні співають:

Кухарочко наша, 
Не стій коло печі.
Не стій коло печі, 
Бо ти спалиш плечі,
Бо ти сукню спалиш,
Коровай нам збавиш.

Після того як зробили коровай і шишки, старші ко-
ровайниці наливають у миску води, вмочають руки і 
миють стола, співаючи:

Ой то ж не пташки,
То не райськії
По столу походили.
То господині все статечнії
Коровай зробили.

Потім вмочають руки в цю воду, легенько вмивають 
усіх присутніх, промовляючи слова: «Щоб ви були 
чесні, величні, як дар Божий». Коли старші коровай-
ниці всіх обійшли, тобто вмили, беруть вдвох миску 
з водою і несуть на вулицю, виливають воду під яблу-
ню, вишню чи грушу. Коли йдуть на вулицю, співають:

На тічок ми йдемо,
Водицю несемо,
Щоб родило жито, пшениця,
Всіляка пашниця. 
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Тричі повторюють цю пісню. Вилили воду, йдуть на-
зад і співають:

На тічок ходили,
Водицю носили,
Щоб родило жито, пшениця,
Всіляка пашниця.

Також тричі повторюють. Зайшовши в хату, старші 
коровайниці беруть діжку, в якій місили тісто, підні-
мають її вверх, співаючи:

А наша хата на сохах,
Носять діжу на руках.
Цілуйтеся, милуйтеся,
Наші любі коровайниці.

У цей час старші коровайниці цілуються, так повто-
рюють тричі.

Ми зробили діло,
Аж нам чоло впріло.
Ви на Бога гляньте,
Нам горілки дайте.
Дайте нам похмелитися,
Горілочки та й напитися.

Всі гості сідають за столи, подають вечерю... А  ко-
ровайниці виробляють із тіста ще шишки. Їх печуть, 
і після вечері мати бере їх в фартух і роздає по одній 
всім гостям, цілуючись з кожною жінкою. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У цей час, коли були за-
йняті короваєм, молода з дружками просила на весіл-
ля. Її одяг: вишита блуза, червона чи вишнева спід-
ниця широка в складки, на голові – вінок і ленти. Дві 
дружки з нею ходять, у хустках носять калачі, які за-
лишають по одному в кожній хаті. Молода заходить 
в хату до родичів і говорить: «Просили мама, тато і я 
Вас прошу на хліб, на сіль, на весілля». Зі всіма цілу-
ється. Молода заходить і до молодого, просить його 
на весілля. Коли вона заходить до хати, батько й мати 
молодого беруть хліб у руки, стають посеред хати, 
а молода, сказавши ці слова [...], кланяється батькам: 
стає на коліна, голову нахиляє до самої землі, підні-
мається, цілує хліб, батька й матір у руку і в лице, так 
повторює тричі. Молодого просить в останню чергу. 
Вертаючись додому, дружки співають:

Були ми в молодого,
Не їли нічого.
Не їли й не пили,
Дурно ноги натомили.

Прийшовши додому, молода застає вдома гостей, ко-
ровайниці вечеряють. Зайшовши у батьків двір, друж-
ки співають:

Усі двори обходила,
Слізоньки не зронила.
Як на батьків двір прийшла,
То й стала, заплакала.
– Ой дворе ж мій, дворе,
Яка я тобі тяжка.
Не так тому дворонькові,
Як рідному батенькові.
Хліб його переїла,
Мед-вино перепила.
Мед-вино перепила,
Суконки походила.
Суконки дорогії,
Биндочки шовковії.

Гості, сидячи за столом, відспівують їм:
Як оддаймо, та оддаймо
Дитину свою.
Бо вже ж бо нам докучило
Старатись на ню.
Докучило своїм хлібом годувати,
Шовкові биндочки купувати.

Дружки відспівують... Молодій не можна співати на 
своєму весіллі, щоб потім не плакала.

Небагато мій батенько
Биндів купував.
Купив мені локоть бинди
Та й замуж віддав.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Дружки сідають ра-
зом з гостями за стіл. Повечеряли, у цей час молодий 
з боярами і старостами [тими, що на сватання з ним 
ходили] приходить до молодої косу розплітати. Гос-
ті сидять за столом. Староста каже один до другого: 
«Пане староста, благослови, Боже, молодій косу-ру-
су розплітати». [Дівчина постійно ходила із заплете-
ною косою з червоною стрічкою.] Усі співають пісню 
[тричі]: 

Благослови, Боже,
І отець, і мати,
Своєму дитяті
Косу-русу розплітати.

Молода виходить на середину хати, мати знімає з неї 
вінок і одягає старшій дружці. Співають дружки:

Дайте нам стільця, гребінця,
Дайте нам кожуха,
Щоб сіла молодуха.

Мати виносить кожуха, стелить на стільці, молода 
сідає. Шуринки [брати молодої] стають біля неї, дер-
жать у руках косу, торгуються з боярами і старостами 
за косу, вимагають грошей багато. Ті не хочуть давати. 
Дружки співають:

Ой кого ви за боярів брали,
Що грошей не мали.
Треба було день молотити,
Щоб грошей заробити.

***
Не стій, зятю, за плечима,
Не кліпай очима.
Встроми руку в кишеню,
Вийми грошей цілу жменю,
Посип на тарілку
За Ганнусю-дівку.

Потім співають жартівливу пісню:
Бояри пелехаті
Бігають кругом хати,
По копійці збирають,
Косу викупляють.

Бояри і молодий збирають гроші, дають шуринкам, 
ті віддають [продають] косу. Продавши косу, дружки 
звертаються до матері піснею:

Дай, мати, до коси масла,
Бо я тобі коровицю пасла
На ранній росі,
На зеленім просі.
Хоч пасла, не пасла,
Дай, мати, до коси масла.

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН
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Ще коли шуринок продає косу, то співають:
Шуринку, не лякайся,
Сестрою задавайся.
Січи, рубай – сестри не дай.
Бо сестра дорогая,
Кісонька золотая,
Личенько рум’янеє,
Серденько полум’янеє.

Як брат продав косу, то співають:
Татарин братічок, татарин,
Віддав сестрицю за таляр,
А косу-русу – за шостак,
Рум’яне личко віддав так.

Виходить мати, виносить свячену воду, поливає нею 
голову і розчісує косу доньці.

Не шуми, рою, 
Над моєю головою,
Над моєю головою,
Над русявою косою.

***
А впав гребінець під стілець,
А ти, Іване, – не вдівець.
Та подай гребінця з-під стільця
Розчесати косу-русу до вінця.

***
Надворі терен тешуть,
А в хаті косу чешуть.
Надворі дотесують,
А в хаті дочісують.

***
Не вставай, Ганнусю, не вставай,
Поки тебе Іванко не підведе,
Поки тебе серденьком не назве.

Підходить молодий, бере її за руку і підіймає зі стіль-
ця. У цей час старший боярин і старша дружка стара-
ються один перед одного сісти на місце молодої. Часто 
буває, що обоє одночасно сядуть. Тоді бояри беруть 
стільця і підіймають їх обох... Сідають всі до столу. Ве-
черяють, лунають пісні, співають дружки і коровай-
ниці, всі гості:

Розвивається, розстіляється
В городечку зілля,
Начинається, починається
В Ганнусі весілля.
Бог її дає, допомагає,
Батенько достарчає.

Повечеряли. Гості розходяться, мати дає всім по шиш-
ці. Молодий з боярами йде додому. У нього вдома та-
кож печуть коровай його родичі.

ВІНЧАННЯ  У  визначений час молода, вбрана в білий 
наряд і фату, з дружками, свашками, батьками йде в 
церкву. Молодий з дому також йде до церкви. Повін-
чавшись, усі йдуть до молодої. Вийшовши з церкви, 
співають:

Дякуємо попові,
Як рідному батенькові,
Що він звінчав, небагато взяв –
Червоного золотого від пана молодого.

Йдучи дорогою, співають [...] пісню:
Ой матінко-нене,
Рубай курку для мене.

Нехай курка не сокоче,
Бо молода їсти хоче.
Нехай півень не співає,
Бо молода вмліває.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Як залишилось 
недалеко до хати, співають:

Та виходь, матінко, проти нас.
Та запитай, матінко, нас,
Де твоє дитятко бувало,
Що твоє дитятко чувало?
Під царським вінцем стояло,
З правої рученьки шлюб брало.

Якщо ж заміж іде сирота, то так співають:
Задзвонили усі дзвони в небі –
Будили матінку / батенька в гробі:
– Вставай, матінко / батеньку, з гробу,
Бо йде твоє дитя від шлюбу.

***
– Пливи, пливи, щука-рибо,
Стиха по воді,
Прибудь, прибудь, моя мамцю,
Хоч тепер к мені.
– Ой рада б я, моя доню, прибути,
Насипали сиру землю на груди.
Насипали сиру землю – не встану,
Склепилися чорні очі – не гляну.
А заросла могилонька травою моя,
Нехай тебе Бог пораде, дитино моя,
Єсть у тебе, моя дочко, рідна тітка,
Нехай тебе споряджає, як матінка.

Прийшли до молодої, гостей садять за столи. Обіда-
ють. Весь час звучать пісні:

Ой піду я поза стіноньку,
Нарву барвіноньку,
Постелю по столу,
Покочусь по ньому,
Щоб було зеленесенько,
Обідати веселесенько.

***
А вже обідець на столі,
Десь наш пан-отець на дворі,
Нехай увійде з двору до хати,
Просе нас обідати.

***
Візьми, Ганнусю, ложку,
Покажи нам дорожку.
Нехай ми будемо знати,
З ким сіли обідати.

***
А чом ти, Ганнусю, не їсиш?
Чом ти Івана не просиш?
Як він у тебе та й один деньок,
А ти у нього та й цілий тиждень,
Тиждень від тижня, а рік від року,
Аж до самого віку.

Лунає жартівлива пісня:
Де той дядько Йосип,
Що горілку носить?
Хай він її не тисне,
Бо вона йому скисне.

Дружки зі світилками перекликуються піснями. 
Дружкам співають світилки, а світилки – це від моло-
дого гості [дівчата, родичі молодого].
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На городі грушка,
Там стояла старша дружка.
А на неї черевиченьки,
А на неї невеличенькі,
А на нії сукняночка,
Стоїть собі, як паняночка.

Дружки відповідають:
Ой якби я пані –
Не сиділа б я з вами,
А сиділа б з паничами
За білими калачами.

Потім дружки [дівчата, родичі молодої] співають:
На городі сливка,
Там стояла старша світилка.
А на ній черевиченьки,
А на ній невеличенькі,
А на ній сукняночка,
Стоїть собі, як паняночка.

Світилки відповідають:
Ой якби я пані –
Не сиділа б я з вами,
А сиділа б з паничами
За білими калачами.

Пообідавши, дружки, світилки просяться на вулицю, 
щоб потанцювати. Вони звертаються піснею:

Староста вусатий,
Виведи нас з хати,
Виведи нас з хати
Надвір погуляти.

Староста бере в руки коцюбу, а  в другу  – хусточку, 
подає її молодій, і всі за нею виходять під музику на 
подвір’я. Великим колом, узявшись за руки, усі танцю-
ють. Потанцювавши до вечора, сідають за стіл вечеря-
ти. Дружки, звертаючись до матері молодої, співають: 

– Ой уже вечір,
Вже не раненько,
Чом не вчиш мене, ненько?
Чом мене не вчиш, не научаєш,
Як свекрусі годити?
– Годи, донечко, годи, серденько,
Як ріднії матінці.
Держи світлоньку, як у віночку,
Рушничок – на кілочку.
Держи відерця все чистесенькі,
Водиці повнесенькі.
То й тебе будуть сусіди знати,
Господинею звати.

Тепер батьки підходять до молодих, п’ють чарку, і гос-
ті розпочинають вечеряти. Співають пісню:

Схилилася вишенька через тин у садочок,
Через тин у садочок до своїх ягодочок.
Схилилася Ганнуся через стіл до матінки:
– Частуй мене, моя матінко,
Повною повночкою,
Щастячком, здоров’ячком.
Я повночку випивала,
Щастя-долю не вгадала.
– Вгадають, доню, люди,
Жаль матінці буде.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Коли вечеря під-
ходить до кінця, готуються краяти коровай. Староста 
встає з-за столу і гукає голосно до другого старости: 

«Пане староста, допоможи, Боже, молодим коровай 
краяти». Відповідь: «Хай Бог благословить!». [Так три-
чі.] Потім звучить пісня:

Благослови, Боже, і отець, і мати,
Своєму дитяті коровай краяти.
І в другий раз – і в добрий час
Благослови, Боже, і отець, і мати,
Своєму дитяті коровай краяти.
І в третій раз – і в добрий час
Благослови, Боже, і отець, і мати,
Своєму дитяті коровай краяти.

Коли старший буярин [боярин] розносить коровай, 
гості сходяться всі до перепою.

Сходься, роду, до перепою,
Перепий щастя-долю,
Як я багата буду,
То я вас не забуду.

Підходять по одному. Спершу батьки, потім хрещені 
батьки, а потім всі решта. Перепивали хто що. Кусок 
матерії, курку чубату, порося, барана... Молодий з мо-
лодою стоячи приймали ці дари. Наливали в чарку го-
рілки, і кожен, хто підходив до столу, випивав. Мати 
пов’язує хусткою старосту, і він крає коровай. Стар-
ший боярин розносить по кусочку, дає всім гостям. 
Гості дають молодим перепій. Коли ріжуть коровай, 
звучать пісні:

Дрібно, дружбонько, дрібно,
Бо нас родини рідно,
Щоб його обдарити,
Щоб його не гнівити.
Я ж тебе, дружбонько, питаю,
Чи дасиш ти мені короваю?
Як ти мені короваю не дасиш,
То я тебе на дорозі перейму
І коня відберу, за чуприну нарву,
Старшого боярина на заручини не возьму.

***
Дружба в дружку вдався,
Сім літ не вмивався.
Взяли його дружки
Та й повели до калюжки.
Взяли його вмили,
Серпом поголили.
Перевеслом підперезався,
До короваю взявся.

***
Як був коровай, так нема,
Поплив коровай за Дунай,
За ним Ганнуся біжучи,
Щоб її коровай не втонув,
Щоб її Іванко здоровий був.

Коли коровай роздали, мати підходить до столу, мо-
лода схиляється через стіл до неї. Мати знімає бинди, 
а фату буде знімати свекруха. Звучить пісня:

– Ой час, матінко, до дочки.
– Скидай, донечко, биндочки.
Ой час, мати, биндочки зняти,
Тонкий рубочок дати.
Тонкий рубочок з тонкого шовку
Ганнусі на головку.

***
Скидай, Ганнусю, биндочки
Та й даруй своїх дружечок.
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Котра краща, то дружці,
Котра гірша – світильці.

Молода роздала стрічки всім дівчатам, вони встають 
з-за столу, і  для них весілля закінчилося. В  цей час 
звучить пісня:

Розсипайтеся, кислиці,
Розлучайтеся, сестриці.
Як ми ходили та й говорили,
Тепер нас розлучили.
Ой скочу я із ослона до порога,
Оставайся товаришко здорова.
Ми ж тебе не об’їли і не обпили,
Ми ж тобі вірно служили.

Молода збирається йти до молодого. Вийшли вже з 
хати, в цей час звертаються до молодої піснею:

Стань, Ганнусю, спогадай собі,
Чи не буде чого жаль тобі?
Суботнього заплітаннячка,
Недільного та гуляннячка.
Щосуботи запліталася,
Куди ішла – не питалася,
Тепер треба питатися,
Звідки прийти – тре’ боятися...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ПОСАГ  
Коли молода йшла до молодого, то брала подушки, 
простині, колись це були полотняні рядна. Все це 
зв’язували в рядно, і старший буярин ніс аж до моло-
дого, тому й звучала пісня:

На городі жостір,
Готуй, мати, постіль,
Подушки, перини
Для свої дитини.

Мати відповідала:
А я пір’я дерла,
Чутінько не вмерла.
А хто буде на подушках спати,
Той має сто рублів дати.

***
– Загортай, мати, жар, жар,
Бо буде дочки жаль, жаль,
Кидай же у піч дрова,
Оставайся здорова.
– Не загортайте жару,
Не завдавайте жалю,
Є у мене менша дочка,
Буде прана сорочка.

Виходячи з хати, молоді кланялися батькам.
Ви рожевії квіти,
Кланяються діти
Отцеві, матіночці,
Всій своїй родиночці.

Коли молоді виходили за ворота, їх проводжали і 
співали: 

Пам’ятай, Іване,
Про нашу Ганнусю.
Як буде зима, роса,
Щоб не ходила боса.
А як буде заверуха,
Щоб не була без кожуха.

Родичі молодого, свахи і світилки відповідали їм:
Як буде добре робити,
То не буде боса ходити,

А як буде заверуха,
То не буде без кожуха.

До брата молодої зверталися піснею:
– Вистріль, братику, з рушниці,
Покажи дорогу сестриці.
– Оце тобі, сестрице, дорога,
Йди до свекрухи здорова.

Молоді з родичами молодого ішли, гості молодої ще 
сиділи, а потім теж ішли додому. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Коли молоді підхо-
дили до хати нареченого, звучала пісня:

Рубай, батьку, ліску –
Веде син невістку.
До комори – скриню,
А до хати – господиню.

Ой випили мед, мед,
Викотили бочку,
Викивали, виморгали
В свата-пана дочку.
А ми не моргали, а ми не кивали,
Полюбила Івана та й за нього вийшла.

Зайшовши в хату до молодого, сідали за стіл.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Зразу ж свекруха підходить 
до столу і здіймає з невістки велін, закутує в хустку, 
закручує їй коси і все: вона без хустки не має права 
ходити ніколи і заплітатись теж. Коли закутали моло-
ду, співають:

Що хтіли, зробили
З чужої дитини.
З коржа – паляницю,
З дівки – молодицю.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  Тепер сидять за 
столами і чекають гостей від молодої, тобто її родичів. 
Вони через годину-дві всі збираються і йдуть до моло-
дого, батьки також.

Слідом, матінко, слідом
Та з пшеничним хлібом,
Зі всьою родиною
За свою дитиною.

Дорогою співають:
А учора із вечора, вечерком
Полетіла наша гуска
З вашим гусаком.
А ви її не бийте, не лайте,
Щонеділі до матінки пускайте.
А ви на неї не бурчіть,
Що не вміє робити, то навчіть.

Молодий виходить назустріч родичам молодої, бере 
тещу під руку і веде додому.

Ой меде наш, меде,
А зять тещу веде
Та за правцю ручку
В білім кожушку.

Підійшовши до воріт молодого, співають:
Не лякайся, свате,
Що нас так багато,
Тридцятеро троє
На подвір’я твоє.
Сорок, ще й чотири –
Всі хороші, чорноброві.
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Коли зайшли в сіни, зупиняються і співають [тричі]:
На добридень тому,
А хто в домі цьому –
Старому й малому,
Ще й Богу Святому. 

Гості молодого з хати відповідають [тричі]:
Здоровенькі були,
Що нас не забули –
Старого й малого,
Ще й Бога Святого.

Запрошують гостей до хати, у хаті звучить пісня:
Сваха сваху витає,
За здоров’я питає:
– Чи жива, чи здорова,
Сванечко чорноброва.

Сідають за столи, вечеряють. Родичі молодої співають: 
Сванечко моя мила,
Ти ж мене обідила.
Взяла корову з двору,
Ще й подушки з полу [піл, ліжко].
Взяла з комори скриню,
Ще й з хати господиню.
Від комори – ключницю,
А з хати – помічницю.

Через деякий час знову родичі молодої співають:
Покочу я віночок
У зелений садочок.
Приймайся, віночку,
У зеленім садочку.
Привикай, Ганнусю,
У чужої матінки.
Бо в чужої матінки
Сніданнячка не буде.
Обідець – під полудень,
Вечеря – в опівночі.
Самі сіли вечеряти:
– Йди, невістко, по воду
До широкого броду.
На каміння ступала,
Неповні відра брала,
Слізоньками доливала.
Заким з водою прийшла,
Той вечеря одійшла.
Свекор каже: 
– Дай води пити.
Свекруха:
– Ложки мити.
Як помиєш ті ложки,
То й повечеряєш трошки.
Як стала ложки мити,
Той стали півні піти.
Як стала полоскати,
То й стало вже світати.

Молода в цей час плаче, пісня її розчулила. Вечеря 
продовжується. Родичі молодого припрошують роди-
чів молодої, співаючи:

Просимо вас, наші любі гості,
Просимо вас по щирості.
Просимо вас їсти, пити,
Просимо вас не обсудити.
Бо ми на це сподівалися,
Ми до цього прибиралися,

Закололи кабана та забили вола,
Чорного та рогатого для роду та багатого.

Родичі молодої відповідають їм:
Треба було вола не бити,
Бо волом треба робити.
Треба було льоху [свиню] колоти,
Льоха ходе без роботи.

Родичі молодого відповідають:
Ми хотіли льоху колоти,
Вона стала проситися,
Буде завтра пороситися.

Родичі молодої, дякуючи за гостинність, співають:
А нема того у Львові,
Що є у сватів на столі.
Пшеничний хліб, червоне вино
На столі поставлено.
Ой є що їсти, ой є що пити,
Є кому припросити.

Йдучи додому, родичі молодої співають:
Добра була перезва,
З’їли кабана і барана,
Ще й два кадуби капусти,
Випили горілки два спусти.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ  Родичі молодої пішли, родичі молодого 
ще сидять, а  молодих ведуть у комору  – спати.  Ви-
ходячи звідти, молода виносить біле рядно і пока-
зує родичам. На ньому повинні бути червоні плями. 
Якщо вони є  – усі раді. Якщо молода чесна, то вона 
кланяється свекрусі. Свекруха бере червону «ленту», 
дає їй. Молодий ріже червону «ленту» на малесенькі 
кусочки, а молода чіпляє їх усім гостям, пришиває до 
хустки. Це називається «чіпляє значки», щоб усі люди 
бачили, що вона – чесна дівка. Потім свекруха нали-
ває в графин горілку, зафарбовує її в червоний колір, 
у горлечко графина вставляє червону квітку чи пучок 
калини або ж пов’язує на горлечко великий червоний 
бант. Дає горілку родичам молодої, і ті йдуть додому. 
Ідучи селом додому, хтось із родичів молодої несе цей 
графин у високо піднятій руці. Усі танцюють, співа-
ють, радіють, що їхня молода хороша.

Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися.
Твоя дочка добра
Та й зловила бобра
В зеленому житі,
В червоному оксамиті.

***
Не журися, матінко, не журся,
В червонії чоботи взуйся.
Добчи вороги під ноги –
Заробила твоя дочка пироги,
Хоч не житні, то пшеничні,
Всьому родові величні.

***
Снував павук стелю
Та й впав на постелю.
Де Ганнуся спала,
Там рожа процвітала.

Прийшли додому. Сідають за стіл і співають:
Десь тут наша весільная мати
Обіцяла по чарочці дати –
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Отакої заввишки,
Отакої завширшки,
Отакої солоденької
Від нашої молоденької.

Мати всім наливає цієї червоної горілки, що принесли 
від свекрухи.

В понеділок раненько
Заглядівся батенько:
– Ой нема, нема любої дочки,
Пішла по ягідочки.
Як назбирала рукавець
Та й посипала на стілець.
Ой їж, батечку, ці ягідочки,
Що від любої дочки.

***
А вже ниньки понеділок,
Не неділя.
А вже наша Ганнуся – не дівка.
А вже її кісоньки немає,
Тільки її родинонька гуляє...

Ці всі пісні співали, якщо молода була «чесна». Якщо 
ж трапилось так, що вона не «чесна», то виносили 
рядно, і всі бачили це. У понеділок рано свекруха не 
давала їй хустки, вона ходила простоволоса. Свекруха 
не дозволяла невістці кланятися. Вона своїм родичам, 
які принесли їй сніданок, не чіпляла значків. Свекру-
ха вгощала родичів невістки, але давала горілку неза-
фарбовану, без квітки і обов’язково в графині з роз-
битим горлечком. Усі були засмучені, молода плакала. 
Не співали дорогою пісень, ішли мовчки, і всі люди, 
усе село знало, що молода була грішна, не дівка. Чо-
ловік не мав права покинути дружину, бо ж обвінча-
лися. Він усе життя над нею міг знущатися, бити, до-
рікати, називати нецензурними словами. А ще гірше 
над нею глумилася свекруха. Бувало таке, що молоді 
обоє згрішили до весілля, і молодий знав, що дівчина 
хороша була, «чесна». Тоді він гарно до неї ставився, 
але свекруха все одно весь час їй дорікала. Страшним 
це було й для родичів молодої, вони дуже засмучува-
лися, що в їхньому роду таке трапилося. Навіть сусіди 
могли матері дорікати, що її дочка – погана. Як би не 
було, а родичі молодого, батьки і наречені [...] ішли до 
молодої на перезву. Їх пригощали, вони дуже гоно-
рилися. А якщо з молодою все було гаразд, то весело 
проводили час...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Родичі мо-
лодої збираються в хаті молодої, несуть молодій сні-
данок. Варять вареники з сиром малесенькі, трішки 
більші за пельмені, кладуть їх у миску величеньку, 
зав’язують миску в хустку. А  для жарту на велику 
жердину прив’язують сіно, чіпляють морквину, буря-
ки, капустину, цибулину, картоплю і, високо підняв-
ши, несуть дорогою, ідуть до молодого, бо ж молода 
там залишилася, несуть їй снідати. А родичі молодої 
йдуть селом, несуть сніданок і співають:

Мати дочку жалувала,
Снідання готувала –
У новому горняточку,
Своєму дитяточку.

***
Якби матінка знала,
То б снідання прислала
Коником вороненьким,
Братіком молоденьким,

Рабою лошицею,
Молодою сестрицею.

Принесли сніданок, їх просять за стіл, вони ставлять 
ті вареники, що принесли, всі їдять. Виходить молода.

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  А в хаті моло-
дого також збираються всі родичі і буяри. Заставля-
ють молоду невістку хату замітати, а буяри розгорта-
ють, розкидають сміття, і вона таким чином мете дов-
го. Потім її посилають по воду до криниці. Коли вона 
витягне воду і несе, її переймають, виливають воду, 
і так молода може разів десять тягнути воду, аж поки 
зжаляться над нею і дозволять принести воду в хату.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ПЕРЕЗВА»), РЯДЖЕН-
НЯ  Родичі молодої запрошують батьків молодого і 
їхню родину до молодої в гості. Ті запрошення при-
ймають і збираються на «перезву» – так називаються 
ці відвідини... У вівторок десь опівдні сходяться роди-
чі молодого – до нього, родичі молодої – до неї. Жар-
тують, веселяться, возять свах на санях узимку, на 
тачці – улітку. Ходять по родичах, зносять кури, яйця. 
Потім вечеряють, переодягаються. Хтось із жартів-
ників-чоловіків одягається молодою, хтось із жінок – 
молодим. Сідають за стіл, їм співають різних пісень. 
Сходяться до перепою. Перепивають хто вінок цибулі, 
хто часник, хто відро картоплі, сніп жита, в’язку сіна... 
Це все жарти.

П’ятниця – начинальниця,
А субота – коровайниця,
А неділя – то вінчальниця,
Понеділок – завивальниця,
А вівторок – то сюди, то туди,
А в середу – викоти бочку, розходься, родочку.

ШАРГОРОДСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Дерев’янки
Записав С. Довгань 27 серпня 2008 р. у с. Дерев’янки  

Шаргородського р‑ну Вінницької обл.  
від Мартинюк Ганни Василівни, 1945 р. н.

СВАТАННЯ  Старости заходили до хати з хлібом та го-
рілкою. Вели розмову з батьками дівчини. На знак 
згоди на одруження господарі відповідали: «Хліб-сіль 
ваш приймаємо, до столу запрошуємо». Усі гості сіда-
ли до столу. Дівчина на знак згоди ставила чарку на 
стіл. З дозволу господарів староста різав хліб. У цей 
час дівчина мала пов’язати старостів рушниками, які 
до цього сама вишивала. Батьки зв’язували руки мо-
лодим червоною хусткою і промовляли: «Щоб були 
до пари не на рік, а на вік». Усе сватання вони сиділи 
зі зв’язаними руками. У цей день домовлялись і про 
день весілля, співали різних пісень.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Для бгання [випікання] 
короваю вибирали молодих жінок-коровайниць, які 
жили у шлюбі, були добрими господинями. Бгали ко-
ровай у п’ятницю в родичів молодої. Відповідала за 
випічку короваю старша коровайниця. Нею завжди 
була найстарша із коровайниць. Перед випіканням 
короваю молодиці пили по чарці горілки і нічим не 
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закушували, щоб коровай вдався. Вони всі разом за-
мішували тісто, робили коровай, розпалювали в печі 
і ставили його пекти. Після цього всю сажу з комінка 
витирали і нею обмазувалися, щоб коровай не згорів. 
У селі говорили: «Краще, щоб сажа була на людях, а не 
на короваї». Вмившись, сідали вечеряти. Вдало спече-
ний коровай принесе молодим щастя, а невдалий ві-
щує погане життя.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Запрошувала на весіл-
ля молода в суботу зранку. Просити ходила разом з 
дружками і музиками. Під час запрошення вона роз-
давала калачі і примовляла: «Просили тато, мама і я 
вас прошу на хліб, на сіль, на весілля, а всіх дівчат та 
хлопців – до вінка». Музики грали веселі пісні в кож-
ній хаті. Якщо була присутня старша дружка, то всі 
мали танцювати на подвір’ї.

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВІНОК»)  Увечері, в  суботу, у  хаті на-
реченої збиралися хлопці та дівчата, щоб провести 
свою подругу в нове сімейне життя. Цей вечір нази-
вали «вінком». Цього вечора для нареченої дружки 
виплітали вінок із барвінку. Першими приходили ді-
вчата, приносили барвінок, клали його в пучки, а одна 
зв’язувала у вінок. Вінкоплетини супроводжувалися 
піснею:

Ой не пий тої водиці,
Що голуби п’ють,
Не бери тих подарунків,
Що хлопці дають.
Тебе тії подарунки
З розуму зведуть,
Від матінки до свекрухи
Тебе приведуть.
А свекруха – не матінка,
Рано не збудить.
Тільки піде до сусідки,
Тебе обсудить.
Сяде вона у сусідки
Край віконця:
– Ой спить моя невістонька
До схід сонця.
Ой спить моя невістонька,
Бодай спала.
Якби була не збудила,
То й не встала б.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Цього ж вечора хлоп-
ці виготовляли «гільце». Його робили із сосни. Брали 
гілку сосни і прикрашали паперовими квітами. У вер-
шок «гільця» вплітали колоски жита, щоб молоді щас-
ливо жили і були здорові; пучок калини, щоб були 
гарні, як калинові грона; гроші, щоб були багаті. Під 
час виготовлення «гільця» дівчата співали пісень. Од-
нією з таких є пісня «Літав, літав соловейко...»: 

Літав, літав соловейко по долині
Та й побачив зозуленьку на калині.
– Літай, літай, зозуленько, ти будеш моя. 
Вона стала, відказала: 
– Неправда твоя. 
Літай, літай, соловейку, літай собі сам,
Шукай собі зозуленьку таку, як сам.
Гуляв, гуляв наш Василько по долині
Та й побачив Оксаночку при калині.
– Гуляй, гуляй, Оксаночко, ти будеш моя. 
Вона стала, відказала: 

– Неправда твоя. 
Гуляй, гуляй, Василечку, гуляй собі сам, 
Шукай собі панночку таку, як сам.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ, ЧАСТУВАННЯ ГОС-
ТЕЙ  Посередині хати ставили стілець і клали на нього 
вивернутий кожух. Співали пісню:

Дайте нам стільця,
Дайте гребінця,
Дайте нам кожуха,
Щоби сіла молодуха.

На цей стілець брат молодої повинен був посадити 
молоду під час танцю з нею. Якщо в молодої не було 
брата, це міг робити старший дружба. Дівчата двічі не 
давали йому посадити молоду на стілець. На третій 
раз вона мусила сісти на стілець. Потім він знімав з 
молодої віночок і розплітав косу. Вінок віддавав ді-
вчатам, а вони йому давали взамін барвінковий вінок, 
виплетений напередодні. Дівчата в цей час співали:

А в перший раз,
Як в Божий час,
Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати, 
Своєму дитяті 
Русу-косу розплітати.
А в другий раз,
Як в Божий час,
Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати, 
Своєму дитяті 
Русу-косу розплітати.
А в третій раз,
Як в Божий час,
Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати, 
Своєму дитяті 
Русу-косу розплітати.

Після цього старша дружка різала калачі, з якими мо-
лода ходила просити на весілля, і дарувала, роздавала 
всім присутнім. У цей час співали пісню:

Горілки, Оксано, горілки, 
Понадувалися всі дівки,
Вже тобі віночок помили,
А ще твої горілки не пили.
Квасу, Оксано, квасу, (2)
Бо не маємо часу,
Вже тобі віночок помили,

А ще твого квасу не пили. Молода з молодим частува-
ла дівчат горілкою та квасом, холодцем і смаженою ка-
пустою. Після частування розпочиналися танці. Мо-
лодий ішов додому. Молода брала музики і йшла до 
молодого. [...] Він садовив молоду з дружками і друж-
бами за стіл. Пригощав їх. Веселилися, танцювали.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Наступно-
го дня, у неділю зранку до молодого сходилися старо-
сти, хлопці та запрошені гості, музики. Батько й мати 
благословляли хлопця і відправляли за своєю нарече-
ною. Молодий вирушав із хлібом та всіма запрошени-
ми на весілля.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  У  цей час, поки не 
прийшов молодий, молоду садовили на стіль чик посе-
ред кімнати, на подушку. Замість дзеркала приносили 
відро з водою, щоб дивилась у воду і пере йняла з неї 

ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
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вроду. Мати благословляла доньку на довге подружнє 
життя, клала їй на коліна хлібину, брала чарку горіл-
ки, змочувала молодій голову горілкою і розчісувала 
рого вим гребінцем. Усі гості в цей момент співали:

Чи я тобі, моя мамцю, не дитина,
Що ти мені гребінчика не купила?
Купи мені, моя мамцю, гребінець,
Бо я піду з Василем під вінець.

Донька вставала, хрестилася, цілувала хлібину, матір 
у руку і сідала. Старша дружка допомагала матері вче-
пити велян [фату]. Молода вставала, кожна з дівчат 
намагалася швидко сісти на стілець, щоб першою піс-
ля молодої вийти заміж.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Молодого пере-
пиняли родичі молодої та просили викуп. У цей час 
наречену ховали. Коли ж наречений знаходив свою 
майбутню дружину, то вів під вінець. Він ішов попе-
реду, а вона – за ним... 

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ   
Після вінчання наречена цілувала й віддавала матері 
хліб, яким її благословляли. Мати відрізала цілушку 
[окраєць] і кидала доньці за пазуху, тому що донька 
відділялася від неї. Після вінчання ішли до молодої до-
дому... На порозі мати обсівала молодих житом, пше-
ницею, грішми, цукерками. Кидала їм усе це на добре 
життя. Потім простеляла рушник і благословляла їх.

ПОСАГ  Після покривання придане везли до молодого 
додому. В’язали подушки. Якщо дружба не був силь-
ний, ще й випив, то зав’язували в подушки великого 
каменя, щоб важче було нести. 

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Буша
Записав М. Пилипак 24 липня 2007 р. у с. Буша  

Ямпільського р‑ну Вінницької обл.  
від Пташнік Ольги Терентіївни, 1935 р. н.

СВАТАННЯ  Прийшли з старостами, мамою, бо батько 
теж не прийшов з війни, дядько і тітка, і  він. Осо-
бливої уваги на парну чи непарну кількість людей на 
сватанні не звертали. Було це зимою, в  січні місяці. 
Прийшли вони ввечері, договорилися. Промови про  
«телицю-куницю» не було. Тоді не могли зібрати уро-
жай у колгоспі, випав сніг, це вже був декабрь місяць, 
а ми ходили ще збирати, ну, і це його тьотка, що при-
йшла на сватання, вона була ланкова і кликала нас до 
себе, щоб до неї йшли допомагати, а ми пішли до ді-
вчини – теж була ланковою. А ця тьотка питає, що чого 
не йдете до нас, ну, а я – швидкоязика та й кажу, що у 
вас немає хлопця, а в цеї ланкової є брат. Але от вони 
заходять вже до хати, на сватанні, та й каже: «Бачиш, 
ти казала, що в мене немає хлопця, а я вже прийшла 
з хлопцьом». Приносили на сватання горілку й хліб. 
Були дуже трудні часи, то обичаїв не дуже дотриму-
вались. Мама мене не пускала, бо вже дві дочки були 
віддані, а  вона була дуже хвора. А  старша сестра як 
віддавалася, то прийшли, поговорили, взяла подушку 
і одіяло, та й пішли. Свадьби не робили, це після го-
лодовки, в 1947 році. А мама чекала-чекала, щоб вона 
вийшла за ним, а вони не виходять, приходить – по-

душку забрали, вона догадалася. Це така свадьба була. 
На сватанні дівчина в’яже старостів. Молодому не да-
вали ні хустку, ні рушників – не було такого обичаю. 
В’язали лише старостів. Весілля робили у клубі...Піш-
ли в Дзигівку на базар, купили рушників, полотна. 

КОРОВАЙ  Обикновенний колач [на Поділлі коровай 
часто називають «колач», але це за формою коровай], 
прикрашали його «голубками», квіточками. На по-
минки іначе робиться, а на свадьбу – іначе, там вже зо-
всім друге украшеніє. Колачі здорові, на молоці, сахар 
добавляють. В середину кладеться баночка чи кварта, 
щоб тут була дюрка, а сюди закладається великий бу-
кет з свічками. Це нанашки, називається, «тримають 
світло»: дві свічки вкладаються в дірку, докупи, а коло 
кожної свічки є букет, який хто може. Мого чоловіка 
мама робила ці цвіти, красила бумагу, робила цвіти і 
вже готові встромляла у віск розтоплений, і вони були 
такі тверденькі. В неї було п’ятеро дітей, то вона цими 
квітками їх вигодувала – робила день і ніч. Тоже роби-
ла свадібні вінки, бо навіть я сама вимачувала ці гульки 
у віск, а вона складала для нас вінок. В нас пекли колачі 
нанашкам. Коровай пекли самі, зара’ то вже заказують, 
готовий купляють. Горілки зробили трохи два дядьки, 
а то вино було. Музика була безплатна, а чого безплат-
на, бо як я робила в колгоспі, то була дуже послушною: 
вдень була на городині, а вночі будете набирати зерно 
і возити в Ямпіль. Зимою поклали [призначили] мене 
вчотчиком в цій бригаді. І за це голова сільської ради 
пообіцяла допомогти в разі потреби. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Плаття молодої низом обшива-
ється барвінком. Також чіпляють квітки молодому, 
молодій, дружбам. Зара’ чіпляють дівчатам лєнти, 
а  тоді не було. Старша дружка була з квіткою, щоб 
відлічалася, а  ті так були дружки. Молодому квітку 
чіпляли праворуч, а дружбі – ліворуч, доки ше не жо-
наті. Молодий мав бастоновий костюм, він вже собі 
заробив, чоботи хромові з зморщеними халявами, на 
голові – шапка. А в мене: плаття голубе, жакет чорний, 
бо це була зима – сніг. Весілля було в хаті, а музики 
сиділи в сінях. 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  До розпису молоді ходили самі, 
а  весілля було через три дні. Це після голоду у нас 
так вже робилося. Спочатку  – малі свадьби, потім  – 
більші... Є й такий звичай, коли молоді після розпи-
су розходяться по домах, це якщо весілля роблять в 
обох молодих. Прощаються на дорозі: вона вклоня-
ється йому, він – їй, розходяться. Гуляють окремо до 
дванадцяти годин ночі, а потім молодий приходить за 
молодою. А як я дочки свої віддавала, то за старшою 
дочкою так приходили, забирали, а вже молодша ви-
ходила заміж, то він чужий був – батько лиш приїхав 
і він, то була комсомольська свадьба, бо до того в нас 
в’язали, а вже як цю дочку я віддавала, то вона каже, 
що: «Не треба, мамо, цих рушників, нічого. Нехай в 
нас буде комсомольська свадьба! Він – комсомолець, 
я – комсомолка. Не треба ті дари». Тоді горілка була, 
але тайком – ховали.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Як мають сідати за стіл, старший 
дружба перекидає через хату паличку, щоб трималася 
жінка в хаті. Ця паличка була перемотана платком – 
ніби символ старшого дружби, ознака того, що він за-
водить всіх за стіл. Це робили, як весілля були в хатах, 
а як почали робити весілля в шалашах, то перестали.
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ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ, ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Горілки вигнали 

два чи три куби, це двадцять-тридцять літрів. Стопоч-
ки вже були всім гостям, але колію пускали [чарку по 
колу]: батьки пускають колію, а ці всі за столом п’ють. 
Їсти давали холодець, печеня, котлети, голубці, риба. 
А солодке – сливки і праніки пекли.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Дружба накриває молоду 
платком білим, який тримає на патичках, а дружка не 
дає [...] накривати. Дружка знімає з молодої віночок, 
який їй і накладають на голову найпершій, і вона вже 
з дружбом танцює. А тоді всі дівчата мають перетан-
цювати у вінку.

РЯДЖЕННЯ  Сходилися гості, снідали, а нас на підводі 
повезли в Могилів. Взагалі переодягалися, чудили. 
В 1960–[19]70-х роках начали люди краще жити, то вже 
більше чудили, більше гостей, кухарку возили у візку. 

с. Дорошівка
Записав М. Пилипак 9 грудня 2007 р. у с. Дорошівка  

Ямпільського р‑ну Вінницької обл. 
від Константинова Євгена Єфимовича, 1922 р. н., 

Микитюк Марії Іванівни, 1942 р. н.,  
та Микитюк Вікторії Семенівни

СВАТАННЯ  На сватання, як і тепер, йдуть батьки, хто 
назначився нанашками [тільки від молодого], в  це 
батьки вінчальні. Брали з собою хліб-сіль, а  горілку 
не беруть. Там, у  молодої, кладуть все. Сватачів на-
значають рушниками, а хлопця – червоною хусткою, 
дівчина перев’язує. Тоді сідають вечеряти, але молода 
до свадьби не йшла, аж тоді – в день весілля. 

ЗАПРОШЕННЯ НА  ВЕСІЛЛЯ  Ходили дружка з друж-
бом. У віночку з лянтами. Молода з дружкою проси-
ли до себе, а молодий з дружбою – до себе: «Просили 
батько і мама – приходьте до нас на весілля!». Проси-
ли без колачів. Молодих могли і пригощати. 

КОРОВАЙ  Коровай не пекли, а колачі – круглі, в серед-
ині з діркою, в яку клали дві свічки з цвітами. Колачі 
були сплетені. Ці колачі печуть нанашки, вони їх і рі-
жуть, і роздають з медом, як дають солодке на другий 
день. Взамін за колач кидають гроші.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ, ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ   Вінок ро-
били білий – з парафіну, гарний такий. Вельон. Зара’ мо-
лода йде, і коси видко, а тоді не було коси видко!.. Вінок, 
плаття. Молодій низом на плаття чіпляли барвінок – це 
чесна! А молодий – в костюмі, так як і зара’, і квітка на 
жакеті з правої сторони. Ці квітки робили з воску. Який 
віночок  – такі й квіточки! Такі ж квітки робили всім 
дружбам, тільки менші і чіпляли з лівої сторони...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Вінчання було за 
румінів [румунів], нами лавірували руміни. Німець 
захватив і дав румінам – ті в нас командували. То до 
церкви ходили, вінчалися – церква була в клубі... Тоді 
не вінчалися, до церкви не йшли, а вже після войни, 
як руміни, почали вінчатися. Виходять від розпису, 
молода розкидає гроші, цукерки, то всі люди падають, 
збирають, деруться одне з-під другого, шось знають. 
А ті гроші дуже трималися... Після розпису молодята 
йшли по домівках – гуляли весілля окремо. Пригоща-
ли кожне свою родину. Гуляють всю ніч, аж рано мо-
лодий веде молоду до себе... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Як молоді йдуть від розпису, то 
рвуть «розривний» колач. Якщо вместі весілля, то 
рвуть у молодого, а якшо в молодої отдєльно, то в мо-
лодої рвуть. Невеликий колач піднімають дружби, мо-
лоді проходять попід нього два рази, а за третім люди 
хапають його  – рвуть. Того «розривний» колач. Всі 
намагаються відірвати хоча б по шматочку: «Шоб так 
за дівками хлопці рвалися, як за цим колачем!». І ста-
рі люди навіть скакали. Покойна Галя Туринська, як 
Ніну віддавали, прибігла до дружби: «Дай мені кусо-
чок!». А він каже: «Ви ше дівку маєте віддавати? Я даю 
тим, хто дівки має!». Шось знають люди – їдуть на ба-
зар, вона знає, як примовляти, і в неї скоро розкупо-
вували, як вона хоче – так візьме. Шось люди знали!.. 

ВИКУП МОЛОДОЇ, ПЕРЕЙМА  Його [молодого] зустрі-
чають батьки нареченої, а дружки вимагають викуп. 
Як багатий, то багато давав, а як бідний – мало. Мене 
не викупляв, взяв за руку та й повів додому... От як є 
брат старший, жонатий, чи сестра, та й виходили, да-
рували їх на дорозі, випивали, так як зараз. Перелива-
ють дорогу квартою чи з відра. Молодий дає викуп і 
йдуть далі. В основному переливали діти на кожному 
перевулку, бо дають гроші, а зара’ не йдуть – встида-
ються... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Холодне всігда було. Риба застудже-
на [заливне], голубці, м’ясо із картошкою, або «печін-
ка» називалась. При печінці  – в’яжуть [покривають 
молоду], і молода дарує всю родину молодого. А тоді 
давали сливки – і кінець весілля! Горілки – стаканчик 
туда, стаканчик туда,  – колія йшла, молодий в свою 
сторону подає, а молода – в свою. Першими колію пус-
кали батьки молодого до молодих, якшо весілля було в 
молодого. Потім молоді пускають далі. А по тому вже 
батьки молодої пускають колію, і тоже навкруга йде, 
а  тепер  – скільки влізе. Раніше брали одну кухарку, 
а зара’ дві кухарки – на триста чоловік весілля, і лише 
перших страв – двадцять шість!

МУЗИКАНТИ  Без музиків нічого не було. Наймали му-
зик батьки і ті, і ті, якщо окремо весілля. Якщо свадьба 
там і там, то молодий забрав нівєсту до себе з свою 
музикою, музика молодої лишається, тоді вся роди-
на нареченої йде на пропій, і  їх веде музика молодої. 
І грають тут до кінця, поки не розберуть молоду.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Молоду розбирають на дру-
гий день. Дружба на патиках тримає білу хустку [її 
купує молодий], хоче накрити, а молодий не дає – це 
ше ранче так було, ше хоче, шоб вона була молода! 
Все-таки накриває. Нанашка знімає віночок, і  друж-
ба перетанцьовує в самий перед з старшою дружкою, 
а тоді – з дружками, накладаючи їм на голову вінок – 
так і тоді було, так і зара’, дружба аж заморуїця... 

ПОСАГ  А рано веде того, щоб люди бачили: кидають по-
душками, одіялами, рушники тягають... А  зара’ вже 
цього нема! Як вона перев’язала, як вони ведуть її, які 
дари дали. Це родичі несуть, і всі підкидають – і оді-
яла, і веретку, шо взяли з хати. А ми виходим рано і 
дивимся: веде з Буші молоду. Молоду ведуть вперед, 
а потім приходить родина молодої на пропій. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («ПРОПІЙ»)  
Батьки пропивають дочку – йдуть на пропій. Їм виво-
дять не молоду, а перебрану [переодягнену] бабу: «Це 
не наша, ми такої не віддавали!». 

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
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РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  На другий день нанашки [нана-
шко і нанашка] ділять колач, мастять медом, під вечір, 
коли вже дають солодке. Нанашки продають солодке, 
бо ж гроші дають! Підходиш і береш, а немає грошей – 
не підійдеш, треба ж заплатити за солодке! Поділили 
колач, дали сливки, і всьо – свадьба кончилася!

ДАРУВАННЯ («ПОЧЕСНА»)  Йдуть на ражки – беруть 
блюдечко, два стаканчики наливають, бажають, ви-
пивають і дарують молодих. Зара’ кажуть «йти на по-
чесну», а колись «йшли на ражки» – по парі, як нема, 
то сам чи сама, і кидають молодій на плечі дари, то так 
накидають, шо лиш чуть видно, а дружби забирають. 
Зара’ не кладуть нічого на плечі, а тоді кидали! «Даєм 
тобі корову, шо порпає полову, а другу корову нажи-
єте самі, шо буде давати молоко!» На третій день ше 
сходяться.

с. Слобода-Бушанська
Записав М. Пилипак у с. Слобода‑Бушанська 

Ямпільського р‑ну Вінницької обл.  
від Придиус Анастасії Яківни, 1940 р. н. 

СВАТАННЯ  Прийшли нанашки, старости, батьки і його 
тітки. А з мого боку – рідня, родина. Колись цього не 
знали, шо парна чи непарна... А зара’, то чую, шо треба, 
шоб на сватання парна була [кількість людей зі сторо-
ни хлопця на сватанні]. [Дівчина] подавала рушники 
вишиті, і  сама вишивала, і  мама купляла. Молодому 
давала хустку білу – перев’язала через плече. Червону 
не можна, бо казали, шоб діти не мали пожару, шоб не 
пеклися! Рук молодим не в’язали [мається на увазі на 
заручинах], а зара’ вже в’яжуть білими платками обох 
докупи, на плечі. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Просили в п’ятницю чи 
суботу. Молода ходила з двома-трьома дружками. 
Молода була одягнена у звичайне вбрання, а дружки – 
у віночках з лєнтами. В нас в селі з калачами не проси-
ли, а по других селах – то з калачами. Просили тільки 
в хаті, на вулиці не можна було просити. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Печуть колачі, великі, гарні, це 
щитаїця «батьківські колачі», з ними нанашки прихо-
дять, свічки в колачах, цвіти там. Свічки раніше роби-
ли воскові.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ, РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МО-
ЛОДОЇ  Молодій плели віночок з барвінку. Плат-
тя було біле  – самі шили. Плаття по низу обши-
вали барвінком, по три листочки, і  на грудях  –  
навскоси. Молодій косу розплітають дружки і вдяга-
ють у вінок з барвінку.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  До розпису молоді йдуть окре-
мо. Розписавшись, молодий йде до себе, а молода – до 
себе додому, і тільки ввечері молодий із своєю роди-
ною приходить за молодою...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Це коли молодий 
прийде за молодою ввечері забирати. Молода виходить 
його встрічати і перехристюїця тим колачом. Молода 
зустрічає молодого із хлібом-сіллю. Дружки і дружби 
молодої стоять коло неї і просять у молодого викуп – 
гроші. Потім молодий заходить до хати, тримаючись 
за хліб, яким його зустрічала молода. Розміщення за 
столом: молоді сидять посередині, нанашка і нанашко 
[з родини молодого], дружби, дружки і всі гості.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Дружба 
виводить молодих з-за стола і назад – «гузь» – пере-
кидає палицю з квітками через хату: якшо перекине, 
то це щитаїця, шо вони будуть жити ввесь вік, а як не 
перекине, то шось в житті їм буде не так. Як молодий 
має забирати молоду до себе, то молода дає дружкам і 
дружбам колачі – випроводжає їх за ворота. Дружкам 
колачі в’язали лєнтами.

ПОСАГ  Молодій давали одіяла, подушки. Везуть ті по-
душки – підкидають, гуляють [танцюють] з ними по 
всій дорозі. Як весілля в одному селі, то дружби не-
суть на плечах. Забирають молоду, дали софку, а  в 
софці – подушки і вся пренадлєжность. А тут вийшла 
бабка і розбила два горшки нових поперед молодих, 
і втікла. Горшками докупи і кинула, шоб пара розби-
лася. Молодих не пустили першими, а пустили софку 
на підводі, на тому місці упраж вся полопала. Вони 
прожили, нажили п’ятеро дітей, а тоді баба в молоді 
роки вмирає, а дід лишається сам. 

ПЕРЕЙМА  Молодим переливають дорогу водою, як 
йдуть від розпису і як ввечері йдуть до молодого. До-
рогу переливають три рази, але той, хто перелив, має 
не стати в ту воду, лише молоді мають перейти пер-
шими. За це молодий має кинути гроші в ту ємкість, 
з якої було вилито воду, – чи в кварту, чи у відро. Мо-
лодий переносить молоду на руках. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, ВИЗНАЧЕННЯ 
ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Виходять тато з мамою і 
зустрічають з хлібом-сіллю. Молоді обоє беруться за 
той хліб, і  батьки заводять їх до хати. Батьки задку-
ють. В хаті молода стелить своє, де має спати. Нана-
шки приходять рано і дивляться, чи молода чесна.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ, РЯДЖЕННЯ  Вранці на 
другий день молода замітає, а дружби гуляють і роз-
кидають сміття. Ввечері приходять батьки молодої... 
Понеділок. Перевдягаються в молоду, в молодого.
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КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН
с. Великий Обзир

Записали А. Дмитренко та Н. Краєвська  
6 липня 2010 р. у с. Великий Обзир  

Камінь‑Каширського р‑ну Волинської обл. 
від Ведмедюк Варвари Андронівни, 1933 р. н.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ходили і тепер ходять [за-
прошують на весілля]. Свічку не світили і тепер не сві-
тять. Як її [молодої] мати вмерла, то вона йде з друж-
кою туде [на цвинтар просити].

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Все 
пекли... Обизатєльно «двойнята». «Гуске» в нас не 
робели, а  робели ше, ну, «двойнята» і хлібену таку 
спичуть, таку хорошу вероб лять. Як ідуть до розпісі 
чи до вінчання, то несе хрищоний батько упереді на 
рушникови ту хлібену... Колесь збирали коровайни-
ци. Сходились. Все село, не тильки родичі... Молода 
ходить, просить, запрошує на коровай. Роблять коро-
вай. Несуть і муку, і яйця, і сир. Бочку мукє нанесуть. 
Да. Тако, так жинкє. Колесь такий був обичай. Тепер 
вже нема того. А ранче це було... І пичуть коровай. Це 
коровайници. Спечуть коровай ввечери в суботу. Ви-
ймають коровай, собі бають, мати пуд короваєм скаче. 
Рідна мати... Є така коструля спеціальна. Така велика. 
І до короваю співають:

Ішли коровайници
Все горами, долинами, (2)
Широкими дорогами. 
Нигде вони не натрапили
Да на славнеє місце. 
Да натрапили до Галіного батейка. 
Тут ми сядемо споченемо, 
Цьой коровай спечемо.

Ото коровайниці так співають. А  ще співали «Наша 
піч регоче, короваю хоче...» Ну! Тож робели. Тож то 
таке є, причуда. Завжди було. Коровай пекли і в моло-
дого, і в молодої. Вин – собі, а молода – собі. І збира-
ють на коровай він – собі, а вона – собі. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Но в молодої коровай не ділять, 
забирають коровай до молодого і там ділять разом два 
короваї. Одну родину кличуть і другу. Викликали. Ага. 
Коровай, пидходили колесь до стола і брали, і  гроші 
клали. Викликали... То від молодого, то від молодої.  
Перший раз, тилько сядаєш за стил, музика грає по-
хоронний марш, і виризають перший хліб – чи баби, 
чи дідови, чи матери, чи батькови. Перший кусок – то 
для батька і для матері. Воне «запорожцям» не носели. 
От я не знаю. Чи на могилки, певне, занесуть трошки. 
Сами з’їли, чи там шо. Тож таке.

с. Личини
Записала А. Лисенко 10 листопада 2012 р.  

у с. Личини Камінь‑Каширського р‑ну Волинської обл. 
від Стасюк Ганни Дмитрівни, 1948 р. н. 

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Якшо ішли свататися, ну то як, 
брав там, допустім, молодий, ну як, жиніх, як ви те ка-
жите типер, а в нас кажуть «молодий». То ж брав там 
чи брат[а], батька, матира, і йшли свататись... Бутилку 
горилки і булку хліба [приносили]. Багато було так, шо 
казали, шо: «Ой, ми прийшли до вас, казали, теличку 
продаєте... То ми хочемо купити... Тут купця привели». 
Дівчина то ж десь там сиділа... А  колись казали, шо 
вдесь по других селах, то могла десь там за грубкою си-
діти чи за піччю – грубку колупати палцим [пальцем]. 
Ну в нас того ни було. То ж як погоджувалась на шлюб, 
то сказала, шо согласна, та і, допустім, виходити заміж, 
та і всьо. А як нє, то шо – гарбуза давала. В нас то тако-
го ни було... Рушники давала, перев’язувала, позначи-
ла свата і молодому знову шо там дала та і всьо. Пода-
рунка яки там – рубашка чи шо. На весіллі, як весілля 
було – так. А на сватанні – нє. Ничо’, поміняли хліб та 
і все... На оглядини то  піти... Пушов там хтось поди-
вився. Знаю, батько чи брат [...], чи, може, який кум...

ЗАПРОШЕННЯ НА  ВЕСІЛЛЯ  Колись було так, ходила 
молода і дружка... У  нас в сусідніх селах за тиждень 
просили ранші, а в нас за день там до свадьби просили. 
От в суботу свадьба, в п’ятницю чи, там, в четвер вже 
походить молода, і дружка йде. Батько йшов раніше по 
хатах, ото було в кожну хату повиньон батько зайти, 
тоді молода з дружкою. А ше на другий день і дружка 
повинна сама обійти всіх, ну, це зара’ того нима.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  То треба, щоб щаслива 
людина була у шлюби, шоб її все вдавалося в житті, 
шоб вони були повінчани. Якшо вони хороше живуть 
одне з другим. Якшо там, допустім, ну, чи хрищона, чи 
кума, чи так добра людина яка. То таких брали все ка-
равай пекти. Як уже молодий прийшов [...] до молодої, 
до нивєсти [...], його садовили за стіл, вносили діжку, 
ту, шо хліб пикли колись люди. Ставили пуд бальку, 
молода спиралася коліньми на діжку, і  спивали тоді 
писню «Давай, мати, діжичку, діжичку-дівойку, і роз-
плитати косойку...». Колись коровая в нас вообше ни 
було. То він ото во став в оці-во часи. А  в нас його 
колись ни було ніякого коровая... То ж яки були ції у 
нас отиї палки квітами. І ше пикли такі шишички таки 
[...], таки бубчики маленьки, і нанизували на ниточку, 
й так вишали, як пацьори.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ Колись виготовляли шо, – го́мачка... 
Сир розтертий з сметаною, так ото го ́мачка. Ото варе-
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ники бульбови чи кашови з пшона, борщ, каша, всьо... 
«Де та господиня, що той борщ варила». І каша, всьо, 
то вже послідня. Ше холодець, ну, може, ше по тарілці 
чи там по мисчини м’яса, де хто поставить, то богат-
чі. От тобі всі страви... Першим холодні закуски, то ж 
типер жи ж готовлять дуже багато страв. А колись... 
То шо ж – борщ, вареники і от каша. То вже каша на 
вечеру давалася. Холодець – ото-то «драглі» казали...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («РУЖНО»)  То-то ружно...  Вирі-
зувалось з молодеї груши. З родючого дерева – груш-
ка, можна вишні... Більшість його з грушки різали, з 
родючого дерева... Треба, шоб в йому три таких було 
рала [галузки] або п’ять, ну, більшість на три воно 
було. На єє нанизували кусочок сала, цибулину, кусок 
хліба, [...] буряка... До нівєсти йшли з тим деревцем... 
Хтось там од молодого [ніс]... Хлопиць, ше ни жона-
тий мужик, і приходили до молодеї, ставили у кутку. 
За столом у куточку воно завжди стояло... 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  У  нас разом ходи-
ли [молоді до шлюбу], завжди. У нас у селі разом. Вже 
якшо пришов молодий до молодеї, то вже вони йдуть 
разом до шлюбу. Батьки поблагословили, та й пішли з 
усейким весіллям. Батьки у нас [випроводжали моло-
дих]... Типер вже йдуть і батьки, а колись батьки ж ни 
ходили. Колись не було такеї моди... У ЗАГСі рушника 
стелить та, якби кого там вибирала молода... Допус-
тім, кума. То стелила одна й в церкви та й в ЗАГСі... 
До весілля [вінчалися]. То ж буває там, шо хто, али ж 
більше стараються до весілля...  З медом і з хлібом зу-
стрічає батько з матір’ю і витають їх...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Якшо вони 
[молоді] йдуть до вінчання, дивляться, як чи хороше 
свічки горіли... Ше й співали таку пісню «Питалася 
матінка у дочки, чи ясно горіли свічечки...». На руш-
ник старалися усе ж, шоб молода стала, з її сторони, 
шоб якби молода стала раньші. Як в хату заводили мо-
лодий молоду, вже до себе забирав, от якшо вже вони, 
так як колись два дні було весілля, і  от уже ввечора 
молода їде з молодим до молодого, то николи не дава-
ли, шоб молода раніше в хату зайшла, порога пиресту-
пила, тико шоб молодий пиреступив...

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  У  нас всі йшли разом, де ве-
сілля – в молодеї. Так було: в молодеї – перший день, 
в молодого – другий день. А типер так, якшо весілля, 
шо роблять один день, от в кого там воно там, в жи-
ніха чи в нівєсти. Ага, то там де йдуть вони – в кого 
весілля, туди і йдуть тепер... То вже на посад заводить 
молодих дружба. То вже жиніх, кого вин там обире: 
чи кум в його є якийсь, чи швабро [шурин]. Такий 
свійший, із своїших. У  нас молода, допустім, сиділа 
взавжди на лавци й на подушци... А молодий сидів на 
лавци, або на кожусі садили, шоб була щє перша, як 
на початках. «Шоб була багата, як кожух волохатий»...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МІСЦЯ 
БІЛЯ МОЛОДОЇ  То ж якшо приїхав пид двери, під 
пориг приїхав жиніх, то тоже ж виходять з водою... 
Мати нівєсти виходить, виносить стакан води, ну, їй 
теї води пити не можна, тико так, до губ притулив і 
кидає назад сибе стакана, стакан шоб побився. То на 
щастя... Викуп існує... Хлопчики молоденькі сядають 
[біля молодої] і торгуються з молодим, скільки він 
там дасть...

ДАРУВАННЯ  Для рідних молодої колись вообше ни да-
вав нихто [подарунків]. Тико но для молодеї давали, 
а  тепер вже змінюються  – вже батькам дають... Шо 
там – повста [ковдра], хустка...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ»)  То приходила вже її родина, вже, допус-
тім, систра, там, хтось такий з ближчих. І  приноси-
ли жарену єчню, в нас тоді жарили. В молоці варили 
єчню... Бо тепер несуть там, ну, праніка... Тепер вже 
мало ходять, а  колись єчню нисли молодеї снідати. 
Убирали хату... Кажуть: «Снідалници пошли...».  Там 
уже рушники повишали, хату вбрали в молодої, о 
всьо – нівєста готова...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  На другий день молода без 
веляна чи без винка, як колись було вже ж. Ото типер 
вже два дні може бути, колись же ж – нє. Вже ввечора 
мати вдома зняла, накрила покривалом, та вона піш-
ла уже без винка. А типер вже на другий день, типер 
ше тоже насадить, і будуть танцьовати. А колись було 
так, шо вона биз винка вже, її оптанцювали, і подари-
ла подарки...

РЯДЖЕННЯ  То вже коли йшли в гості, як уже йшли моло-
деї родина до молодого, то пирид їх виходило ото, роби-
ли отам то солдата, то бабу, то [...] участкового чи мілі-
ціонера. Шось там нисли, так як і на сніданнє. То єшню, 
то ше шо. То така була дражновита. Так дражнилися...

с. Стобихва
Записала А. Дмитренко 7 липня 2010 р.  
у с. Стобихва Камінь‑Каширського р‑ну  

Волинської обл. 
від Гривенця Івана Яковича, 1951 р. н.,

Гривенець Любові Архипівни, 1922 р. н.,  
та Гривенець Марії Яківни, 1946 р. н. 

СВАТАННЯ  До мена приходив, ну, чоловік мій. І дядько 
його, й батько рідній. Приходили із буханкою і бутил-
кою. Послє Рожиства мене сватали... Вже ж ми знали, 
шо [прийдуть], вже там мати шось пудготовила. Ми 
з ним, з Яковом, домовилися. А Яков вже і батькови, 
і матери меї, і батькові моєму вже сказав. Сказав, шо 
ми прийдемо. «Я прийду в свати, бо я люблю Любу, і я 
хочу її взєти себі, до себе... Батько вельми недоволь-
ний був. Я  не знаю. Шось недовольний, шось йому 
той Яков не наравився. А мати каже: «Як хоч, як хоч. 
Як вона має охоту йти, ти маєш, то будьте вмістю, як 
хоч». І  прийшов... Вельми мій батько був строгий... 
Вони [старости] кажуть, ото й батько його, батько Пі-
лип звався, кажуть: «Ми хочимо купити, кажуть, шо 
ві та продаєте телицю». А ми з Якувом дальше, там в 
другі комнати... То в Бесарабії було, еге. В 1943-ім році. 
І ми там стоїмо, а той дядько каже: «Якове, Любо, де ві 
та там? Ходіте-но сюди! Шо ж ві та поховалися?» Ми 
вже віта [звідти] виходимо... А  мати каже: «Я  знаю, 
пітайте хазяїна, чи продає, чи не продає». А  я геть і 
охолонула! Думаю, батько скаже: «Йдіте к [бісовій] 
матера»... А вже так надумалася, якшо батько так ска-
же, то я свої лахи пуд пашню і за Яковом. Хай батькові 
буде стидно. Але батько нічого. Прийшли. «Телиця є 
в мене на продаж...». «То ми прийшли і хочемо купи-
ти, то давайте оцю замогричуємо. Скільки ві та хочи-
те за її?» Батько каже: «В міне телиця дорогая... В вас 
тіко грошей не буде заплатити». – «Нічого, добре, за-
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платимо...». Поговорили дальше. «То шо, то братимо 
телицю, согласни?» А він, батько, каже, й мати: «Со-
гласни...». А то аж пітається той дядько, він був такий 
вельми толковий чоловік, аж то каже: «Якове, а ти ж 
любиш Любу?». [Сміється.] А він каже: «Люблю, бо як 
не любив, то не брав би». А мене питається: «А ти лю-
биш Якова?». Я кажу: «Люблю, чо’ ж не люблю. Якби 
не любила, то я б не йшла за його!» Ото тако погово-
рили і сіли могорич пити...  Тепер то об’єзують руш-
никами, а колись не об’єзували... Три дочки оддала за-
муж і рушниками перевізувала все... Запоїни робили. 
Ві та знаєте, скілько я рушників виткала? Може, ну, 
п’єдесєт [50]. Може, більше як підесєт... 

ЗАРУЧИНИ («ЗАПОЇНИ»)  Робили, а в мена не було за-
поїн. Вони робляться в молодеї ж. Ну й, де хто, тіко 
близьку родину береть, вже багацько не набірають. То 
вже і од молодого близька родина, і од молодеї. Вони 
робляться в молодеї... То вже там не такі, як весіллє, 
великі запоїни, тіко менші. На стіл те саме колись 
ставляли. І  вже було, вже там договоряться [...], на 
який день, на якоє число... То всьо в суботу, вечора, 
і все. Після запоїн і вже було весілля... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Раньше, як було людей ба-
гацько, тутечки, то було зо двайцять [20], зо трийцять 
[30] коровайниць. А тепер то вже ніяк, а тепер уже тіко 
й вісіллів немає. Нема кому жинитися. Ніхто вже їх не 
робить тепер. От моя дочка робила, я не знаю, одній чи 
двом, а одній то, мабуть, і не робила весілля. Раньше 
[...] починалося весілля з короваю... Перед тим робили 
коровай, аякже, коровай пекли... На здобному тісті... 
Як весілля в суботу, то коровай в п’ятницю з вечора... 
Колись то не було стико перепія...  Пекли коровайниці. 

Розходився ясний місяць по неби,
І збігаються ясні зоронькі до шару, 
Ой до шару,
Ясниї зоренькі, до шару, 
То ж ми підемо до Господа на раду. 
Ой росходився молодий Іванко по місту,
І збираючи своїх бояров до столу, 
Ой до столу...
Мої бояри, до столу,
Ото підемо до мого тестя на войну, 
Розвоюємо сіни та ту комору, 
То ми увізьмемо молоду Ганнусю з собою...

Як мале село, то всіх з хати в хату запрошують, а як ве-
лике село, то тільки родину, сусідів. Шо несли – муку, 
ну, шо іде на коровай, яїчка. І  ше шось треба було, 
пряников, конфєтув, колись то того ж файно то сала 
кусок дадуть, як коли. То ж пісня є, коли з короваєм 
йшли, як то:

Ми на коровай ішли, 
яйця в коробці несли,
Ой пійшли хлопці, 
побили яйця в коробці,
Зробили нам біду. 
з чим я на коровай піду?.. 

  ***
Вже гнівався коровай в ночовках стояти, 
Що ви там п’єте і гуляєте, об мені не дбаєте. 

Вже принесуть коровай і вже тоді знов співають:
Молодий і молодице,
По воду до кринице,

Біле руки мити час,
Коровай робити. 

Або:
Піду я до Дунаю, 
Стану я, подумаю, 
Що міні робити:
Чи воду носити,
Чи муку сіяти,
Чи коровай робити.
Водою я обіллюся,
Мукою обілюся.
Коровай мій сяде,
Горілонькі напіюся.

Значить, коровай тре’ місити, бо горілки напіється, 
а водою обіллється. І так співали:

Ще ми не крипелися, 
Вже ми потомилися, 
Ще ми не крипелися.
Дайте солодушечки
Промочити душечки. 

Уже хазяїн несе горілку «промочити душечки». А от 
вже, ну, співаємо:

Наш хазяїн шудракі,
На горілку богатий, 
Як шудрами [кучерями] затрясе,
Нам горілки принесе, 
А ми його друком, друком, 
Він горілки гуком, гуком.
Ой хоч йому макітно, 
А нам пити уквітно, 
Ой хоч йому ніяково,
А нам пити однаково.

Тоді, як вже роблять коровай [...], шишкі нароб лять вже, 
тоді всиплють шишки в коровай, тоді вже співають: 

Короваю наш, раю,
Ми тебе убираємо
В червониї квіти, 
Щоб любилися діти... 

  ***
Скочила коза з воза,
Побігла до сторожа: 
 – Стороже, стороженьку, 
Покажи дороженьку,
Де коваликі кують,
Гострі сокирки мають,
Треба піч рубати,
Час коровай саджати.

Робили тако  – пташки штири. А  отак шишки, такі 
різали і закручені, всякі... Коровай був круглий, без 
палок пудростає. Форма хай глубока, але всьо равно 
вже повна, в  піч візьмуть [...], тий коровай розійти-
ся... Росте коровай... І кругом обіжуть, той картон жи-
ром добре намажуть, шоб не приліпився до короваю, 
і  обіжуть шнурком отаким [...] дротиком тоненьким 
об’єжуть кругом. А  як спечеться, то не мо[ж]на ви-
йняти [...], не може пролізти, і тоді розбирали [...] піч. 
Циглину, дві виймуть і виймуть коровай. А ше одну 
пісню я заспіваю, розказали, співали таку: «Піч наша 
регоче, коровая хоче...». 

А вже там наша коровайниця 
Тісто покрала, вже й потягла на печу. 
Старша коровайниця на місто ходила,
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Кобилу купила, глянула на... 
Ходила на міст, глянула под хвіст,
Їй чи кінь, чи кобила, 
Аби добре возила. 
Старша коровайниця 
Та й все тісто покрала,
В кишені поховала, 
Як прийшлося, зійшло
Тісто в тій страниці... 

А вона: «Де я крала...». Там далі таке, що не можна спі-
вать. Співається, шо вкрала для діток на вечеру... По-
сідають вже за стіл вечеряти... 

Ой, ой ви любії коровайнички,
Ми не упиваймося,
Ми той коровай (2)
Та й не забуваймося,
Що ж той коровай (2)
Та його з печі та й вийме,
Бо ми печимо і гулятимо, 
Поки сонечко зийде...

Ото цю пісню на вечери співають. То вже закінчив-
ся коровай, все убрали. Коровай убирали бумажними 
цвітами. Барвінку не беруть, бо тре’ йти на могілкі, то 
не беруть. Коло дому у нас не було барвінку...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На могилку ходять, як 
мати померла. Поплаче молода. Яка плаче, яка не пла-
че, ви знаєте... От попросить: «Ходіте до мене на ве-
сілля». Як за матера просить, то вельми плаче. Вже як 
бабу, то вже, звісно, баба старая, то вже умерла. Ой, 
буває молода стає вельми плакати, та вже каже роди-
на, шо не співайте [...] тих пісень, бо вельми плаче... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  По молоду прихо-
дить, то він з боярами приходив, з своїми хлопцями, ну, 
і свахів, сватей, во, іде в хату. Як ішов молодий до мо-
лодої, то несли мандрику[вид сирника]. Вже їх, вже сім 
чисом, времнім сім, то й вже й не возили тих мандри-
чок. І хоронджу [хорогву]. Хоронджу туво нисе боярин. 
Вбраную: канфєти, там і калачі, калачики маленькі, чи-
кушечка привєзана, там. Її хлопцьом за дівку оддавали. 
А сир, і там ше ковбаса буде, і канфети будуть, і праніки 
будуть. То дають так людом, таким «запоріжцям». Ви-
співували сир, тіко шо я одну пісню вмію:

Їхали ми лісами, 
Великими борами, 
За пень зачипили 
Та й сир погубили.

Ото така пісня, а молода сховається в комору. Молоду 
не показують, аякже, та й вже тиї свахі співають:

Шо ж ти, рибонько, шо ж ти, чучійко,
Плаваєш у морі на дні так глибоко...

Шо ж ти там, Ганнусю молода
Ховаїш своє личенько у комороньку, 
Ховаїш, то ми на тебе бояронькі пошлемо,
То ми тебе із собою возьмемо...

Аякже, ну, ото так всяко співають. Одразу заводили 
[молодого] до хати і  садовили. А тоді він іде – молоду 
шукає. Найде молоду, поцілує... А йому ше ту молоду 
сховають, ше яку стару бабу таку [виведуть], кажуть: 
«От тут твоя молода, от тут»... Покажуть таку, а він: 
«Нє, то не моя, то не моя»... Знає, шо то її заховали. 
І вже бере її, і вже виведе сюди й поцілує. Викупляли 
колись молоду... 

ПОСАД, БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ Садовлять 
його [молодого] на посадок, за стіл з іконами, то нази-
вається в нас «посадок», і заспівають йому пісню такі 
вже старіші баби, бо молодиї не знають тепер:

Зрадувалася, звеселилася Святая Пречистая, 
Що зобачила, що зобачила Христа Спасітєля,
І зрадувався, і звеселився (так як звався)  
 Іванкув татунько, 
Що він зобачив, що він зобачив Іванка на  
 посадку. 

То вже мають ці пісні заспівати і матері, й сестрі, і бра-
там, як є, та і родині наостатку:

Зрадувалася, звеселилася вже Іванкова родина,
Що забачила Христа Мати, 
Забачила Христа Спасителя...

Посля вже: «Родина зрадувалася, що побачила Іванка 
на посадку». Ото так. Знімають ікони і благословить 
того молодого, а тиї вже заспівають, і шо:

Благословився Іванко свому рідному татоньку.
Благослови ти ж, мій татонько, 
Мні ж до шлюбоньку йдучи.

То так і матері заспівають, і сестрам, і братам, і всім, 
родині наостатку, і  вже беруть молодого виводять з 
хати, і співають, шо:

Їди Іванко на коні, 
Спустив кожушка до землі. 
Нате, нате князя Іванка,
Що до дівоньки їде. 
Їде Іванко до дівки,
Як ясний місяць до зирки. 
Питається в свого татонька: 
 – Що мені там говорити?
 – Не говори, синоньку, нічого, 
Там є староста для того,
То він буде мед-вино пити 
Та тобі говорити... 

Ідуть по дорозі і співають всякі пісні [...], шо як до мо-
лодої йти: 

У нашого Іванка чорниї очі,
Він не боїться темної ночі,
Їде до дівонькі хоч упівночі.
 – Чого ж я маю нічки боятися,
Кінь подо мною, Бог надо мною,
Мої сваничкі гуком за мною... 

От така то пісня, аякже, от а знов «Ой містом-містом 
поміж думками...». В нас колись тут місто було: 

Містом-містом поміж думками
Їхало весілля трима рядками.
У першому раді сам Господь їхав, 
В другому раді – Святая Пречиста, 
В третьому раді – молодий Іванко. 
Ой їхав Господь із янголами,
Святая Пречиста – із дарочками,
Молодий Іванко – із свашечками.

Співали і про сорочку:
Вбирай, мати, дочку (2)
В крамную сорочку. 
А я тя – у шубу, 
Поїдемо до шлюбу...

І вже там благословить той староста... 
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РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Співають цього:
Ві та нас не баріте, (2) 
Нам Ганночку спорадіте,
Ми вас не барили,
Іванка спорадили. 

Або ше там молода не готова, то ті вже прийшли:
Ми до вас приїхали,
В вас хата не метяна, 
Дівка не розплетена.
Ми хату заметемо,
Ми дівку розплетемо. 

Колись було [...] косу заплітає, і вже вона виходить ко-
ровай місити, та коса заплітана, то вже її беруть вже 
звідти і діжку вносять, цю, шо хліб печуть. І вже вона 
так то коліном приторкнеться до теї діжки трошки, 
присяде, і вже там хто з хлопців. Треба хлопця, щоб був 
нежонатий, брат треба [...], якщо нема брата, то в се-
стри є, може, син, то, значить, близького свого треба... 
Вже йде косу розплітати... Тоже пісні співають. Вже він 
розпліта ту косу. Вже ту лєнту забирає собі він, бо вже 
розплів. І вже розчешує, трошки там чішне там гребін-
цем, а тоді приходять дружки. Співали, як сирота:

Не брат косу чеше, 
Чужая-чужаниця, 
З чужеї сторонойки, 
З люцькії намовойки. (2) 

Вже тепер кажуть, не треба ту пісню співати, а раньше 
співали.

Ой пріступи, братику, і го мні
Та й розплети косойку тепер мнє, 
Бо я вчора рада була.
Заплела шовкового кусничка, уплила...

Ше є така пісня: 
Розкидай, Божи, братову
Копу по полю по снопочку, 
Що він розкидав мою косойку
По єднім волосочку. 
Розкидай, Божи, братову 
Хату по єднім волосе,
По їднім діревіне, 
Що він розкидав 

Мою косойку по єднім волосені. 
То кажуть, тут ся пісня не пудходить, то як заклинаєш. 
Розплели косу! Ну й вже і вінка накладають... І дружка 
вже вінка накладає. Дружка і ше там дружки є. А моло-
дий за столом сидить. От тепіро беруть тую молодую, 
відуть за стіл до молодого, садовлють. Як сирота... Вже 
як сяде молода коло молодого [...], співають:

О учини, моцний Боже, ворота,
О сядає на посадку сирота,
Ой то ж її сердийко мліває,
Що рідної мамочки, гей, нимає...
Заспівали дружички в кумори,
Та й почули янголи, гей, на небе, (2)
Та й збудили матюнку у гробе:
– Ой устань, матюнко, уй з гробу,
Благослови свою дочку до шлюбу.
– Благословіте, янголе, ви сами,
Бо уж я не встану із ями,
Прикипіли ножиньки до доски, 
Уй уже я не встану до дочки, 
Прикипіли ручийки до грудей,

Уй уже я не встану до людей. 
Ой нема, нема Ганнусі вдома, (2)
Бо пушла Ганнуся до Господа Бога, (2)
Три годинойки забарилася, (2)
Поки Райски двери учінилися, (2)
Ой там ясний світе засвітелися, 
Ой там Ганнуся мамочку пузнала, (2)
Вона мамусі в ножейки впала: (2) 
– Прошу, мамочко, на вісіллічко. (2)
– Донийку Ганнусьо, віселися сама, (2)
З добрими людьми, з близькими сусідьми. (2)

А то ше одна сирітська:  
– Ой Господе й Божейку,
Спусти мене на землю, 
Ой Господе й Божейку,
Спусти мене на землю, 
Нихай же я зобачу 
Свою дочку на посадку, 
Нихай же я зобачу
Свою дочку на посадку, 
Чи хороше нараджона,
На посадку посаджона. 
Нараджона, як панятко,
Посаджона, як сиротятко... 

ВІНЧАННЯ  Як до церкви їдуть, то співають:
Пострічай нас, Боже, (2)
На першім порозе, 
На щасливій дорозе. 
Ой дай нам, Божейку, 
Щасливу дорожейку. 
Ой попе, попе, батьку наш, 
Да й отчини церковку протів нас, (2)
Звінчай наші діточки в добрий час. 
Ой попе, попе Гордію,
Та й не дзвони ранейко в неділю, 
Но задзвени раненько в суботу, 
Щоб кидали дівойки роботу. 

От то такі пісні, як їдуть до вінчання. Або:
Помалу, коні, ідіте, 
Пилом ни пиліте, 
Щоб нашая пара 
Пилом не припала. 
Повій, вітре, горою, 
Горою, долиною, 
Розмай мою косу, 
Як літнюю росу. 

Казали, як вінчаються, то по свічках [дивляться], як го-
рять свічки, гадають долю. Як добре свічки горять, то 
будуть щасливі діти. А як повалейку горить одна свіч-
ка, може помаленьку горить, а може обидві помаленьку 
горіть, то недобре. А як із церкви їхали, то співали:

Ми попа пудманили, 
За шлюб не платили, 
Дали трісок жменю, 
Він сховав у кишеню. 

***
Ой ступила Ганнуся на возок 
Та й подала матюнце голосок, 
Нехай моя матюнка зачує, 
Нехай мені вітаннічко готує.

Знов: 
 – Ой що ж бо ти, Ганночко, гадала, 
Як у церкві на рушнику стояла? 
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 – Дивилася Іванкове на ноги, 
Щоб не було між нами тривоги. 
Дивилася Іванкове на руки, 
Щоб не було між нами розлуки... 

  ***
Ой січона калинойка, січона, 
Уже наша Ганночка звінчонна, 
Уже наша Ганночка шлюб брала 
Та й пуд царським вінцем стояла. 
Та й пуд царським вінцем стояла, 
Та й тручисту свічу тримала...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Бере та хазяй-
ка, ну, мати, не вдова, а мати, і іде. Бо перш треба обі-
йти молодих з хлібом, як з церкві підійдуть, як в круго-
ву. Як з церкви підійдуть, обходять хлібом хрещений 
батько, тоді як не вдовець, а як вдовець, то буде хтось 
другій, обходять з хлібом, три рази обійдуть не тілько 
молодих, але й всеньке весілля, во. І приходить з тею 
буханкою до молодих, і  каже: «Слава Богу!». А  вони 
вже кажуть: «Навіки слава Богу!». І дасть їм вже поці-
лувати той хліб – молодій і молодому, і сам іде до хати. 
А тут вже співають «Вийди, мати, зятя вітати...», аяк-
же, от вона виходить, мати з діжкою тею, що хліб пек-
ти. І кожух на їй вивернутий... І виходить, і вже тоді, 
ну: «Слава Богу!». Ну: «Навіки слава!». Тоді пісню:

Ой вийди, мати, з нової хати,
З нової хати зятя вітати,
Зятя і дочку вийди під віночку... 

А вже як вітає, то вже співають:
Теща зятя вітає 
Щирим серцем, питає: 
– Будь, зятю, багатий, 
Як кожух волохатий,
Будь, зятю, добренький,
Як цьой мед солоденький. 

І вже дасть йому, перш йому, три рази одну скібочку, 
по три рази вкусити, вмочить в мед, ну, а послі – мо-
лодій, і  забирається, і  йде... Діти прибігають потім і 
хапають той мед... Бо то ж весільний мед, давали со-
лодкий... І побіжать діти тарілку посля облизати, тоді 
приходить батько з горілкою і каже: «Заходьте до 
хати...». І вже тиї і всеньке весілля іде в хату...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Як виво-
дять молоду з хати, ше молода за столом сидить, але 
вже тая молодого родина там сидить за столом і співа-
ють, а молодая плаче. 

Не плач, Ганночко, буде добре в нас, 
В нас колодязь у дворі, 
Яблонька у городі. 
Вийдеш водицю брати, 
Будеш ябличка рвати. 

Тіко ше як молода за столом сидить, ти й співали, 
цього: 

Ой не їж, ти моя матюнко, ягудок, 
Коли оддаєш своє дітятко із ручок. 
Оно істиме чужа матюнка ягудки, 
Бо бере чуже дітятко у руки. 

Або як уже мають собираються [...] йти на вечеру, то 
співали:

 – Ой убирайся, молода Ганночко, вбирайся, 
На тисовії возойки вкладайся. 
 – Ой нащо мені такі велике вбираннє? 

Вже мні мінає мого татойка гуляннє, 
Вже мні мінають рутманиї віночки,
Щонеділейки по дві квітойки в таночки, 
Щонеділейки по дві квітойки носила, 
Щонеділейки по два танчики танила.

А вже як виводять молоду з хати, то співають:
Загрібай, мати, жар, жар, 
Буде тобі дочки жаль, жаль. 
Кидай у піч дрова, 
Зоставайся здорова. 

От у нас, як мають зобираться, то таке:
Подивися, матюнко, на кулочки, 
Де весіли доччини клубочки, 
Подивися, матюнко, на вчинки, 
Де стояли доччини починки. 

Ну то нитки готовії. І  стояли сушили на грубі чи на 
печі. І то вже співається, шо: «Подивися, матюнко, на 
тії вчинки, шо ти вчила її...».

ПОСАГ  Вона [молода] їхала з перинами. Подушки, сун-
дук. Ціху таку ткали колись. Ціху, матрас. В тому по-
душки і в тому там радна. В сундукові тіко одежа одна. 
Яка є. Колись брали із Біржниці, брав один чоловік 
жінку, собі дівку, то дев’яносто сорочок було. На всю 
родину – і дітям, і свекрусі. Скільки є. Чи там десять, 
чи там п’ятнадцять, чи там п’ять. То ж як у кого, яка 
багатша – то й більш сорочок. А як малейко землі, то й 
нема де посіяти тих конопель, малейко, льону малей-
ко, та й нема з чого зробити. Молода молодому до ве-
сілля вишивала сорочку... Як уже посадять на віз, то:

Покотили, повалили по вулиці бочку, 
Висватали, виманули в свого свата дочку, 
Ой ми її не котили, вона котилася, 
Ой ми її не сватали, сама просилася, 
Ой ми її не сватали, вона сама хтіла, 
Наложила біле плаття та й між нами сіла.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А вже до свекрухи 
приходять, і свекруха виходить невістку вітати... Так 
само... І на діжці, аякже, і співають, і танцюють... По 
дорозі, як їхали до свекрухи, такі пісні співали: 

Їванків татойко все по дворойку ходить.
Та все по дворойку ходить, та все огні розкладає.
Та все огні розкладає, невістойки дожидає.
 – Невістойко моя любая, де ж ти так забарилася? 
Чи ти гори котила, чи віноград садила? 
 – А я гір не котила, вінограду не садила. 
Я в татойка ночувала, світойку дожидала. 

Як приїхали, то:
Винось, мати, діжку, (2)
Привізли нивістку, 
Високу як ялену, 
Червону як калену. 

Вже там його батько [...] вже знає, шо візе молоду. 
То вже огонь кладе, шоб коні через огонь переїхали. 
Мати виносила діжку...

Вийшла свекруха нивістку вітати, 
Стала до нивістки стиха говорити: 
 – Чи будеш, невістко, до тижня судити? 

Привезли молоду, свекруха повітала її медом... Ведуть 
до хати і співають пісню:

 – Ой чи рад жи ти, ти ж мій таточку, 
Моєму приєздойку? 
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 – Ой я ж рад був, ти мій синочку, 
Як но ти уродився. 
А тепер мені веселіше, 
Шо ти вже уженився. 
Ой уженився, розвеселився, 
Взяв собі дружинойку. (2)

Ото так батькові заспівають і матери, і  братам, і  се-
страм. А дальше... Вже їх поблагословіте до батька, до 
матера. А  як вже повітають і горілку вже випіли, і  з 
хлібом кругом обійшли, то вже мені [молодій] курку 
дали, як я вже маю в хату йти... То я взяла ту курку – 
кинула під піч. А шо там з нею далі – нє, не скажу...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («СКРИВАЛО»)  Скривало, 
ото вже як забирає молодий молоду до себе... От то 
вже тих людей молода садовить за стіл вічеряти. Є ба-
гато співальних пісень, тоді як забирає молодий моло-
ду. І вже її співають пісню: 

Ой дай мені, матюнко, скривалце, 
Щоб я була у свекрухи за серце. 
Ой дай мені, матюнко, курочку, 
Щоб я була у свекрухи за дочку. 
Ой дай мені, матюнко, рабеньку, 
Щоб я була у свекрухи за рідненьку.

Беруть вилки [рогачі]. Еге, ну, шо чигуни [чавуни] 
брати, тіко не беруть там, де чигуни, бо вони з са-
джою, а тіко туди, де ручка. На ручку беруть тії віл-
ки. Помиють, помиють вже, підготовлять. А свекруха 
стоїть вже високо на стюльцове чи на лавце, стоїть 
вісоко, бо вже з подарком своїм. Угу... Шось, як вже 
дадуть свекрусі скривало, знімуть із тих вилок. Тоді 
свекруха вішає хустку чи плаття, так як тепер, то й 
плаття, і хустку, і светра. Тепер все геть вішають. О, і 
вже як принесе той дружок, староста теє скривало до 
теї свекрухи, то вже всі: «У-у-у-у-у! У-у-в-у-у!». А вже 
всі сміються... О,  і вже дасть її, вже її завіртять тим 
скривалом, вже вона злізе на землю. А тій дадуть вже 
ту хустку, плаття, але вона не вбірається тоді. О, вже 
й вінка її скинуть. Вінка скідає дружка. То тоді мати 
приходить і її бере тако скривалом раз закручує. Один 
раз. А тоді мати дає курку. Чорну курку не дають, тіко 
вже якусь чи жовту, чи білу, чи рабую... Тримає, а по-
слє заберуть... І вже привозять до молодого... І садов-
літь за стіл. І  тоді знімають з молодеї скривало. Зні-
має староста. І дають йому вилки. Теї, шо у піч, з печі 
брати. Теє скривало знімає. Навперш повісять ікони, 
бо ж з іконами молодий... Як будуть вводити в хату, 
так і мені казали, то ти навперш праву ногу вскорі, аби 
тобі праву ногу через поріг перш взєти за молодаго. 
Або перш, або, як моне, перш увійди в хату. Шоб була 
хазяйка. Шоб вже [...] верх мала над усім і над тим чо-
ловіком, шо йде за нього. Шоб твій верх був. Каже: «Як 
не мож самій туди війти, то хоч праву ту ногу візьми за 
поріг переложи. І всяк, і курку кинути!». А я, думаєш, 
скочила? Нє!.. І геть і ногу не пересадила. Я тоді шось 
тедь забулася, але бачу вже, мій чоловік звався Якув, 
Якув вже в хати... Є такий, шо ранше жінку впхне в 
хату. То є всякі. Ну то ж так! То ж характер у всіх свій. 
Але от він хай перший вуйшов в хату, я посля, але всьо 
равно мій верх був всьо врємя... Прожили ми шизди-
сят один рік і сім місяців [61 рік і 7 місяців]...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ У  нас молода з молодим не сі-
дають за стіл. А  вони собі підуть в комору чи куди 
там, в другу комнату, де одихають, собі посідають, си-

дять, вже тіко родина молодої сідає. Нє... Клали спати, 
тоді як лягають спати, як уже ніч. Лопату беруть, то 
так мені розказувала ше моя сусідка. Хлібну. І беруть 
і б’ють по задніце, і  кажуть: «Б’є лопата,  – і молоду 
б’ють, і молодого б’ють, – щоб були хлопци і дівчата»...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Коли мо-
лода прибувала до свекрухи, то їй, шоб злізла з воза, 
ставили діжку. І ставила свекруха, шоб вона злазила 
через діжку. Казали, шо так було, но я сама не бачила... 
Казали, якшо чесна – мусить стати на діжку. Всі диви-
лися. Так перевіряли, чи чесна дівчина, невістка. І мед, 
вітає мати, свекруха.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Я виходила замуж в платті. А він – 
у вишитій сорочці. На ту сорочку, шо вдягали?.. Пін-
жака! Пазуха не вишита, тіко рукави і тя, вуставки. Па-
зуху не вишивали, бо то ліфічка накладали. А спідниця 
з гальонами. Всякого цвєту. Літники були з вовни. Тка-
ли і красили ту білу вовну в разну краску. Вони та як 
найбільше червоні були. І смужки ішли отак. Тоненькі. 
І перідник був... А як баба ходила, на будень сіра була 
з тими шувчиками [...], а на неділю, як баба йшла до 
церкви, то була біла. Красіва, вельми була красіва у 
баби. Козликом таким миржують. По тих рубіжах, де 
вона зшитая. Тепіро оцьо пазуха вимержена. Тіко не 
на вильот, геть до землі... Крутили й пришивали, то 
шнура. Вона в мене була, я в її ходила. Не в матерені, 
для мена її шили. І все, тіко коротенька, тіко зобрана 
так, як то сподниця широка збирається таким от. Білі 
крамниє. Скривало було метрув п’єть. Перкальоване...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Молодий сидить за столом, 
а вона [молода] виходить з-за стола, бо тре’ подивить-
ся, може, кривая. Може, привезли яку кривую. І шоб 
танцювала з свекрухою, потанцювала. Аякже. А све-
круха тим скривалом закручена, геть і голова, і скрізь 
закручена, і тримає, бо ж воно довгиє. І вже потанцює 
з тею свекрухою, поцілуються. Кажуть: «О нє, рімна, 
рімна, рімна [рівна], хороша молода». І  молода вже 
йде назад туди до молодого сядає, а свекруха вже йде 
собі десь там у кухню та скривало вже знімить вже 
десь там, ти й та вже вісіллє так розходиться.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Як два дні весілля, 
то вже йде вбиратися. Як коровай ділять, вже вона вбра-
на в свекрушине, і та невістка подає ше подарки свекру-
сі, свекрови. І  братам, і  сестрам. Дає сорочки, кому  – 
хрестика на лєнти, кому шо. Опшим, шо має – те оддає. 
То тоді дає дари, як поставлять борщ. Наварать борщу 
на весіллє, колись борщ варили, поставлять борщ – тоді 
дають дари. І співають, вже каже той староста: «Скажи, 
хазяйко, шо дари будемо давати». Староста піде скаже 
тому сватове, ну, шо за столом сидить, молодого бать-
кові, шо будуть зараз дари давати. Значить батько по-
дготує гроши. Вже мати йде по дари, пушла в сундук чи 
там куди брати. І вже співають пісню: 

Шось там постукує, 
Шось там погрукує, 
Ганночина матюнка 
Скрини бодни одмикає,
Все до дарів розмовляє:
– Дари мої, дари,
Не за рік вас наробила, (2)
За годину роздарила, 
За годину, за маленькую, 
За Ганночку молодейкую.
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І вже несе та мати тиї дари, лежить один на талірци, 
на пудносови, колись на талірци, тепер то вже пудно-
си. Нісе, і вже два кілішки горілки налити, і приходить 
до того батька, батько встає і каже, шо: «Просить вас 
невістка і я прошу, шоб ви ласкави були і сьой дар 
прийняли». А він: «Спасібо, спасібо і невістці, і вам за 
дара, спасібо». І біре того дара, перше горілку вип’є, ві-
зьме дара. Вона вип’є, і вже йде по другого, для матера, 
батька, ну, так само й до матера, ну, слава Богу, каже, 
ну, вже й мати дара візьме. Тоді поділять коровай, тоді 
сідають вечеряти... Як молоду везуть, [то] і коровай 
везуть. Тоді коровай той десь там тримають у комори, 
і вже йдуть по його дружко... «Дружко» в нас казали на 
старосту... Ділять коровай уже. Вже йде той староста і 
бере з собою другого чоловіка, і йдуть в комору по той 
коровай, а тут уже співають «Де ж тебе шукати...».

 – Де ж тебе шукати, де ж тебе шукати,
Славний короваю?
 – Шукайте мене, шукайте мене чистому полю, 
Шукайте мене у чистому полю...

І вже тиї візьмуть коровай, і йдуть назад. Йдуть назад 
і тримають осьо на голові коровай. І тоже співають:

– Де ж ти бував, що ж ти чував, 
Славний короваю? 
– Бував же я, бував же я у чистому полі, 
Чував же я, чував же я жито і пшеницю. 

І вже вони йдуть понад столом, молодиї сидять за сто-
лом... Доходять до стола перший раз і склоняться до 
молодих з тим короваєм. Тепіро другий раз проходять, 
знов склоняться, і третій раз. То три рази склоняться 
до молодих з тим короваєм і ставляють на стіл... Мо-
лода дає пуд коровай [...] два рушники. І під [коровай] 
молодого, і пуд свій коровай. Співають:

Славний короваю, на тисовім столі, (2)
Молодейкий Іванко, то ж твоя заслужчина, (2)
Ой того ж ти заслужив у Господа Бога, 
У Господа Бога славного короваю, 
А при нього я татойку вірно служив я,
Короваю заслужив я.

Ото так молодому проспівають, так само й молодій 
проспівають. І начинають різати. У талірки ріжуть. Рі-
зали коровай дідові і бабі, і батькам, якщо їх нема вже, 
якщо вони померли... Музики грають... Кажуть: «Десь 
тут є молодаго чи там молодаї хрищонний батько, де 
він?»... Вже йде той хрищонний батько. І то вже вони 
дають коровая, той кладе гроши на тарілку. Молоді не 
дають. Молоді кидають... Розстелена хусточка. Чис-
тая, така новейка. Хусточку і на припілки. Співали: 

Дружко коровая крає, 
Золотий ножик має, 
А срібну талірочку, 
А срібну колидочку, 
Золоту талірочку. 
Дружко коровай ріже, 
В його з носа лізе. 
Дайте деркачика
Обтерти смаркачики. [Сміється.]

А  то ж брили і мили дружка перед тим, як коровай 
ділити. 

Ой не проси, дружку, Бога, ни проси, 
Ой як ти нам короваю ни даси, 
То ми тибе на дорози зловимо, 

То ми тобі бороду обголимо, 
То ми тибе на дорози доженемо, 
То ми од тебе коровай одбиремо.

А пудошву [низ короваю] – музикантове. В пудошву 
гроши і хрестика із тіста клали. І вже поділили коро-
вай, і посядали повечеряли, і додоми.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Сир, розтертий з сметаною. Холо-
дець. М’ясо тушане... Поставлять борщ, дають дари, 
коли всі люди сидять за столом. Дальше – каша. Каша 
або лапша...  Саме роблять, кличе та хазяйка[...], кли-
чуть бабів [...], вона вже приготовить, і  роблять, ко-
лись казали «клюцьки». Така, як лапша, тіко коро-
тенька така, нарізана. Трошки широчийка, така-во... 
І  наварать, і  молока ж люди нанесуть багато, та мо-
локо в печі стоїть. Колись казали «париться», «парене 
молоко». О, та беруть теє молоко і ходять ту, поїдєть 
борщ, тоді ставляють тії клюцки, ходять пудливають 
молоком. Ставляли і кашу, і борщ. Тіко не було всьо-
го [...], як типера – і риба [...], і всякі коклєти, і шо хоч. 
Хто робив весіллє, то в всіх було те саме.

МУЗИКАНТИ  Мій Іван двайцять [20] весіль одограв. Бо 
він [в]міє грати, мій Іван. Музикантів було двоє – ба-
рабанчик і гармошка. Скрипки не було і нічого же... То 
тепер вже воно стало, така музика. А раньше то так як 
була скрипка і барабан. Но ше дуже ранче. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («ПІРІЗВА») 
«Пірізва» у нас казали. Пірізва – на другий день. Тіко 
співають. Співали, як ішли туди до молодеї, забірати 
їх родину, то співали:

Ой добрая годинойка настала, 
Молода Ганнуся по татойка послала, 
Послала вона читириконний п’яти[й] віз, 
А шостий віз, шоб привіз.

А входять, вже як пірізва йде, то вже знов співають: 
Ой медова здоровійки не знали, 
Що ві та нашу молоду Ганночку узяли, 
То ми за нею всю родинойку зобрали...

Ото тоже таку пісню співають. Прийшли батьки, мо-
лодий віде за руки. Бо молодий по пірізву йде... Мо-
лода остається. Віде її батьків за руку, того за руку 
й того за руку. І  пріходимо вже пуд поріг, ну, туди 
до молодого [...], він кидає тих батьків і всейку ро-
дину, стоїмо, і  молодий віводить молоду з  хати. От 
віводить молоду, і вже молода цілуїться з батьком, з 
матерую, ну, й зі всіма. Зі всейку родиною цілуїться. 
І вже просять до хати: « Заходьте до хати»... Вже йдем 
у хату:

Ой добрий день, свату, (2)
Приймайте нас у хату. 
Взяли нашу дитину – 
Приймайте всю родину.

От уже підемо в хату, вже сідають за стіл, ше вносять то 
стільці, то крісло, то табуретку. Знов співають пісню:

Не гнівайся, свату, 
Що пірізвін багато,
За свою дитиною 
Зо всієй родиною.

Да вже посядають, начинають пити, помоляться Богу. 
Начинають пити. Тий тоже співають, ше пока не 
п’ють, пока нічого. Тий тоже є пісня, може, їх десять 
тих пісень. 
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Ой приїхав татойко в пірізов 
Та й випустив конійка на город. 
Ніхто того ж конійка ни пузнав, 
Ніхто ж його до стаєнки ни забрав. 
А як вийшла Ганнуся – пузнала, 
Вона його до стаєнки забрала.

Ото таке. 
Як приїхав татойко з Дубнян, 

(З Дубнян, то вельми далеко!)
Та й запросив свою дочку полудня. 
Ой щи ж бо я, таточку, ни вольна, 
Ой щи ж бо я самая голодна. 
Ой щи ж бо я до комори ни ходжу, 
Ой щи ж бо я ключиков ни ношу,
Ключиков ни ношу, 
Ще ж на мене свекаро ни вірить, 
Ще він мені мірочкою одмірить.

Гостювали і вже вілазіти, вже додому їхати. На самий 
кінець співали:

Ой на стаєнце вороний конь крігоче, 
Батько з дочкою розтаватися не хоче. 
 – Ой розтаньмося, моє дітятко, зо мною, 
Як щука-риба з холоднию водою.

А вов знову:
Біжить зайчик чириз гайчик та й скаче, 
Їде татойко од свеї дочки та й плаче: 
 – Ві та ж мене старейкого впоїли, 
Ві та ж мою дитинойку втаїли. 

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Вишнівка

Записала В. Конвай у червні 2007 р. у с. Вишнівка  
Любомльського р‑ну Волинської обл. 

від Антонюк Надії Костянтинівни, 1930 р. н.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Перед молодятами весь час стоять  
двачки [дві спарені хлібини], які були спечені спе-
ціально для них, які молодий і молода мають разом 
з’їсти. Мати дає молодятам ці двачки, дві портовини 
[скатертини], щоб вони могли застелити столи, при-
даник і приданку – це дає хрещена мати в подарунок, 
що вже вона хоче подарувати...  

ВІНЧАННЯ У неділю збирається весілля до вінцю. Коли 
йдуть, то співають:

Мої темні воріженьки,
Не переходьте дороженьки,
Нехай перейдуть батько й мати
Та родина, що є в хати.

Коли повінчаються, то всі рідні та друзі вітають моло-
дих. Співають:

Обманули попа, 
Як малого хлопа.
Дали трісок жменю, 
Він сховав у кишеню.

А ще співають:
А вже наша Галя ізвінчана,
Буйні вітри не розів’ють
Галю та Іванка.
Як ішла Галя – розсипала
Сивий мачок із рукавця. 

Зійди, зійди,
Сивий мачок із рутою.
Я не маю порадоньки,
Моя мати із тобою,
В мене порадонька від Бога,
Ото моя правдонька – розмова.
Питалася матінка у дочечки:
– Чи горіли, дочечко, свічечки?
– Горіли, матінко, палали,
На білому полотенку стояли,
З молодим Іванком шлюб брали.

ДАРУВАННЯ При даруванні спомогання приказують: 
«Дарую вам гроші, щоб у вас дітки були хороші!». По-
спомагають, а тоді співають:

Ламай, мати, рожу,
Знімай Матір Божу,
Давай дочці в руки,
Щоб не було розлуки.

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ («РОЗТАНЦЬОВУЮТЬ МО-
ЛОДУ»)  Молоду розтанцьовують. Одягають фартушок 
з кишенею, і хто тоді танцює – кладе гроші. Грає музика 
уривками. Хто більше покладе  – тому більше грають. 
Якщо мало, трохи заграють і припиняють грати... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли вже 
проводжають молоду – співають:

Темная хмара у сторону,
Заплач, Галочко, для сорому.
Щось в тебе сльози не котяться,
Тобі плакати не хочеться?

Тоді молода починає плакати або вдавати, що плаче. 
Співають:

Ой не плач, Галочко,
Наплачешся потім,
Як будеш збирати
Трісочки під плотом.
Ой не плач, Галочко,
Наплачешся досить,
Як будеш на руках
Мале дитя носить.
Ой не плач, Галочко,
Добре тобі буде,
Молодий Іванко
Шкодувати буде.
Молодий Іванко
Шкодувати буде,
Як мати насварить,
То він заступиться.
Не свари, матінко,
Бо Галя боїться.
Не свари, матінко,
Бо ти вже старая,
А Галя боїться,
Бо ще молодая.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Коли приїжджають 
до батьків молодого, то вони зустрічають молодих із 
хлібом і сіллю. Співають:

Свекруха молодої рада,
Посадила винограду,
По квіточці ламає,
Невістку вітає. 

Коли приходять на подвір’я, співають такої:
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Ой матінко-вутко,
Збирайся хутко...

В цей час їх уже жде перезва. Це всі гості від молодої.
Розв’язався черевичок на ніжці,
Забарився мій батенько в доріжці.
Рівняй, Боже, доли й лани хутенько,
Привези, Боже, мого батенька хутенько.
Розв’язався черевичок на ніжці,
Забарилась моя матінка в доріжці.
Рівняй, Боже, гори й долини рівненько,
Вези, Боже, мою матінку хутенько.
Розв’язався черевичок на ніжці,
Забарився мій братик в доріжці.
Рівняй, Боже, гори й долини рівненько,
Привези мого братика хутенько.
Розв’язався черевичок на ніжці,
Забарилася моя сестричка в доріжці.
Рівняй, Боже, гори й долини рівненько,
Привези мою сестричку хутенько.

Коли приїжджають до молодого, то співають і такої:
Ой знати, знати, де наша дитина,
Бо кругом хати стоїть садовина.
На тій садовині лист опадає,
Молода Галюня нас виглядає.
Ой знати, знати,
Цигани в хати,
Не виходять перезву вітати.

Виходять батьки молодих і запрошують до столу:
На весіллі була та й не обідала,
Щоб я того весілля та й не відала.

А їм відповідають:
 – Пийте й їжте, і долоні ріжте,
Щоб долоні були, щоб ми знали, де були,
Щоб долоні шуміли, щоб ми знали, що їли.
 – Ой свахо, свахо, добра горілка,
Будемо пити до понеділка.
До понеділка та й до вівторка.
Ой свахо, свахо, добра горілка.
Ой сваха свасі поклонилася,
Щоб сваха із дочки не глумилася.

Тоді свекруха веде молодих до хати. Приданка засти-
ляє два столи портовинами [скатертинами] Ставлять 
посуд, двачки [хліб], тоді вже всі сідають. Свекруха 
знімає біле полотно з невістки і кидає на піч. Співають: 

От тепер я висока,
От тепер я широка,
От тепер я рада стала,
Що невістки дочекала.

Приданка для молодих ставить стопки. Трішки поси-
дять і ідуть спати... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Свекруха скидає вінок з мо-
лодої і надіває хустку, і танцює. Молода накладає хуст-
ку свекрусі, і вони танцюють у колі удвох. Тоді молода 
бере вінок і накладає незаміжнім дівчатам на голову. 
Дівчата стають у кружечок, і  [молода] танцює з ними 
в колі. Найчастіше грають «Горіла сосна, палала...». Ді-
вчата плачуть, прощаються. Після цього молодий бере 
молоду, заходить в коло, танцює з нею. Гості співають:

Весілля, весілля, вже по весіллю,
Кинула Галя віночок у зілля.

Після цього гості ще танцюють, і після цього вже за-
кінчується весілля.

с. Гуща
Записала В. Конвай у червні 2007 р. у с. Гуща  

Любомльського р‑ну Волинської обл.  
від Хвас Віри Семенівни, 1918 р. н. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  В день, коли мають пекти 
коровай, сходяться молодиці до хрещеної матері мо-
лодої. Господарка замішує тісто, а коли воно вже під-
рухається, годині о сьомій починають вже ліпити ко-
ровай. Спочатку з тіста зліплюють коржа і кладуть на 
дно посудини. Потім роблять хреста, який кладуть на 
корж. А  тоді кожна коровайниця вліплює копійки в 
коровай, приспівуючи:

Мій роде хороший,
Не жалійте гроші.

Після цього всі жінки кладуть жмут тіста на копійки, 
приспівуючи:

 – Вітаю, вітаю, святий короваю,
Вітаю, вітаю, з Божого дару.
А де ти бував, святий короваю?
– Я був на широкому полі,
А тепер я став на хазяйському столі.
– А що ж ти бачив, святий короваю?

– А бачив я місяць і зореньку,
Не є то святий місяченько.
А то є молодої батенько.
І не є то ясная зоренька,
А є то молодої матінка.

Зліпивши коровай, його ставлять на стіл, щоб він під-
рухався. Кожна жінка виробляє на дечко «гусочки», 
«пташечки», різні квіточки. Їх разом із короваєм став-
лять у піч пектися, приспівуючи:

Перша квітонька – 
Молода Галюня,
А другая квітонька –
Молодий Іванко.
Казала нам мати,
Коровай не перепікати.

Коли коровай спечеться, нашпилюють на нього вверх 
ті пташечки. Також ще коровай прикрашають паперо-
вими квітами, дзвониками. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ, ПОСАД  Тоді молоду 
садять на подушку. Скільки є дружок, то кожна із них 
повинна розплітати і співати:

Не дай, Галюню, косу рвати,
Не за рік її шкодувати.
Щосуботоньки вимивати,
Щонеділеньки заплітати.

Підходить брат молодої і розпускає далі косу. А  всі 
співають:

Брат косу розплітає,
До землі розпускає.
Матінка ходить, 
Рученьки ломить,
Косоньки не вборонить.

В день весілля молоду садять на посад і співають:
Ой летіли білі гуси через сад,
Закликали Галюню на посад.
– А що вам, гуси, до того,
Та й до мого посадоньку славного?
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Є у мене матінка,
Порадила вона мене
На посаді посадити...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МОЛО-
ДОЇ  Тим часом приїжджає молодий і чекає молодої на 
дворі. А його весільники заходять до хати і викуплю-
ють молоду, сміються, жартують:

Бояри скупії
По сміттю ходили,
Черепки збиралі,
Молодуху скуплялі.

Коли молоду викуплять, молодий і дружко заходять 
до хати. Молодий бере під руку молоду, і [вони] разом 
кланяються під образами і батькам. А  мати обсипає 
молодих житом, щоб їм радо було жити. 

ВІНЧАННЯ  Коли йдуть до церкви, до вінчання, жінки 
співають:

Над церквою хмара,
А в церкві діточок пара.
Обоє рівнесенькі,
Як і день білесенькі.

Прийшовши із вінчання, перепивають молодих і по-
чинається весілля. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Коли все це закін-
чується, молодий бере молоду під руку і веде її до себе. 
Прийшовши до молодого, жінки співають:

 – Вийди, мати, з хати,
Своїх діток вітати.
Єдно – твоє, друге – чуже,
Тепер твої обоє.
Вийди, мати, подивися,
Що ми тобі привели.
Чи теля? Чи ягня?
Чи невістку крутеля?
Вийшла мати, подивилася,
Свого дружбу похвалила.
 – Ходи, дружбо, на вечерю,
То дам цілу печеню.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Далі входять до молодого до 
хати. Молоду розбирають з вінка... Потім ділять коро-
вай і співають пісню:

Дружба коровай крає, 
Золотий ножик має.
І собі коровай краде:
То за пазуху, то в кишеню,
Для діток на вечерю.
Наш дружба вдався – 
Сім літ не вмивався,
А восьмого вмили,
Черепком підголили.

Поділивши коровай, всі задоволено співають:
Годі, дружбо, дружкувати,
Іди собі свиней пасти.
З кривою ломакою,
З рябою собакою.

Потім свекруха розчиняє в діжці хліб і заставляє не-
вістку місити хліб. Якщо гарно замісила – матері по-
шана, якщо погано – матері велика ганьба. І цим у нас 
закінчувався перший день обряду весілля.

с. Забужжя
Записала В. Конвай у червні 2007 р. у с. Забужжя 

Любомльського р‑ну Волинської обл. 
від Ховрах Лідії Василівни, 1928 р. н.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Молода родина має шанувати 
хліб, як і увесь свій рід. Тільки з чистими руками і чис-
тими думками можна братися до розподілу короваю. 
Гості приспівують:

Наш дружко в дружки слався,
Сім літ не вмивався,
На восьмий умився,
В дружки впросився.
Ой дай, дружку, куроваю,
То я тобі заспіваю.
Ой за мій голосочок,
Ой дай, дружко, хоч кусочок.

Дружко вносить коровай. Хорунжий із хлопцями три-
чі стукають при вході, супроводжуючи коровай вигу-
ками: «Гей, гей, гей!». Далі жінки співають:

На тисовому столі 
Дар високий стоїть.
То ж муя заслуженька
Вуд рідного батенька, 
За тихенькії походи,
За низенькії поклони.
Я тихенько ходила,
Я низенько вклонилась.
Славився, прославився,
На столі поставився.
Убрався гусоньками,
Як місяць зороньками,
Як ясноє сонце, 
Шо світить у віконце.

Гості по черзі підходять до столу. Їх обдаровують ко-
роваєм, перепивають, тобто вручають чарку і коро-
вай. Гості кажуть побажання молодим, а потім випи-
вають чарку. В цей час співають:

Наш дружко дурнуватий,
Гониться кругом хати,
Шукає місце, де сісти,
Шоб той коровай з’їсти.
Дружко куровай крає,
А більше розкрадає:
То в рукавиці, то в ногавиці,
Для своєї молодиці.
А наш дружко лисий,
Погнав в полі миші,
Сів собі за купою,
Кличе миші за субою.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Після ді-
лення короваю мати і батько збирають дочку до све-
крухи. Мати зав’язує на шиї дочці хустку, яку та має 
подарувати свекрусі, а жінки співають:

Кланяйся, Галюню, тричі.
Перший поклін маєш, (2)
До свекрухи йдучи.
Кланяйся низенько,
Бардзо хорошенько.

Найближчі родичі благословляють молодих у доро-
гу. Виходять із хлібом і сіллю, кроплять весілля свя-
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ченою водою, посипають зерном і цукерками. Жінки 
спі вають:

 – Наубідайся, навечеряйся,
Молода Галю, вдома.
Зайдеш та й до свекрухи,
Не дадуть вечеряти.
Самії сядуть, повечеряють,
Тебе пушлють по воду.
Гора – висока, вода – далека,
Не вернешся додому. 
 – А в мене є молодий Іванко,
Він мене пошкодує.
Він – за відерце, я – за другоє,
Та й підемо обоє.

***
Кувала зозуля, 
Типер не чувати,
Звикай, Галюню, 
В свекрушиній хаті.
Кувала зозуля,
Типера не чути,
Звикай, Галюню,
У свекрухи бути.

***
Ой, не стійте, парубки,
Не стійте в порогах,
Не ваша, Галюня,
Не ваша розмова.
Типер мене нагулятися,
Батька з матір’ю не боятися.
Вперше я нагулялася.
Батька з матір’ю не боялася.

***
Ой хоч мати мені та й не рідная.
Ой свекруха мені непотрібная.

***
 – Мамцю ж моя, мамцю,
Годувала мене,
Не будеш ти мати
Послуженьки з мене.
Будуть люди мати,
Будуть посилати.
Тобі, старусенькій,
Жалю завдавати.
 – Нехай посилають,
Аби добрі люди,
Мені, старусенькій,
Та й жалю не буде.

***
Долина, долина,
На долині студня,
Любила Галюня
Не їдного дурня.
Любила їдного,
Любила другого,
Типера полюбила
Іванка ладного.

***
 – Шуміла ліщина,
Як я з неї їхав,
Плакала дівчина,
Що я не заїхав.
Не шуми, ліщино,
Я ще й не рубаю,
Не плач, дівчино,

Другу не кохаю.
Ой будеш шуміти,
Як буду рубати,
Ой будеш плакати,
Як буду кидати.
 – Висока ліщина,
Два горішки вкупі.
Кого я любила – 
Не можу забути.
Висока ліщина,
Жовтії горішки,
Бувайте здорові,
Мої товаришки.
А я з вами росла,
З вами бидло [худобу] пасла,
Ви типер зосталися,
А я замуж пішла.
Ви собі осталися,
Будете гуляти,
А я замуж пушла,
Буду бідувати.
Куди я не піду – 
Всюду мене видно,
Тим-то розкошоньки,
Шо пожену бидло.
Тилько розкошоньки,
Тилько всього мого,
Шо я погуляла
В батенька родного.
Тільки розкошоньки, втіхи меї,
Що я погуляла в матінки свеї.

Потім сумну пісню змінюють на радісну.
Ой не видно села,
Тілько суху грушку,
Ой туди щовечора
Пориває душку.
Ой не видно села,
Тілько коминочок,
Ой я піду туди замуж,
Де їден синочок.
Ой не видно села, 
Тілько дилювання,
Там-то, мамцю, там-то хлопець,
Там-то малювання.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  
Гурка горілка, не будемо пити,
Просимо Галю засолодити.
Засолодити, солоду дати,
Просимо Галю поцілувати.
Іванко радий, в долоні плеще.
 – Вернися, Галю, поцілуй ще, ще.
 – А я вернуся та й поцілую
В тую борідку та й золотую.

А далі кричать: «Гірко!». Якщо ж молоді не виконують 
прохання [не цілуються], тоді починають їх соромити:

Із-за гори, з-за крутої
Вітер марширує.
Шо то мені за любов,
Шо й не поцілує?
Нащо брав, нащо брав,
Нащо ти женився?
Щоб другії цілували,
Ти на те дивився?
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Молоді виконують прохання і цілуються під схвальні 
вигуки присутніх. Далі примовки до старших дружки 
і боярина:

Старшую дружку просимо встати,
Старшого свата поцілувати.
Ой чи з перцем, чи не з перцем,
Просимо з щирим серцем,
Просимо вас, просимо вас... 
Старша дружка гонорова,
В неї губа паперова,
Ой не хоче цілувати,
Щоби губи не порвати.
Старший сват, старший сват
На кулочок сперся,
Не цілує старшу дружку,
Бо ще не нажерся.
Старший сват, сварший сват,
То така зараза.
Він боїться старшу дружку, 
Як протівогаза.
А старша лада в долоні плеще,
Вернися, свату, поцілуй ще, ще.

Після того як старша дружка із сватом поцілувалися, 
співають далі:

Гуляти, гуляти,
Поки своя мати
Постелить, надєгне:
– Лягай, доню, спати.
Своя рідна мати
Пустелить, надєгне,
А чужаниця
Поліном спотєгне.
Гуляла, гуляла,
Мати не спінила,
Типера спінила
Малая дитина.
Куди я не піду,
То всюду сміюся,
То люди говорять,
Шо я не журуся.
Куди я не піду,
То всюди співаю,
То люди говорять,
Шо я розкош маю.
Пожену я воли
У гай калиновий,
Там я буду плести
Вінок барвінковий.
Воли не напасла,
Бо комари тєлі,
Віночка не сплєла,
Бо хлопци не далі.
Я воли напасу,
Додому женучи.
Віночок сплєту,
До шлюбу ідучи.

А музикантам приспівують таких пісень:
Нащо мені музика,
Як я маю язика,
Заспіваю, заскачу
І нікому не плачу.
Ой заграйте, музики,
А я потанцюю,

А як знесе тютя яйку,
Я вам подарую.
Ой заграли музиченьки – 
Я потанцювала.
А як знесла тютя яйку,
Я пошкодувала.

Коли не хочуть грати музики, приспівують такої: 
Чи горох, чи бубу,
Чи вертюхом по лобу.

ПОСАД  Три палички хрещений батько вбиває в стіну. 
Посередині хрестик. Посередині вішається «на щастя, 
на долю» рушник. На це місце мають сідати молоді. 
Воно називається «посад». Після того як прийшли гос-
ті, уже на весіллі, збираються всі хрещені батьки, бать-
ко, мати і дружко забивають посад. Після того як вони 
забивають той посад, хлопці, стоять у порозі і вигуку-
ють: «Гей, гей!». Потім навішують ікони, і на це місце 
сідає хрещений батько. Перед тим, як забити, ще хре-
щені батько та мати мають перехрестити той посад... 

РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Межисить
Записали С. Чибирак та І. Килюшик 3 серпня 2011 р.  

у с. Межисить Ратнівського р‑ну Волинської обл. 
від Сердюк Ольги Олексіївни

СВАТАННЯ, ДОГОВІР («ЗАПИВКИ»)  Рідний дядько йде 
сватати, товариш іде. Кія мали з собою. У  п’єтницю 
або в середу. Прийдуть, сміються, говорять: «А це чи 
телочку в вас є продать?». Уга... То-то вже як ідуть на 
запивки, то беруть хліб. А свати нічо’ не беруть. То-то 
гарбуза давала [дівчина, якщо не хотіла виходити за-
між за цього парубка]... Іде кавалєр [...] з хлібом і каже: 
«А мо [ж] на класти свій хліб на стіл?» – «Ну, – ка[же], – 
можна...». То, значить, вона йде. Вона сховається, а по-
слє її ідуть і шукають. Які там пісні співали, нема, то 
ж співали [...] на запивках. Казали в нас «на запивки 
йдемо», «в свати йдемо». Як договораться, через скіль-
ко... У неї запивки. Той хлопчик ніс горілку. Йде бать-
ко й мати [його], свахи, родня... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В нас молодиї не ходили, 
ходили батьки [запрошувати на весілля]...  «Приходь-
те на весілля, – казали, – такого й такого числа буде 
весілля». Та й ідуть... Якшо сирота була, то збирається 
весілля, і вже хто там, родичі, мамині сестри, брати і 
сват іде, ідуть і це, ше даже йшли [на кладовище] пе-
ред весіллям маму кликали на весілля. Каже: «При-
йди, мамочко, поплач, весіллє роблю, пробач мені, 
прийшла кликати на весілля тебе»... 

Ой Ганночко наша, чи відшмарована каша.
Хотіла Ганночку спитати, шоб кашу шмарувати. 
А шмарували чим – маслом. Засмачити... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Близько перед весіл-
лям [пекли коровай]... Колись не пекли того коровая, 
його не було. Напечуть хліба, буханки такиї з житня-
ка, тим зверха ше чим помажуть... Печуть коровай, 
коли світло, а типерека то ж, тепер тож роблять шо хо-
чуть. Із сиру не робили. А там хіба співали, то колись. 
Як уже жениться, то у нас сира несли і горілку, і ше 
там шось клали. І  вже ж весілля, і  свахи приходять, 
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і сідають за стіл... А тиї охочі люди, звали «запоріжці», 
і приходять, і одспівують, і вже вони одспівають, і їм 
дадуть того сира. Співали: 

Ой добрий вечір, добриї люди, 
Шо ми схотімо, то й теє буде.
Ой се нам буде літра горілки,
Літра горілки ше й дві...
Сирець біленький, хлібець м’якенький.

А тиї вже свахи кажуть:
Ідіте до роботи, ідіте жоночки, 
Голубочки, жоночки.
Ідіте до роботи, не вспіли до суботи.

То-то до суботи не вспіли, а в п’єтницю весілля начи-
налося. В неї [у молодої]. А тиї співають: 

Сванечки, ну, ідіте до кужілки, 
Не вспіли до недільки.

А вони кажуть: 
Сванечки-голубочки, сванечки-голубочки, 
Рано вдосвіта встали, кужілі поспрадали,
Кужілі поспрадали, до сонця поспрадали... 

Це ж колись не клали, тепер то кладуть [копыйки в 
коровай]... А ті колись покличуть матері, носять бать-
кові, сестрі. Отакі були хозяйки. Хто в парі живе, то 
тих кликали, а хто в парі не живе, то тих не кликали... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ То-то йолку прибирали... Нав’є-
жуть хустку і віночки, і так купували. Сват іде купує в 
дружок, дружка сидить і продає, і він купує, і кожно-
му, і сват, і боєри, звали «боєри» [...], і співали... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  От коли косу розплі-
тають. Розплітання коси... Як вже приїдуть свати, і це 
роблять, посідають за стіл. І встає сват, і шукає дівку 
тую, і ставляють стільчика, а на стільчику ставляють 
діжку і беруть рушника, і обводять кругом теї діжки. 
Кажуть: «Укула [довкола] діжечки ростуть сироїжеч-
ки, іди сироїжки брати, но косу розплітати, сироїжки 
не брати, косу розплітати». І вже так переспівали: 

Ой подступи, братику, подступи,
Ой розплети косу-росу, розплети.
Ой подступав братичок, подступав, 
Розплітав косу-росу, розплітав. 
Ой розплітав косу-росу, розплітав, 
Де він тиї кіснички подівав. 
Чи на море, чи на Дунай попускав, 
Чи меншій сестриці подавав.
Ни на море, ни на Дунай не пускав, 
Но меншій сестриці подавав.

І знов співають: 
Пороскидай, Боже, брату хату 
По одній деревинци, (2)
Що розкидав мою косеньку 
По одній волосині. (2)
Розкидай, Боже, братове жито 
По однім колосочку, (2)
Що розкидав мою косуньку 
По однім волосочку. (2)

  ***
Ой дай, мати, масла, 
Бо я коровоньку пасла, 
Ой дай хоч трошечки 
Помазати косочку.

Так багато пісень співали.

ПОСАД  Обведуть [молоду] кругом діжки і заведуть вже 
за стіл, і посадять [...] на лавку... Посадять так і ведуть 
до [вінчання]... Свій хліб клали. До вінчання образи 
несли, а вже батюшка свічки давав. Обводили кругом 
стола та й пісні співали тоже: 

За лісом, лісом сонечко сходить, 
Вже й Галочка стола й обходить...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  У  церкві, колись в 
сільській раді і не [реєстрували шлюб]... Те в церк-
ві все...

Ой не йдіте тепер, коники, не йдіте. То 
напасемо.
Бо напасемо й до повного корита поведемо.
Свої молоді вінчєтись.

Вже як повінчаються, й кажуть:
Ой були у попонька, ой були у попонька.
Була нам роботонька.
Пололи, рученьки покололи. Ой рученьки 
покололи.
Ми попа підманили. За шлюб ни платили.
Черепочки набили. За шлюб заплатили.

Так відпрацьовували. Ше там злота платили за Польщі... 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Платили за молоду. 
Вже йдуть свати, вже з тими сватами ж, а молода си-
дить за столом, і  сидить брат коло неї, і  брат требує 
гроші. І кажуть:

Не продай, брате, сьостри, (2)
За гріш, за чотири...

***
Іди, сватку, до Поташевої, 
У Поташевої дівки дешеві.
За штири гроші дівки хороші... (2) 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  А  шо колись готували: хліба на-
печуть, ковбаси наварать, масла наколотять, постав-
лять, холодцю наварать, не холодець звали, а «зап’є», 
ну, і  шо, і  таке, молока кислого налють, абошо. Хіба 
як тепер, шо не мо[ж]на видумати, шо там не знаєш, 
скільки [блюд]... Батьки [зустрічали гостей]...

ПЕРЕЙМА  А  то те єсть, преходять хлопці, ставляють 
стола, кладуть хліб і ставляють воду, а воду міняють 
на горілку і пісні співають:

Перелинули дороженьку горобці,
Ой перейшли по посівщину молодці.
Ой вони теї посійщини і не взяли, (2)
Ой вони нашої Ганночки і не дали. (2)

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Молодих 
обсипали зерном, як вже це їде, підійде до молодого 
вже от батьків, і обсипають. Але не ходили за сонцем, 
тільки протів сонця. Співали:

Сіяла мати доню, стоячи над водою.
Ой що маю, то віддаю... 
Не плач, о дочко, матінки сий,
І си наплачешся се у чужий...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Зустрічають з хлі-
бом і сіллю. Вже як молодая з молодим ідуть [...], од 
молодеї, бо в нас перед весілля у молодеї, а потом – у 
молодого, то до молодеї йдуть звуть «свахами», а вже 
як [...] од молодеї до молодого йдуть батьки і родина, 
то звуть «перезви». То вже як приїдуть од молодеї, то 
підходять у хату і співають: 
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Ой не лай, не лай, моя матінко, на мене, (2)
Що я приїхав з дружиною і до тебе. (2)
Моє дружина буде і тобі годити. (2)
Перед тобою, як та павонька, і ходити. (2) 

Ше шось заспіваю:
Ой не лай, не лай, моє матінко, 
І поблагослови, моє матінко,
То й сяду – не благословиш, 
То й сяду і назад поїду.

То-то мати, як молодиї привезуть до матера. А то як 
вже весілля кончиться у молодеї, і вже молоду везуть 
до хати, то виходить батько і мати, то мати виверне 
кожуха і лякає молоду, вже трясеться, то так трасти-
ся з кожухом... Шоб та невістка боялася стареї. Да, то 
свекруха – звали «стареї». А як молодий заїде вже до, 
туда до молодеї, до дівчини, то тоже співали. Як уже 
приїде до хати, то каже:

Ой шоб я знала, шо той Василько і буде мені,
То б застелила рано полотно всеньке біле,
То б завішала пустиї оконця,
Шоб не запікся молодий Василько і од сонця.

То-то як ідуть до молодеї, то так вже співають:
Ой розгулявся буйний вітрик по бору, (2)
Ой розходився молодь-Василько по двору, (2)
Ой збирає свою родину і до столу,
Ой куда в ній мою хатоньку в її хати, (2)
Ой заверне [...] коники до села, (2)
Ой заїде в широку долину, 
Заверне коники до села. 
Там живе Ганночка (чи хто там) весела...

Вийде свекруха там полякає, полякає та й буде вихову-
вати, і прийде стане, а о коцюба, і стоїть, і ходить мо-
лода, і кланяється [коцюбі], ну, вже ж батькові, матері, 
і сипле жито по кутках, і матера й батька цілує, і там 
вже які родичі вже є, які ближчі повстають, і вона їм 
всім кланяється, і всіх їх цілує. І жито сипле по кут-
ках... Бо вона так посипле те жито і на піч, і скрізь... 
Ото як молоду посадять за столом, то вже приходить 
свекруха і бере мед, і дає... 

ДАРУВАННЯ  Гроші дарують, а колись то і телята дару-
вали, і барани дарували, і поросюки дарували. Хто шо 
мав, те дарували. «Я тобі дарую гроші, шоб були діти хо-
роші»; «Дарую гроші на чотири канти, шоб було штири 
хлопці і всі музиканти», – Отако-во... Гроші подарують 
[хрещені батьки] і всьо... Хто має, то подарує. А хто ін-
ший теля подарують. Колись обов’язково [дарували]. Як 
того року не було, то за три роки, казали, подарують... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вже як везуть додому. Як те 
вже переходить весілля, і наложать покривайло, і тоді 
обводять вже кругом стола, і везуть молодую туда, до 
батьків, де молодий. Сват. Співали... Сідають батько й 
мати, і обводять кругом стола [молоду].

За лісом, лісом сонечко сходить,
Вже й Ганночка кругом стола й обходить.
За лісом, лісом пташка кує,
Вже й Ганночка доленьки кличе:
  – Ой добра доля, ходи зо мною...
Ой добра доля, ходи на віки...

Отак обведуть кругом стола, і каже:  
Загрібай, мати, жар, жар,
Бо буде дочки жаль, жаль.

Кидай, мати, в піч дрова, 
Бувай, мати, здорова. 

І вже молоду заведуть у хату, і вони співають:
Станьте, бояри, на грудочку,
А я й вернуся по сорочку.
Забула мати сорочки дати,
Не так забула, як не ложила,
На скриночці серпа положила.
Ой хто тим серпом буде жати?
Бо більш на тої буде мати.

Ото таке співали. А  вже як вивезуть за город, то 
кажуть: 

Ой просіте, хлопці, Бога, 
Шоб дуга зломилась, (2)
Шоб суконя порвалася, (2)
Шоб Ганночка і всталася. (2)

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Що колись вдягали? А  шо ж, 
в чому ходила, то і вдягали, хіба там, як тепер, плаття 
було, в чому ходила: кохта і... То ше й не кохта була, 
а фартух і сорочка, і ше й не було ни кохти, ни жупа-
на, і ничого, тико так заложить дві сорочки [...], і так 
і завезуть [...] туда до молодого. А вже тамека то вже 
[...] наложить сподницю, почепить затулку і наложить 
сорочку з барабанами, ше й фартух начеплєє... А яка 
затулка – таке мережевне. Фартух начеплєє, китайок 
начиплєє і так танцює. А в шо були взуті? В постоли...

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  Як уже йдуть свати хатою, як 
уже ї та й пустять, то виходили надвір, як уже вихо-
див батько з-за стола з горілкою й казав: «Любіє гості, 
прошу до хати». Співали. То-то:

Як наїхало шо-то в двір мій, ой понаїхало,
Шовкові плаття, 
Ой вийди-вийди кули Янотко потребний,
Шо в червоному хорошому, то той мій, 
Шо в черненькому жалібненькому, то не мій. 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ («КОМОРА»), ВИЗНАЧЕННЯ 
ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Вони у п’єтницю почи-
нають те весілля... Поїдуть повінчаються, і вже ввечір 
приходять ті свахи, і переночують цілу ніч, і на другий 
день ввечором вивозяться в суботу... Вивозяться в су-
боту, а ніч приходять перезви... І тоді ну, вже повніч і 
на другий день, а вечором розходяться. Водили в ко-
мору спати [молодих]. Як до молодого приїхали. Як до 
молодого привезуть молодую і вже її обстрижуть, ко-
лись же обстригали і вже те, тако їй пасмочки волосся 
покинуть, шо пташка в’є, і  сюда позаложують, а  тут 
отако обстрижуть [...], косу обріжуть і всьо. І вже тоді 
прийдуть ввечор мати з батьком з гостями дивитися, 
і  вже тоді беруть тую молодую накривають якимось 
радном, хіба там було покривайло чи простинь, рад-
ном накриють і приведуть. Мати з батьком дивлять-
ся, оглядають, дивляться, ну, шоб узнала, але так все 
рівно скажуть – їхня чи не їхня... А тиї співають: «Не 
наша, не наша, нашая хорішая, нашая славніша»... Та 
вже за третім разом [...] приведуть дочку посадять в 
тих ламаках, вже підрізана, вже всьо, вже хустку, в ба-
рабанах... Дадуть молодій відро, вирадять по воду, та 
молода несе відро з водою, а сват підбіжить, воду од-
бире і виллє, і знов іде так три рази. А заведуть спати 
вже туда в комору, постіль постелять, то накладуть 
того, шо вже молодеї постіль, то накладуть і дров, 
і шо та ше буде, ліжко було на таких дошках, і дров на-
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кладуть, і всьо, ну, там їх і спати положать... Хто кому 
признавався? Ви думаєте, хтось признається? Як при-
знається, то будуть смієтися, хай чесна була, то буде 
чесна, як і нечесна, то буде, як розумний чоловік, то й, 
а як нерозумний, то буде битися, і хто його знає шо... 
Ничого не співали, бо десь простинь виносили, а  в 
нас – нє, ничого. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІД-
ВІДИНИ, КАТАННЯ БАТЬКІВ  І в діда, і в бабу [пере-
одягалися], і дитину зроблять, і на стіл подадуть, то-то 
вже як перезви зайдуть... Візьмуть ляльку зроблять і 
передадуть за стіл матері й батькові... На борщ, на варе-
ники там [ходять], ото як весілля закінчується... Може, 
на третій день од весілля, в неділю вечором, а то вже 
на другу неділю йдуть, через місяць ідуть в ту гостину. 
Коли кому виходило, то так робили... Батьків возили по 
дорозі, два молодики вчепляться за воду, зо хлоп’ї, на-
беруть горілки, закуски та й ідуть по селі поять людей... 

ПОСАГ  Шо мені мати подарувала, зараз розкажу: три 
корови, пару волів, два «козаки» і стожок жита і, 
може, повтора гектара поля... Он скіко подарували. 
Багата [молода]. І два кухри, дві скрині. Коли молоду 
везуть [...] з доми од батьків. То коли весілля, то тоді 
вже кажуть: «Молода багата, от навезла». А тут одна 
була, ше я до школи ходила, мо’, в  перший клас, в  її 
тоді було весілля. Ой, то її батько – на гору і скинув 
діжку, скинув пацьорки і скинув цебрика, і скинув від-
ро, а колись шо було: відро дерев’яне і дойницю, шоб 
корову ходити доїти, і качалка, тепер – прасило, а тоді 
було качалка, і штуку дати, і кочілку, і бульбу копати 
копальну, і все геть скинув. От каже: «Подарував – то 
подарував, скілько батько на весілля надарував»... Ну 
от я заміж ішла в єго хату, ішла в п’ятнадцять літ і три 
місяці, а йому було двадцять один, а вже до єго йшла... 
То вже як йдуть од молодеї, то співають свахи: 

Проступіте нам, люди, (2)
Богатирочка їде, (2)
На возу скриню везе, 
За возом з скринею йде. 

Вона везе скриню, і корова йде за нею... Хто був ба-
гатший, багаті давали дві [корови]. А  хто так, то по 
сусідам бігали... Як уже на вечерю до молодого йдуть:

Ой но, братику, повечеряй-но зо мною,
Сядь-но, матінко, повечеряй но зо мною. 
Повечерявши, поділимося з тобою. (2)
Тобі, матінко, починочки й клубочки. (2) 
Мені, матінко, сорочечки й платочки. (2)
Тобі, братику, сіни, хата і комора. (2)
Мені, братику, скриня, пірина й корова. (2)  

На базарі купували [скриню]. Може, в  когось є, шо 
робив, а є, шо купували... Але хіба ж всі то мали?  А в 
скрині хвартухи, спідниці везе [...], сорочки, жупани, 
літні кужлани, наткані тканини, з вовни вже ткали...  

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Ото такі при-
кмети: як свічка горить добре, то це добре будуть 
жити, а як свічка гасне, в кого гасне – той і вмре. То 
ж кажуть...  Може буть і два рази замужем. [Чи міг 
хлопець брати шлюб з удовою?] То нічого... Охочіше, 
шо дівчина незамужня. А у нас на селі, то було Самарі 
село... Наші дівки йшли за вдовців, двоє дітей. В кого 
яка совість, як добра совість, то бувала й матір’ю, а як 
гидка совість, то і біда тим дітям... Мені казала баба, шо 

в мене вісім місяців не було [дітей], бо мати підкладала 
пальці... Не годиться дороги переходити [молодим]... 

ВЕСІЛЬНІ ЛЕГЕНДИ  Колись то розказували ті легенди. 
А  то було, шо просто так, шо пожєнілися ті люди в 
селі молодиє, і прийде день – той чоловік може бути 
на землі, поробить, а прийде ніч – собирається і йде. 
Вже йде, хто його знає куда йде... Він іде вже в ліс, і там 
такий був мурашник, і в тому мурашнику був пильот, 
і так став він вовком, і стая там вовча, і вовки ті ходять 
там, ідуть, і став він вовком, там погодує, то погодує 
і назад не чути...  А хіба там хто бачив, як він вовком 
перекинувся? Нє. І ше говорили, шо то тре’ кидатися 
до знахорів. А то хіба ше будеш знати, тепер вони по-
кійні. Може, йому, на весіллі зробили так. Буває, шо й 
на весіллі зробили так... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  
Ой мати, моя мати,
Тіко коло нашой хати 
Гарні кавалєри... 

Так дружки співали. 
Калино, не погинайся, 
Лози гострі не погинай.
Ой Ганночко, не оглядайся, (2) 
Як оглянешся, то не вернешся. (2)

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Тоді ткали [рушники]. Тоді не 
вишивали, а  ткали ше за Польщі. Я  родилася ще за 
Польщі, то тоді ше польська власть була, а потом була 
совєтська власть, а потом були бандери, а потом знов 
німецька власть була...

c. Окачеве 
Записала І. Килюшик 5 липня 2011 р.  

у с. Окачеве Ратнівського р‑ну Волинської обл. 
від Андрійової Анастасії, 1938 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  [Чи брали шлюб із дівчиною, яка вже мала 
дитину?]Колись то воно такого не було. Навіть я знаю, 
одна там, там туда дальше хутор, була з дитиною. Але 
ж тоді ж весілля не було, так одружилися і розписали-
ся, і повінчалися без весілля... 

СВАТАННЯ  [Хто міг бути сватом?] Може, який дядько... 
У того молодого чи брат...  Большинство тако в середу, 
пятницю [сваталися]. В  суботу. Співали. А  шо несли 
[свати] – хліб у рушнику. В рушник замотаний под руку 
візьмуть... То вже вони договорені вперьод, дівчина вже 
з цим хлопцем. Договорювалися. Якщо згоди не давала, 
то вони вже й не йшли свататись. То вже вперьод дого-
ворюються. Чи то согласная вона, і він тоже. Йдуть уже 
тако, тоді вже йдуть. В нас і тепер ще є запивки... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Пекли [коровай], аякже ж. 
Я не пекла його, не знаю, як його робити, як те тісто 
роблять. Пекли коровай ше перед весіллям...То ж вже 
ж там були тиї жінки, що напечуть там... То вони там 
знають, шо на той коровай треба, з чого він пікся... 
Вже ото в мене весілля давно було – пятдесят девятого 
года [1959 р.], то я не помню, вже ото як недавно бра-
това жінка, вона коровай пекла... 

 ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молодий, молода [запро-
шували]... Тепер запрошення дають, а колись ше ж за-
прошення не було, тіко так вже просили: «Приходьте 
ви тоді-то на свадьбу». 
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РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  То вже як приїдуть [...] 
на те весілля, розплетуть косу. Вже прийдуть до моло-
деї од молодого свати [свати], і розплетуть косу, і об-
водять кругом стола три рази, там кланяються вони, 
молодий з молодою. Цілуються з батьками [...], з всіми 
родними тими... Брат молодеї. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Ой. Бо так колись молоду вдягали 
як тепер? Що було, то і вдягали. Вінка вдягали... Купу-
вали той віночок... Вперед тоді, може, й постоли були, 
а тепер там і чоботи були... Постоли то візьмуть, а шо 
ж тоді, не було іншого...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  То-то вже у того бра-
та  місця купували. Як того то братця, що от молодеї, 
і вже та родина молодого вже одкуповуються... А він 
скіки запросить, той брат, торгуються. Співали... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  [Благословляли], щоб 
довго жили, щоб був рід довгий, щоб одне одне кохали 
добре, шоб діток бігом робили. Тій, ви знаєте, стане, 
бува, й приказувати... Три рази [вклонялися молоді]. 
Ходила [молода на цвинтар до померлих батьків]...

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  
А шо, то ж там батюшка вже казав їм, шо їм там роби-
ти. Рушник забрали, застелали, і то вже батюшка ко-
мандував, шо їм, як робити... Тиї батько, мати [зустрі-
чали молодих]. Того вже молодого. Родина молодого. 
З хлібом-сіллю. 

ДАРУВАННЯ  В нас не дарувала [молода молодому ви-
шиту сорочку]... Гроші [молодим] дарували... Хто що 
брав. І  корову, хто що. Колись ще овечки були, то й 
овечки дарували і биків. З одежі шось... Як осінь, шо 
телятка немає [...], навесні зразу так і дадуть [коли 
народиться]. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як уже до молодого виве-
зуть, ше колись і волосся подрізували тако-во. Підрі-
зували жінки тако-го, хто вже знає єк. Спочатку моло-
дий [...] молодий підрізував, а потім уже поправляли 
жінки старші...  

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Ну сва-
ти ж [везли молоду до молодого]... Колись було, усе 
везли. Куфер такий [скриня], куфри такі [...] були, шо 
туда одеж складали, бо таких шкафів чи систем було 
тоді ше й мало. То тиї куфри везли. І постіль, і оде-
жу, все... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Свекруха зустріча-
ла і медом пригощала... Приказки там казала. Потім 
скидала коцюбою покривало, да... Біле полотно таке. 
Довге таке. 

РЯДЖЕННЯ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  [Чи були ряджені 
на весіллі?] Було! А  хто, то большенство того моло-
дого тиї. Тиї вже старости. Кожуха наложать, вивер-
нуть. То ходять, лякають, то просять де що. Ходили... 
До річки [возили батьків]. То ж як тепло, то, може, 
геть і по коліна в воду заведуть. А  як холодно, зи-
мою, то вам і не скажу. Бо ж весілля і зимою робили,  
осінню...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  А то страви колись не так готували, 
як тепер. Понаваруют то холодець, а то м’ясо, а то хто 
знає, і картошку тую і тушили, і мяли то ж повсюду. 
Ковбаса була. Своє була ковбаса. Єсть кабанець, шо то 
опікають, то жарять...

с. Самари
Записала І. Килюшик 4 липня 2011 р.  

у с. Самари Ратнівського р‑ну  
Волинської обл. 

від Баранчук Віри Петрівни, 1934 р. н.,  
та Оніщук Олени Петрівни, 1928 р. н.

СВАТАННЯ  Женихова мати з батьком [...], і батьки ді-
вчини називалися «сватами». В любому дні і зараз так 
ідуть, як і ранше. Йдуть у свати, беруть хліба і сала 
кусок, ну, й горілку. Дві бутилки беруть, шоб то в пару 
було. Йдуть у ті свати. А брали ще й кійка. Брали тако-
го з такими розкаряками. Брали та йдуть, та й кажуть: 
«Добрий вечор! Ми прийшли тьолочку купити». Так 
говорать тиї, його батьки, женихові: «Ми прийшли 
тьолочку купити. Нам казали, шо ви тьолочку прода-
єте, а ми прийшли куплєти». А вони кажуть: «Продає-
мо». – «А не кривая вона, чи її мати не б’є?» Ту дівчину 
проводять по хаті. «А-во подивітеся  – вона не куль-
гає, не кривая, шоб так». То тепер то вже не роблять... 
А  ну, не переламували, но міняли [хліб]. Вже й ухо-
дять як свати, то кидають свій хліб у дівчини, а тої ді-
вчини дають їм ручник той, шо хліб завертають, в об-
мєн... Так не було, шоб одмовляла. Вже раз іде, а так, 
ну, на другий день чи на третій день не схоче і всьо, не 
схоче його. А так як шено в свати, то ше не одмовляла 
так. Оно на другий день, на третій, то вже не схоче... 
Шо дадуть батьки на весілля, на цій свадьбі, то і є, а не 
обговорювали, шо ти мені даси, не обговорювали... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Пекли [коровай]. Мука, 
сахар, єйця кидають. Хто пече? Тіко шоб у парі були. 
Примєрно, в мене нема чоловіка, я не буду пекти, бо 
то безпарна. Тіко тиї печуть, той тітки попросить там 
однеї й другої, шоб була з чоловіком, а та, шо без чоло-
віка, то не пече... Пекли вдома. І в його печуть, і в неї 
печуть. Два короваї печуть...  [Чи мили руки коровай-
ниці?] Кажна, яка пече, та й обмиє [руки]. Різні пекли, 
бо ж на весілля от і зара’ всьо печуть. То так печут не 
шо-небудь...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ, ВІНКОПЛЕТИНИ  Прикрашали 
[весільне деревце]. Там бумага разна цвітна – зелена 
там, червона, біла. Різні йолки чи з берези... То зара’ то 
фата, а раньше в нас такиї робили квітки. Квітки ро-
били, барвінок. Знаєте, який барвінок росте? І з того 
барвінку віночки роблять, а тоді квітки причеплєють 
тут... А  ззаду лєнти тут. Такиї довгиї, на спину шоб 
були лєнти... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Справляли [дівич-вечір]. От так як би 
взавтра буде те весілля, а  сьо[го]дні ото з барвінку 
в’ють віночка. І вона вже, тиї дружки, тиї, шо кличуть, 
тиї, шо й не кличуть, понад хатами йде, ше беруть гар-
моні, грають. Тилько дівчата в’ють того віночка їй і 
на голову, і на коровай один віночок в’ють положити, 
і співають там, танцюють... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Ой, шо там раніше готували: холо-
дець, молоко кисле. Колись так як то ми йшли замуж: 
молоко кисле, холодець і м’ясо такими кусками вели-
кими наварать. А миски були, не було ж тарілок, та-
киї череп’єні. Може, де та й бачили в музеї, в Луцьку. 
От така велика череп’єна миска. Туда молока наллють, 
вареники [...] із пшоном, наварать, і ото всенька готів-
ля... І потом ше варення, ми повидло купили, і то вся 
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готівля була. А скіко там було чоловік, може, з двад-
цять на тому весіллі. То вже зараз роблять – усьо го-
товлять, до триста чоловік на весіллі зара’...

ВІНЧАННЯ  В церкві [вінчалися]... Звєнчеє батюшка. Як 
вийдуть з церкви, то співають: 

Дякуємо попойкові, 
Ше й батейкові жонатому, 
Вінчав – не много взяв, 
Одного золотого за Іванка молодого...

В нас колись так робили. Раньше в дівчини весілля, 
а  вже послє сутки побуде в дівчини, а  двоє суток у 
хлопця... Батьки її вже беруть коровай на ручник, ви-
ходять у двері і встрічають [молодих після вінчання]... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Як вона йшла 
заміж, то [...] маленького винесли стола. Вони по-
ставили горілки бутилку, а  вони взяли той коровай 
перерізали, ну, й от яка прикмета, її пішов в армію і 
не з’явився, покинув... Розрізав то її з чоловіком, хліб 
розрізав. То ж я кажу, хтось поставив, а вони розрі-
зали, а чи до того дойде, чи не до того, але ж бач – не 
жила... То ж тепер не так, як колись, то ж розходяться. 
В нас по селі [...] і по двоє дітей мають, от як коханця 
найде вже, той чоловік де який, вже найшла другого, 
та й живуть...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А то той главний, в нас ка-
жуть «боєрин»... А  в нас ше накривають, як до його 
везуть, то таким або простиню, або полотном таким 
довгим... Боєрин тею палкою так, підсадить так... Під-
садить так під тую хустину, подсадить під те полотно 
і палкою знімає [...], і вже свекрусі оддає теє полотно. 
А свекруха вже з тим полотном танцює, каже: 

Ой тепер я широка, 
Тепер я висока. 
Ой тепер я рада стала, 
Шо невістки дождала. 

Так, з тим полотном танцює. То зара’ в нас не так.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Вже як завезуть 
молодую, то батьки медом, мед такий настояний, ну, 
встрічають і по три рази дадуть синові, і невістці три 
рази, того меду дадуть, й молодиї засідали за стіл. 
Вони кланяються, тиї молодиї, батькам. 

ПОСАД  Обводили [молодих кругом столу]... Був хліб, 
коровай той. І обводять три рази, і на подушку сяда-
ють. Він і вона  – на подушки... Так прийнято на по-
душки сідати. І він, і вона обійдуть три рази кругом 
[столу]...

ПОСАГ  Постеля шоб була, і  ліжко тепер є, то колись 
скриня – такий ящик, а тепер – спальня [меблі]. Шоб 
спальня була. То тепер вже нема того ящика, теї скри-
ні, а зара’ – спальня і постеля. Скриня, дерево такеє, 
покрашаная, а вже теє-во ж якіїсь спальні, але не тиї, 
шо то купляють зара’... Спальню дають... То топіро 
спальню купили, до спальні – шкаф. Там зеркало. То 
ж то шкаф не один, а йде до спальні... А як колись, де 
там простині були такиї, ткали такиї рєдна [...] із свєї 
роботи, шо воно, короста, аж колеться з того прєди-
ва. Ото тоє радно положиш чи дві рядні. І ткали такії 
скатерки самі, отуда в скриню положиш. А  шо було 
класти? То тепер одежа яка, всі ходять хороше, а ко-
лись шо було класти. Такиї латухи, повсть така расто-
пурана, ну, ше й кручки сорочки позачеплювать. Таке. 

Купували [скриню]. Я в Кобрин їздила, як ішла замуж, 
Купляла ту скриню.

ДАРУВАННЯ  Корову дарать, овечки колись, а  зара’  – 
гроши... Ше як я йшла, то треба, шоб та машина швей-
на, шо шити, шоб в дівчини кажней була машина та-
кая. А чи ти вмієш шити, чи не вмієш, бо треба, шоб 
в тебе була та машина, чи шитимеш, чи не шитимеш. 
Корову дають, ну, й от такий подарок. А зара’ – гроші.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Як весілля, ну, то плаття яке по-
шиє, то спідниця тоді з лєнтами. А вже як до його заїде, 
то мала сорочку тут такую, попришитиї лєнти, і тут та 
спідниця з лєнтами, то обєзатільно шоб така була... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Треба, шоб 
вона [молода] всьо прибирала. Там накидають ше 
дров зумисне, ну, шо вроді би вона сліпая, не побачи-
ла. Шоб дрова позбирала, хату замела. Вона збирає ті 
поліна, сховають. «О, – кажуть, – вона не побачила». 
То ше найде те поліно, викидає...

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Колись у дівчини суткі побули, 
а послє вже повезуть до його, то куріцу і півня треба 
шоб забрати од невістки, до свекрухи завести... А було 
таке, шо мене везли. А в друге село мене везли в За-
річне, куріцу треба за голову і одрубали... А та в Річиці 
там так. Так годиться. Вони дають нам, де молодінка, 
куріцу... А там чо[го]сь виходять, шо треба одрубати 
голову, ну, так полагається, то скрізь колись так. На 
селі вже иначе... 

РЯДЖЕННЯ  А то-то вже як тиї хазяйки, шо готовлять, 
то вже перевдівалися вже вони там в циганку, то вже 
там придурувалися, вже там танцювали, передівали-
ся... Ше згадую одну пісню, хороша: 

Вийшов місяць, вийшов ясний та й купив собі соху.
– Подивися ти, дівчино, чи зайшов він далеко?
Зайшов він за круті гори, стала дівчина гукать:
– Ой вернися, козаченьку, щось я мала сказать. (2)
– Не вернуся, дівчинонько, бо не маю чого.
Був я вчора під віконцем, ти кохала другого.

А вона казала: «Нікого не кохала, тільки тебе одного». 
А він каже: «Тіко тебе одну. Ішов Ваня, ішов Ваня, ви-
рвав з рози квітку і подав через окно». А він каже: 

Було б тобі, дівчинонько, з рози квітки та й не рвать.
Було б тобі, дівчинонько, нас двох разом не кохать.

Вона одного любила і другого любила. І він побачив, 
шо той квітку давав через вікно. А вона ж каже: «Я ж 
не виходила до його, а  тіко через вікно. Ваня подав 
квітку через окно»...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Зара’ так, як послідній син чи дочка 
жениться [виходить заміж], то перевдівають їх [ба-
тіків], возять по селі, ну й так. Скрізь по селі возять, 
там і горілку, і закуску дають, то перевдівають батька 
й матеру...

с. Щедрогір 
Записала І. Килюшик 5 липня 2011 р. у с. Щедрогір  

Ратнівського р‑ну Волинської обл.  
від Микушиної Оксенії Антонівни, 1932 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Мій брат так мав, родилася [дитина]. Хо-
див, ходив, то й заберемініла [дівчина]. А вже весілля 
послє робили, то вже посля молодих запросили тут, 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



71РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН

шоб жили сюда, отам тики, де невістка наша. А Петро, 
то тут під гайом, то як брав, то тоже. Так само робили 
весілля, так як і треба, тико посля... На другий день чи 
на третій день привезли... 

СВАТАННЯ  [Кого могли брати у свати?] Дєдько рідний 
[...], брат старший, хто там ше є такий. «Сватами» так і 
називають... Нічого не брали, пока тико так прийдуть. 
Без нічого приходять, а вже як договоряться з дівчи-
ною, то вже йде. Тоді вже бере там родину яку ближ-
чу і бере горілку. Закуски не бере. Тико там літру чи 
кілько, ото шоб вже... А як уже ти ходиш із хлопцем, 
вже знаєш, шо ти йдеш за його, то тоді зразу йдуть 
свати. Батько не йде, тико свати, не батько, не мати, 
от дєдько чи брат старший, чи сестри мужик [чоло-
вік], і беруть уже літру горілки чи скіко, то вже підуть 
сватати її... А вже запоїни, то вже готують, а на запо-
їни як шо мають робити, то вже посля. Готуються на 
запоїни...  То-то вже на весіллі міняються [хлібом]. На 
весіллі от, бере молодий, він іде до дівки, то він уже 
ложить свій хліб, а вона вже, дівчина, дає йому [свій 
хліб], а вона бере його. [У які дні зазвичай сваталися?] 
П’єтниця колись, то тепер, ну, п’єтниця, неділя... Ото 
сватають в понеділок, у суботу. Найбільш – п’єтниця, 
неділя. Колись прийде, ну, значить, нравиться їй, то 
йду, а не нравиться, не хоче, не йду і всьо. І розверта-
ються, і йдуть.

ЗАРУЧИНИ («ЗАПОЇНИ»)  Приходили [на «запоїни» му-
зики]. То співали дівчата «Хусточка вишита...». Як то 
начети: 

Ой вишета хусточка, вишета,
А вже наша Настечка запита,
Вишивала хусточку дівчина.
Запивала Настечку родина...
Хто то тию хусточку вишивав,
Хто нашу Настечку запивав...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  При коровайові ді-
вчата не співали ничого. Тико як косу розплітали ко-
лись... Як уже весіллє, то насамперод приходить моло-
дий, а молода в вінкові вже вбрана сидить за грубкою. 
Тепер – вельон, а колись – віночок... Приходить моло-
дий з сватами до хати. Сідає молодий за столом, а тоді 
вже начинають співати отакії-во, шо співають, і сиди-
мо вже, і, значить, співаємо до коси, шо розкидають 
косу, і подходить брат... Співають:

Підступи, братику, приступи.
Розплети косу-русу, розплети.
Підступав братичок, приступав,
То він мою косоньку розплітав. 

А він вже розплітає косу тую.
– Ой де ти, братику, куснички [кіснички] 
подівав?
Чи на море, чи на Дунай попускав?
– Ни на море, ни на Дунай ни пускав,
А найменшій сестриці подавав.

О, була [...] лєнта такая, лєнта – то кусник був, так він 
того кусника забере. Вже як він розплете ту косу... Ко-
лись коси годували довгі. І він вже сидить, тако тую 
косочку... І знов співаємо: 

Розкидай же, Боже, братові хату по одній  
 деревині,
Як він розкидав мою косоньку по одній 
  волосині.

І вже він розкидає.
Розкидай, Боже, братове жито по однім  
 колосочку,
Як він розкидав мої косоньки по однім  
 волосочку.

   ***
Ой дай, мати, діжку, а на діжку – перину.
А на діжку – перину, посадити дитину...

   ***
Ой дай, мати, масла, бо я корову пасла,
Ой дай хоч трошечки помазати косочки.

А вже отак співають, а мати масло несе, вона не маже 
там, але возьме, і там вже мати маже, ото так співають. 
Несе, мочить, і вже надівають віночок.

– Ой і хто ж тобі, Настечко, вінка зв’єв?
Ой хто ж тобі на головоньку ізложив?
– Ой ізвила мені Свята Пречиста, ізвила,
Того і мені на головоньку ізложила.
– Ой хто ж теї і Пречистої упросить?
– Упросила моя матінка, упросила,
Як маленькою на руках носила...

   ***
Ой дай, мати, шубу, 
Поїдемо до шлюбу,
Там нам ручки зв’яжуть 
Та й правдоньку розкажуть...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  До вінчання як ідуть, 
і благословєть: «Дай, Господи, щастя, здоров’я і долю 
добру!». Так от поблагословіть, ідуть зара’ батьки, ше 
й перехристять. До вінчання – то так само, а він при-
ходить, батько, перехрестить, ходить і благословить, 
обсівають житом, то тепер, може, не обсівають. То 
колись завше кланялися. Співали: «Ой там, Ганноч-
ко (чи Настечко, чи єк...), кланяйся низенько, бо вже 
твоє вінчанячко близенько». До вінчання. А вже так, 
як би то каже: «Кланяйся усьому, як малому, так ста-
рому, поклон дай, маленького, старенького не минай. 
А  матінці старшій  – низесенько. Маленькому, ста-
ренькому – до ручок, а батькові й матінці – до ножок». 
Ото вже вона тако буде обходити кругом стола, і спі-
вають... [Чи ходила молода на цвинтар до померлих 
батьків просити в них благословення?] Канєшно хо-
дила... Як ше не сідали за стіл [...], то співали так:

Чи не жаль тобі, Боже, чи не жаль тобі, Боже,
Шо сиротонька плаче...

ВІНЧАННЯ  А вже на вінчання їдуть: 
Свячона калинонька, свячона.
Вже наша Настечка звінчона.
Ой свячена калинонька сікачем.
Ой звінчана Настечка з паничем...

Як вінчеються? Просто стоїть і всьо. Батьошка мо-
литься над ними і кольцами мінєє, так і тепер. Міня-
ються кольцами і всьо. Кругом столика обведе і всьо. 
Ше співають там «Многії літа» ті певчі.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  То колись, то-то тепер більше, бачте, 
то тепер скрізь добре, тут і скрізь. А колись шо готу-
вали? То ж колись так не було. Капуста, каша пшонє-
на [...], вареники, такі пиріжки, хліб, молоко, масло, 
сметана і всьо. Ото таке було. А колись не було так, 
як то тепер, наготуєш усього. Риба, там ловили рибу, 
то риба була...  «Де та капуста росла, шо до нас на пір 
прийшла? Кипіла, не кипіла, в зубах рипіла»... 
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ПЕРЕЙМА  Поставлять стола на дорозі і всьо. Стола 
винесуть хлопці, поставлять мужики, і давай вже на 
стіл ставляють, як не поставляють, то не приносили. 
Ничого не говорили, тико об’їхати не об’їдуть, бо не 
годиться. Як із вінчання, то нехто...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО («ВИВО-
ЗИНИ»)  А вже як на вивозинах, як вивезуться. В мене 
невістка є, то я того їхала, то-то тепер то вже нє, того 
нема. Колись було бере кожуха, виворачує тим боком 
і тоді вже ж «конем» от стане. Я так робила: накрилася 
кожухом таким, вивернула тим боком і до її вийшла, 
і до її вже тако стріпнулася, шоб вона [злякалася]. Раз, 
другий раз, а вона вже: «Ой-ой-ой». Вже вроді боїться. 
І третій раз, і стріпнеться, і тоді вже є [я] до хати, і вона 
за мною. Я стану, як вже кожуха в мене вже заберуть 
тиї весільниї. Коло печі стала невістка, ходить по хаті, 
тоді вже до мене, цілується. Невістка й син... То вже на 
весіллі всякі співають. То-то такі-во на вивозинах. От 
як косу розплітають, на вивозинах співають тоже. Як 
вивозиться, то вже співають... [Як кругом стола обхо-
дять, ну, то співають: 

Ходить павонька кругом ставонька, 
Пір’ячко поронить.
Гай ходить Ганночка кругом столика, 
Косоньки розпустить.

Ото вже співають: «Ой кланяйся, Ганночко, низень-
ко...». «А  за лісом, лісом...», ше в нас, правда, співа-
ють...

За лісом, лісом пташка кує,
Чи вже й Ганночка доленьки кличе:
– Ой добра доля, ходи зо мною,
А ти, лихо, пливи з водою.
Ой добра доля, ходи на віки,
А ти, лихо, пливи на ріки.

А ше тако співають, як шено вона виходить за стола. 
То вже підходять і співають: 

Ламай, мати, розу, 
Доньці Матір Божу,
Матір Божу в руки, 
Переїжджать до свекрухи. 

Ото співають вже на вивозинах, як вже до порога до-
ходить... Уже як їдуть з дружиною додому: 

Не лай, не лай, моя матінко, на мене,
Бо буде тобі моя дружинонька годити,
Перед тобою, як калинонька, ходити...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  На вивозинах. Як іде до хати, 
як вже сидить за столом, і тоді вже мати підходить і 
вдіває на тебе [на молоду]. Аєкже, накладали [покри-
вало]. Як покривало знімали, то співали... Підходить 
сват да й вже покривало знімати, а вона за столом си-
дить. Як то починати? «Ганночко, догадайся, розкри-
тися не дайся»... 

ПОСАГ  Колись кіньми везли [посаг]. Шо далі як моло-
диї, свати коло їх сядають, і дружка, й дружок, і всьо. 
Така скриня була, тую скриню брали. Мо’, де одна спід-
ниця, сорочки чи шо там, вже яке полотно в ту скри-
ню замкнуть і везуть. А  як скотина, то за скотину  – 
корова чи, там, телюка яко, чи бика заведуть. О, то ше 
й співають: 

Розтупітеся нам, люде, 
Бо до нас богатирочка їде. 

На возу скриню везе, 
За возом вола тя[г]не... 

ПЕРША  ШЛЮБНА  НІЧ («КОМОРА») Вже як весілля 
розходиться, то в коморі поставлять... Так стільців де 
три поставлять ті, та тилько шоб вони були ширшиї. 
Поставлять, поставлять, і  вони там вже ночують. То 
вже ничо’ не говорили... То такий був уклад колись...

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, РЯДЖЕННЯ  Крали [курей]. Піде 
чоловік, найде кури в повіткє і вкраде... Перевдягали-
ся. О! Свахи такиї були. Дівчетка, які молоді, то вже 
не повбираються, і дорослі найбільш то вбираються. 
Баби – в мужицьку одежу і ходять. Так як то в циганів 
уберуться, ті по хатах ходять. То дарать. То назбира-
ють яєць, то хліб, ті цигани зберуться...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Того нічого, 
тильки свічки в церкві: якшо буде хороше горіти, 
довго, то значить, шо будуть жити довго і довго. От 
колись моя мати розказувала. Вінчалися, і  свічка за-
гасла в його в руках... І той молодий вмер. То те було 
колись. Тепер тримають свічки, але ж та і ничо’ нема... 
То тепер того нема, а колись ті знахарі були, то хапали, 
я там знаю, за плаття вхопить, а шо ше там зробити, 
але жартували всьо. То в Самарах, в  нас  – нє. В  нас 
того не було. А там в Самарах, казала одна, шо бігла 
вхопила за плаття, то сват тримав, вже знає, шо то таке 
можуть робити, то як парнув по руках – то й руку пе-
ребив, та й таке.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Таке простеньке де яке плаття, ну, 
ото плаття і вінка. Пацьори, там, пасок і китайки зза-
ду. А вже як перезви йдуть до мене, як мій син, то до 
мене вже перезви приходять, вона вже перевдягається 
в друге. Накладає спідницю розшитую, сорочка на-
ткана чи нашита, казали «барабани», жилетка. То вже 
як подріжуть і хустку зав’єжуть, ото то вже...  Колись 
то галоші, то черевики, а колись – постоли. А він як 
вже багатий, то черевики такі, борт, то це зшиті чо-
боти, борткові. То пошиють ті чоботи, а які, то шили 
вже, так шо робили, шоб тиї чоботи виглядали. А як 
бідне, то не пошиє, бо дорого, а грошей же ж не було...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  По селі возять. Як послідню дочку 
віддавали, то возили [батьків] по селі. А тоді співали:

Тупу, тупу, сидять паничі.
Привезли на двір ступу,
А ступа – залізная, молода – облізлая.

А в молоду свата візьмуть вберуть. Зроблять вже тую 
молодую, зроблять якогось [«вельона»] з скатерки. І з 
ким, вже хто за молодого, і повезуть до хати, і вже спі-
ваємо:

Тупу, паничі, тупу, привезли на двір ступу. 
А ступа – залізная, молода – облізлая.
Паничі, тупу, привезли на двір ступу.
В сіни не входити, до хати не просити.
Із одним радном, із товстим стегном, з 
великими очима.

І вже йдуть в хату, то так сміялися з теї молодеї... 

ПІДМІННА МОЛОДА  Ховали [наречену]. Як уже при-
йде молодий з родиною, як уже перезви приходять... 
Вже батьки прийдуть рано, а вона вже буде в сіни хо-
ваться чи за грубкою. І накривають. То ж то вже тепер 
нема, тепер нема, тепер покривало, а то радюжка була. 
Тею радюжкою накриють єї, замотають і виводять: 
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«Взнавайте, ваша чи не ваша?». Ше во видавалася моя 
сестра, і того оддавали так само. Не ця сестра, а та, шо 
вже вмерла. То так само накрили її і привели: «Позна-
вайте». От вже як прийдуть, то, мабуть, усі тиї перезви, 
вже родина. О, то кричатимуть: «Не наша! Не наша!». 
А її вже наведуть, шоб вона вже показалася. Другу бе-
руть, першу заведуть назад. Беруть другую: «Не наша! 
Не наша!». Тоді за третім разом вже, а вона вже ногу 
покаже з того, з теї радюжки, а вже тиї дивляться, чи 
ноги не показала. А друга, ну ше як ми жили в одній 
хаті. Перший раз: «Не наша! Не наша!». А вона взяла 
якось вивунула ногу, а вони побачили: «Наша! Наша! 
Наша!». А вони розкрили: «Ваша?» – «Ой, то не наша! 
То не наша!». Підманула...

ВЕСІЛЬНІ ЛЕГЕНДИ  То ше колись за Польщі було, 
а  така знахарка була, шо вона куди йшла до людей, 
до її їхали, знахарі, казали, шо вона переступала 
через поріг у церкві, а  вони замка замкнули. Зна-
чить, знахарка була, стояла в дверах в церкві, і  вона 
переступала в церкву вінчатися, і  замкнула замка. 
І  на тако на скіко, вже на п’ятдесят років, і  ше вона  
в п’єтдесят заберемініла, і вродила хлопчика. Шо тиї 
роки вона нагорувала, то те було. То вона розказувала, 
шо ше вигодувала і зговарувала від ляку чи чого, то 
така була баба. То-то вона сама мені розказувала. Шо 
ше в п’єдесят вигодувала, шо вже стара. Вже їй було 
сімдесят років, як він в армію ішов. 

ШАЦЬКИЙ РАЙОН

смт Шацьк
Записали Г. Малеончук та Н. Патійчук  

10 липня 2009 р. у смт Шацьк Волинської обл.  
від Циган Анастасії Семенівни, 1929 р. н.

СВАТАННЯ, ВИБІР ПАРИ  Тоді вже, в моє врем’я, канєш-
но, знала вже, [дівчина, що прийдуть сватати] то-то я 
розказую вже за давнішиї роки. Батьки або хрещонці 
[йшли свататися]. Нічого не приносили. Якби вже до-
мовлено було, то б того, могорич би пили, канєшно, 
принесли би бутилу там, пили би могорич... Як вже 
домовилися дівчина з хлопцем [...], вже тоді батьки 
приходили, і батьки домовлялися. Робили там запит-
ки або заручіни, якісь там і назначали вже, на яке чіс-
ло весілля... Там у нас на хуторі одне було, шо ходив 
хлопець до дівчини, ну, і він, там в його велика сім’я 
була, брати, сестри, замуж він не міг ту дівчину брати, 
і молодої батьки не дозволяли з ним встрічатися. Був 
один такий син тут, із Шацька, тоже мав бажання з 
нею женитися, вони за нього хотіли, шоб вона йшла... 
Вже прийшов він на домо́вини, вона вже була хотіла 
одмовити йому, але батьки їх узяли, почали там нею 
уговарувати, вплоть до того, шо бити її, і вона мусила, 
винуждєна була йти. Пошла-таки за того, але потім, 
життя, то вона жила весь час з ним, але потім встрі-
чалася вона з тим-таки хлопцем, їздили десь, то на ку-
рорти, то сюда-туда. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Короваї пекли хрещонці, 
хрещьонка, хрещьонець... Якщо не було возможності 
хрещонцям печи, то чьо’ ж не дозволялось [матері]. 
Примєрно, і моя мати, як женили от мого брата, то пе-
кла коровай, куму покликала, собі вдвох дома і пекли. 

З пшеничної [муки] старалися, з житньої не получав-
ся, бо шо ж то. А прикрашали – барвинок, лєнти там 
всякі. Червона там, біла, розова, такі лєнти. В  осно-
вном барвинок. Чого саме барвинок? Бо барвинок 
таки популярні квіти були, шо він, ну, як сказати, на 
весіллі він завжди, я не можу сказати, але був попу-
лярний... В коровай закладали гроші, ну, шоб велися 
гроши в тий сім’ї... Молодого хрещьонець, «дружко» 
називали, дружко [ділив коровай]. Пісні співали, ба-
гато пісень було.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Посипали [молодих], 
аякже. Як їхали до церкви, то виведе дружко надвір, 
стануть молодиї перед дверима, обернуця сюда ж такі, 
до хати, і  тоді вже мати з батьком, виходить батько, 
кропє свячьоною водою, кругом три рази обходять, 
а  мати посипає зерном, житом, в  основном житом, 
нема жита – то пшеницей.

ПЕРЕЙМА  Обізатєльно [перекривали дорогу молодим]. 
Перепої ставили. Як молодий їде до молодої, вже ж 
там, шоб до церкви іти, то обізатєльно перепої. Може 
бути, як далеко трохи молода, то може бути і п’ять пе-
репоїв ставили, не одмовляли, не можна було одмов-
ляти. Бо то так треба... Така пісня є: 

«Казала нам мати 
перепій не минати. 
Хто перепій минає, 
той щастя й доли не має». 

То як в молодої є брат, то садили брата, і він вже торгу-
вався, ну, так як-то за молодуху, брав гроші.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Хто шив [сукню], тоді не було та-
ких, як тепер, можна зайти десь купити готове, про-
сто, в  основном заказували плаття. Купляли такий 
матєр’ял – хто білий, хто розовий, хто голубий, і шили 
вдома – ну, тоже такі довгі плаття були... Фата. А на 
фаті, типер мірту не то, бачу, не чіпляють, а тоді обі-
затєльно було, шоб був зелений отой дрібнесенький 
мірт, квіти хатні. Просто на те [на фату] клали гілочку 
такого мірту, а тоді вже квіточки деякі, ше не тіко сам 
мірт, лєнту, шоб ззаді була лєнта, чіпляли там ззаді [...] 
під фату.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Послє того як вже весіллє 
кінчаєця, то канєшно хусткою завязували [молоду] 
і перевдягали, плаття те знімали, а спеціальний одяг 
тоже вже готувала молодуха, шо там їй вдіти.

ДАРУВАННЯ  Хто шо дарував. Канєшно, були подаркі 
свекрусі, свекрові. То-то в моє врем’я такого не було, 
то у материне врем’я, в моєї матера то таке було, шо 
то, як виходила, то треба було шось наготовити, шоб 
було, а то купляли вже тоді хто шо. Хто свекрусі там – 
хустку, свекрови – сорочку якусь там.

ПОСАГ  То ж повинна була мати шкаф якийсь, постелю. 
[Чи давали скриню?] Вже – ні, у моє врем’я – ні. Скри-
ні брали, моя мати брала скриню. І  то, постеля шоб 
була хороша там, простинь там, вишивали наволочкі, 
і простині були повишито, все таке...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ, КАТАННЯ БАТЬКІВ  
Тоді по два дні весіллє було. Да, в молодої і молодо-
го. А на третій день ще й по ́правка була... Тоді менше 
було, то тепер в основном уже возять батьків, а тоді не 
дуже хто...
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с. Грабове
Записала Т. Погудіна 9 липня 2009 р. у с. Грабове 

Шацького р‑ну Волинської обл. 
від Сучок Антоніни Петрівни, 1927 р. н.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  А при веселлі бувало співали, бувало 
кажуть:

Пушла дівка до долу, вскочила вона в виноград,  
 в виноград,
А за неї пушов батейко її:
– Йди, дитятко, додом!
– Ой я не піду, ой я не піду, я ще личка не вмила,
Бо ще не прийшов, ще не приїхав, кого я  
 полюбила.
Прийшла матінка до неї, шукала її в винограді,
Виломала квіточку й прийшла додомочку,
Не найшла свого дитятка.
Пушла сестринка до неї: 
– Йди, сестринко, додому,
Бо вже приїхали гості – нема привітати кому.
– Ой я не піду, ой я не піду, не піду,
Бо ще не прийшов, ще не приїхав, кого я  
 полюбила.
– Йди, дитятко, додом, бо ой вже прийшов, вже  
 приїхав, кого ти полюбила...

Виходить вона, вберуть її вже, бувало, співають:
Чого нас не вітаєте, бо хліба не маїте, не маїте.
Біжіте до сусіда, позичте булку хліба та нас  
 привітайте.
На дворі колодязь видно, уже видно, 
Чи ви те молоду по воду послали, чи ви її в  
 комору сховали?
Як послали по воду, то прийде,
Як сховали в комору, то вийде...

  ***
Приїхала до нас Литва, буде з нами битва,
Будемо войовати, Надьочки не давати.

А вони вот відспівують:
Приїхали до нас шивчани з великими кичами,
Жовтими жупанами, сидєть воши купами...

СВАТАННЯ, ВИБІР ПАРИ  Він [хлопець] тико повинен 
сватати йти, повинна бути булка хліба, і букєт молодій 
принесе. На сватання йде хрещений батько... Я  вже 
віддавала сестру мого чоловіка... Вони вечере прихо-
дять: він, батько, мати й отчим... Вони прийшли вшти-
рох, о, втрох вони прийшли, а будь то він четвертий – 
того-во лишній був. А  вже прийшли, а  я тут... Вже 
через дорогу жила хрещонка мого чоловіка, а я кажу: 
«Хрещонко, прийдіте, бо мають сьогодні прийти Ма-
ринку сватати, – я кажу. – Ви те прийдіте, посидимо». 
І  правда, вона прийшла. Я  давай чиговати, варити 
того-во. Начиговалися, вони поприходили, а тая мати 
прийшла. А  вони кажуть: «Ой, шось ми ходили-хо-
дили, і нам настранчили, шо в вас ві те продаєте, то 
ми прийшли купувати». А  моя хрещонка каже: «А  в 
нас нічого нема, ми нічого не продаємо, вже тепер,– 
ка[же], – ніч, ми вночі нічого не продаємо, вже вечур, 
вже, – каже, – ничого не продаємо». – «А нам настрен-
чили до вас, – каже, – на подвір’я». А вона каже: «Ви те 
сюда не попали»... То ж каже хрищонка: «То прийдемо 
до вас, повечераймо разом, дамо вам, – каже, – вечеру 
тую, як будите, чи будите в нас ночувати, чи підите 
другої квартіри собі шукати»... А  я зачала сміятися, 

а  той молодий, поприходили... Хрещонка каже: «Ся-
дайте крутніше, шоб довго не стояли, бо в нас молода, 
шоб хутко замуж пушла». [Чи було таке, що дівчина 
відмовляла хлопцеві на сватанні?] Було, і не ідная така 
була: «Ой, я не піду, я ше не хочу замуж іти, я ше не 
хочу». Отказувалися. В нас тут одная, то вже заручи-
лася, вже все, але сказали, шо в нього дітей не буде, 
і вона вже заручилася, і вже малася йти, і не схотіла, 
і не пушла. В згоду виходить мати чи батько, всі по-
сідають, а ше мати виходить з сємушками, тиї-во білиї 
гарбузи, і  дає всім сватам сємушки полускати пусля 
того, і каже: «Шоб була у нас злагода, лад, шоб було у 
нас все добре». Тоє було стариї баби всєди носили в 
фартушки сємушки, шоб лад був: «Шоб в нас не було 
сварки, поїште сємушок, нате-во чаю попийте, сєму-
шок поїште», – кажуть. «А шо ваші роблять? Повече-
рали?» – «Хлєб єдять, тиї сємушки лускають...». – «Хай 
полускають сємушок, то буде злага в хати, буде добро». 
Пусля обіда [сваталися]. Хто як хоче, а наші сватухи 
приходили в будний день, а  на неділю зговорилися, 
шоб були запивки... Ой, я  самая, мене мати привела 
[народила] ше до весілля, матирин батько не давав 
землі, корови теї, шо молодий, мені вже пушті рік був, 
як мати з батьком поженилися... Ну шо, кажуть, об-
манув її, казав, шо будуть заручини, але батько зем-
лі пуд Ядамчуками не хотів давати, батько сказав: 
«Де хоч землю дам, а пуд Ядамчуками не дам, бо пуд 
Ядамчуками земля моя, буду я коло того сина чи коло 
того, будуть мене тримати, я йому землю одам, а доч-
ці даю – де хочте, беріть корову (в мене три корови), 
яку хоч бери, як дасте червону, то возьму дочку, бери 
червону, бери якую хоч і землю де хоч бери, тико того 
куска не дам, шо пуд Ядамчуками, бо я старий, я буду 
з старою доживати, [при кому буду доживати] і тому 
буду землю оддавати». Колись батьків тримали тико 
за землю, батьки дадуть тобі землю, то в тебе є, а як нє, 
то тобі ніхто не дасть... [Чи одружувалися двоюрідні 
або троюрідні?] Троюрідні в нас є. А тоє говорили [за-
суджували], але, Богу дякувати, їм нічого, а меї матира 
брат троюрудній женився, діти всі погани були... 

ЗАРУЧИНИ («ЗАПИВКИ»)  Запивки – то заручини. За-
ручини, він каже: «Я тепірка привів тико батька й ма-
тера». Шоб знали, шо будемо того-во робити в неді-
лю заручини, вже приведе. Як він привів мені-во три 
брати і три братихи, і мати й батько приведуть, і всім 
подарки давати. Кажу, як я витримаю, а  мати каже: 
«Дитино, то ти їздила до сестри, попривозила і мені, 
все привезла, я тобі все пооддаю і пооддавай». А вона 
була сирота – не батька, не матері... Каже: «Витримай, 
дитино». А  я була старша, мій чоловік старший був, 
тримав брата і тримав сестру. Ше ми тримали разом, 
але брат поїхав на Камчатку на роботу і мені прислав 
гроші. Ми написали пісьмо, шо сестра йде замуж [...]  
сюда до Стельмахів на кунець до багатих людей, шо я 
буду робити, не даю ради. То я їздила до Пульма, то в 
Пульмі давала гроші, а вони їздили на Вкраїну подуш-
ки купили, в неї ж подушки не було, то я дві подушки 
купила, вже свого ясічка дала, кажу, хай буде мій.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Хорунжий – шо роздає коровай, з мар-
шилкою ходить, то йому  – рушник і старшому сва-
тові – рушник. «Запорожці», і вже тиї хазяйки вино-
сять «запорожцям» горілку, закуску. А будуть казати: 
«А шо ж то таке, де ваші хазяйки, ниде нічого нема». 
Гинше то такий одважний чоловік: «Шось ніде нічого 
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нема, ні стола на дворі, чого то віте тепірка, в нас тако-
го нема, всі виносять, – каже, – обождіте, хазяйки ши-
куються, вам винисуть зара’ стола і все на стіл». І як 
начнуть «запорожці» співати, то так, як весільники в 
нас тепір, колись то трохи винисуть, а  зара’ горілку 
бутлями виносять...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Їсти, ну, теперка всякі тиї-во є. А ран-
ше вріжуть сала, тико зварать, студинець, молоко од-
огріте з сметаною [ряжанка], то там капусту зтушать, 
а такого не було, шоб голубці, шоб то давали. А як ми 
поїхали в Рочин до сестри... Вони там готували голуб-
ці, і я навчилася, і вже давай тут в нас голубці робити, 
а то голубців не робили і котлет так не робили, мєса 
наварать і поставлять... Ой, всюди горілку пили, тико 
не так, як тепер п’ють. Одну бутилку поставлять на 
стола, і однею бутилкою двадцятеро людей обійде, бо 
була така малесенька стограмівочка, шо тико чучуть.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Біле плат’є [в молодої]. А  мо-
лодий – біла рубашка на перший день... А на другий 
день вже молода подаровану рубашку молодому дає, 
вбирає. Нє, всюди – в плат’є біле [молода]. Тико плат’є 
було, а  тако  во, шоб кохта, спідниця, вже на другий 
день вона вбирає друге...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  То як хто хотів, найбіль-
ше ходили молодиї [запрошувати на весілля]. «Про-
сить батько й мати, і я прошу, шоб ві те приходили до 
нас на весілля, там, завтра чи по завтрії на таке й таке 
число...». А  вони отвічають: «Спасібо за те, прийма-
ємо ваші слова, бо ми хочемо і вас погостити, і у вас 
на весіллі пожити». То треба йти на весіллє просити 
перед весіллєм [померлих родичів]. Просили, ходили: 
«Просимо вас...». Бо ж мене посилали, в мене весіллє, 
а я йшла до сповіді, і кажуть: «Зайди до батька, батька 
попроси». В  нас тоє є, в  нас гинше, в  тому сілі, то й 
на могилки молодий з молодею їде і на могилках тоді 
просить, як весіллє. Так не було, тико як служба, то 
несуть, то споминають, тая грамотка, грамотку дають, 
як йдуть до сповіді. Перед весіллям грамотку тую чи-
тають, позаписують, скіко є своїх, і вона йде на служ-
бу, до сповіди і вже дає за здоровє і за впокой, і то вже 
є споминання за тих.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  [Хто випікав коровай на 
весілля?] Хрещона мати найбільше, як є дві, три, ой, 
теперка в нас короваї несуть. Короваїв, як хто хотів, 
хто два мав, а найбільше давали три короваї. Було ше 
на другий день останеться єден коровай, і ше тоді на 
другий день ділять. Були всякі, колись із житньої муки 
був коровай, то ше такий був коровай, то ше бувало 
винесуть, дадуть, то візьмеш тако, а  він сірий тепер 
коровай. Нє, в коровай в нас того [копійок] ніколи не 
клали. А прикрашали, рвали барвинок, плели вінки і 
чиплєли, бумага була всяка, та як тепер бумагу взя-
ли на лєнточки, дєвчєтка робили квітки і чиплєли до 
того короваю. Барвинок положаний бути всюди на ко-
роваї... Бо він при грудях, барвинок, на весіллі мусить 
бути. В нас не жидного весілля вже два роки не було. 
Було, [...] того короваю, теї води, [у якій коровайниці 
мили руки] шоб де-небуть негде не вилили, а шо[б] за-
несли чи пуд яблуньку, чи пуд вишеньку, теє, шо рос-
те в себе на дворі, там нічого не ходить, шоб виляли.  
Чого те робили, бо кажуть, молодиї люди женяться, 
а коровай, то для їх шоб все тоє росло. Хано я вам ше 
яку пісню заспіваю шось до короваю...

Ой чи вся, чи не вся родина моя на короваї у мене? 
Ой уся, уся родина моя, бо я батейка маю.
Ой уся, уся родина моя на короваю в мене.
Ходить матінка по білім стігцю, ше й до світлоньки  
 гляне.
Ой чи вся, чи не вся родина моя на короваю у мене?
Ой уся, уся родина моя, бо я матінку маю.
Ой уся, уся родина моя на короваю в мене.
Ходить Адамцю по білім стігцю, ше й до світлоньки  
 гляне.
Ой чи вся, чи не вся родина моя на короваю в мене?
Ой уся, уся родина моя, ще й хрещононьки маю.
Пушла сестронька покликала мого батенька  
 хрещеного...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Заплітут косу, лєнти 
позаплітають, одну косу заплетуть, і вже як приїде мо-
лодий, такого співають:

Склони, Наталочко, на стіл головку, 
Нехай твій молодий розплете косоньку, 
Нехай він виплете тиї лєнточки,
Нехай він лєнту сховає в скриню,
Бере він тебе за господиню.

Так бувало прийде молодий, вже склонить вона голо-
вку, розплете її брат, а як брата нема, то вона вже має 
такого хлопця, шо тико розплете косу, вже дасть йому 
в руки лєнту, він платить гроші за тоє, молодий, то 
вже співають:

Нехай сховає собі в скриню,
Бо бере її він за господиню.

ПЕРЕЙМА  Ставили, є в нас кажуть: «Їде кавалєр до ді-
вки, як місяченько до зірки». Повинні давати горілку, 
вони тримають свою бутилу, хліб гинше, хліб забира-
ють, а гинше тико пуд’їде молодий, я не раз тутка ба-
чила, як в нас брали, як йде кавалєр, буде брати, мій 
брат переходив, на дворі поставить стола, поставить 
бутилу, хліб положив, він той хліб поцілував і з собою 
забрав. А ми кажем: «В нас хліб не беруть». А він каже: 
«А  в нас беруть, бо то люди благословлять добрими 
словами, я хліб забираю своїми руками...».

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ 
ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Теперка цукерки купують, а колись 
бере мати жито чи пшеницю, батько обсипає і свяченою 
водою [кропить], як їдуть до церкви або до розпісі... 

Має батейко, має, 
Всім добрим осипає,
То житом, то ячменьом,
Все зелененьким хмельом.

З  церкви приїдуть молодиї, то вже батьки [...] вихо-
дять, батько – з бутилкою, а мати – з хлібом... В нас 
не давали [молодим мед], в Смолярих то давали. Мати 
маже хліб [...], позамазуваним вийшла з тею скибоч-
кою і дає молодим той хліб, а посля кажуть, шо хай ді-
ткам віддадуть той хліб, хай никому не дають, тико ді-
ткам малим той хліб дадуть. В Смолярих була, я кажу, 
в нас такого нема, бо то моя хрещона дочка, хрещену 
дочку оддавали, але теперка в нас стали, в нас єдного 
року було восьмеро веселів од Паски до Трійці, були 
веселлі шонеділі, були веселлі, а тепірка...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Хрещоний батько [ділив коро-
вай]. Навранше – батькові й матері, хрещеним, а по-
сля – всім весільникам... Співають:
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Крайте коровай, крайте, 
Роду не минайте,
В нашої Надуні рід великий,
Всім по гусочці дайте.

  ***
Тобі, дружко, не дружковати, 
Тико свиней пасти, 
З великою ломакою, 
З чорною собакою.

  ***
Дай, друзю, короваю, 
Я тобі заспіваю,
За мій голосочок 
Дайте хоч кусочок.

Ой, співають в нас до короваю, як начнуть співати, як 
начнуть скакати всі... 

Пушов дружбонько до роду, 
Просив – подайте на воду, 
Од гаю, гаю подайте до краю, 
Як я вас позбираю...

ДАРУВАННЯ («ПЕРЕПІЙ»)  Дарувала [молода] матері 
[молодого], там, кохту, спідницю, з матерії пошитую, 
а тепер то вже купують кохти, светрі уже купують, да-
рують, а колись материю тико купували, матерію ді-
лили, матері й батькові, а вже сестрі й братові, тоже 
давали всім. На заручинах дарували, дядькам давали 
рушники, а  вже як весілля, то давали рубашки хто, 
а гинше на заручинах дадут, а на весіллі тико хатнім 
дадуть... [Що дарували молодим?] Гроші давали [мо-
лодим], в  нас теперка купують одіяла всякі, перепи-
вають, хрещоні батько й мати одіяла дарують всякі. 
То молодій, як близька рудня, то дадуть [гроші], то 
хрещона мати.Мені хрещона мати поклала матерію на 
платтє, то казали: «О, бачте, яка...». А в мене хрещо-
на мати була з Пульма, отам село, а батько хрещоний 
був з Залісся, то хрещоний батько положив гроші, 
а мати дала на платтє, купила і на платтє клала. Хто 
одіяла, хто покривала вже стали, то покривала дають. 
Кажуть: «Дай Бог, шоб ві те жили щасливо, здорово, 
були богати як земля, а були весьоли як вода». То-то 
вже батько з матерою хрещені пудходять і благослов-
ляють, і кажуть: «Шоб ви те були такиї богатирі». Ше 
моя хрещена дочка, як розписувалися, вона не вінчи-
лася, тико розписувалася. Ми зайшли до клуба, і вже 
вийшла, бо вже розписали, сказали: «Йдіте поздоров-
ляйте своїх молодих». Я вийшла, а тоді ше такого не 
було, а мене мати моя вчила: «Як ти будеш йти, як роз-
пишуться, а ти скажи, шоб моя хрещена дочка жила 
і була богата як земля, а весела як вода, шоб Господь 
тобі дав». А тоді на мене: «Де ти такоє навчилася?». А я 
кажу: «Навчили люди, люди всякі є, понаучували». То 
бувало кажуть: «О, бачте, як хороше благословить!». 
Ще кажу: «То кладу тобі під рушник гроші, шоб в тебе 
в кожному куточку була друбненька дитинка...». Як є 
гроші. «Шоб в тебе в кожному куточку був син і до-
чка». І хорошеє благословить, тепер не так благосло-
вить, тепер ше луче благословлять, колись старі люди, 
бувало, кладуть і на спомагання, бувало...

ПОСАГ  Давали корова, найперше  – сундук, ковріток 
[прялку], шо ше будуть пудиймати хлопці, кажуть: 
«Наклали каміння, бо сундук міцно тяжкий, мусить 
каміння наклали, шоб ми не пудиймали сундука». О, 
корова, сундук, ковріток  – шоб прила [пряла], шоб 

була прила, бо ш то напраде і буде ткати сорочки, буде 
мати, бо то без сорочки не буде крутка, бо вона не на-
праде і не натче нічого.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, ПОКРИВАННЯ 
МОЛОДОЇ  Були, зустрічає [свекруха], несе молода в 
фартушкові коровай... Вже роздирай дадуть. Вже на-
вранше, як молода вже має до свекрухи йти, той коро-
вай дадуть молодій, а молода приходить, і хто стоїть в 
хаті коло свекрухи, молода завивала, скидала її хустку, 
вона завиває свекруху своєю хусткою, а свекруха за-
виває молоду [своєю] хусткою, як вельона скидає.Ве-
льона скидає свекруха в нас, завиває хустку молодій...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Я ше ходила, була за старшу сва-
ху в Вільшанці, то я ше уміла тако співати, то прийшов 
мене забрав з чоловіком, то я ше ходила в гости, по-
слали мене з молодею їхати [...], до Вільшанки, шоб я 
ночувала там в першу ніч, а мені вже постилили ліжко 
лягати спати. А вона почала: «Тьотю, – вчепилася за 
шию,  – тьотю, я  не буду лягати з ним спати на ліж-
ко». – «Надю, то ж не мо[ж]на!» Я зайшла, посадила її 
на ліжко і там сіла, і він, і шо він її просить, а вона – нє, 
я не буду. Кажу: «Нє, мусиш, дитинко нашо, ти согла-
силася робити весілля, тепірка не ляжиш, то шо його 
мати буде робити». То тая мати прийшла мене про-
сить: «Добре, шо ві те приїхали, шо ві те хоч її впро-
сили, а шоб ми ві те робили, була б не пушла, була б 
додом іти». І  вона правда мене послухала, поцілува-
ла мене, і  я кажу: «Лягай, дитино, будеш спати, тобі 
вже не перший раз, мусиш тоє тривати, шо мусово 
тоє, я вже скіко літ замужом, і ти лягай!». І вона мене 
послухала, і я пушла на своє ліжко, а вона – на своє, 
і вже так переночували. Врано [...], мати приїжджає, 
то в гости вже приїжджиють, везуть вже сундука, хто 
везе шафу, сундука, вже мати їде, в гости їдуть, ми вже 
вийшли, стали співати гостям...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На другий день запрошу-
вали вже: «Приходьте хто може, бо вже будемо кун-
чати, свадьба проходить, весілля кінчається». То вже 
так на другий день, то вже так хто прийде, а хто вечур 
поприходять в кого робота, робочий день такий-во... 
Борщ, каша, кажуть, розгон... І вже розгенєють.

МУЗИКАНТИ  То як в кого, як хто платив, то й музикан-
ти були, а як ніхто не платив, то не було, самиї хлопці 
брали відро і тую, шо качають шмаття, і грають, і спі-
вають, а чоловіки ходять і: «Баби, співайте, йдіте тан-
цюйте, а ми вам будем грати»...

с. Піща
Записала В. Конвай у червні 2007 р. у с. Піща  

Шацького р‑ну Волинської обл.  
від Турич Світлани Михайлівни

КОРОВАЙ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Хорунжий запро-
шує всіх до столу. Кричить: «Святкові, бояркові, всі до 
столу!». Його беруть від молодої. Він із хорунгою, яка 
робиться із розсохи на три кінчики – засохла із трьома 
гілочками гілка, яка прикрашається дзвіночками, бар-
вінком, квітами. Якщо є живі, то обов’язково прикра-
шають живими квітами, а  якщо ні,  – декоративними. 
Буває на весіллі і так, що дівчата або хлопці викрадуть 
хорунгу, а тоді требують викуп. Він є помічник боярина 
із сторони нареченої. Щоб весілля вели не з одної сторо-
ни, а з двох. Заходять дівчата, сідають на лавках. Батьки 
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молодих  – біля молодої і молодого... Дружко, притан-
цьовуючи, несе коровай. Дівчата у цей час співають: 

– Де ж ти бував, де ж ти бував,
Славний короваю?
Що ж ти видав, що ж ти видав,
Славний короваю?
– Бував я ж у чистому полі,
Видав же я місяця із зорою.
Не єсть же то ясний місяченько,
А єсть же то молодеї [називають ім’я нареченої]  
 батенько. 
Не єсть же то зоронька,
А єсть же то молодої матьонка.

І далі дружко ставить коровай перед молодими. А тоді 
перша сваха каже: «А давайте-но ми, свату, вас побри-
ємо! Будете хороший і чистий до короваю». Вона бере 
велику щітку, якою мажуть [білять] у хаті, здорового 
ножа і робить вигляд, що прихорошує свата. А потім 
жінки кажуть: «О,  то ще ж вмити треба!». Виносять 
відро і вмивають його із відра, витирає рушником і 
потім той рушник йому залишає на згадку... «Тепер 
подивися, чи ж хороший ти?» Вона дістає начищену 
пательню [сковорідку] і просить подивитися, як у 
люстерко. А потім уже приступають до розподілу ко-
роваю. Дружко хреститься, а потім каже: «Дай Боже, 
в добрий час почити [почати]». Наш коровай печеться 
з палицями зверху. То він роздає ті палки молодим, 
матері та батькові наречених, при цьому приказую-
чи: «Перша палка – молодій, друга палка – молодому, 
хрещеній матері за те, що спекла такий гарний коро-
вай, а вінок, що є на короваї, – каже, – це вже мені». 
Далі вирізає середину і дає молодим. Тоді хусткою 
обв’язують хорунгу і кладуть молодим коровай на 
спеціально підготовлену для цього тарілку. Підошву  
[низ короваю] віддають музикантам. На серветку – це 
тепер, а раніше кожен мав хустинку, кладуть кожному 
шматок короваю. І дружки далі співають:

Крайте коровай, крайте,
Родиноньку не минайте,
Щоб всіх обділити,
Родиноньку не гнівити.
Дружко коровай крає,
Золотий ножик має.
– Дай, друзю, короваю –
Хороше заспіваю.
Дай, друзю, хоч кусочок
За мій голосочок.

А  він, жартуючи, їх ображає: «Хіба ж то голосочок? 
Хіба ж то так уже гарно співали?». Вони тоді йому від-
повідають так, щоб його образити:

Дружко коровай ріже,
З носа сапля лізе.
Дайте помелище
Витерти носище.

Перш ніж дати коровай, вони приказують: «Чия ручка 
дала, щоб здорова була!». Ті, хто отримує коровай, ма-
ють сказати побажання молодим. Ще співають друж-
кові такої пісні:

Поїхав дружко жити [жати],
На сліпий жереб’єти.
Понесла жінка їсти,
В сім горщику лемішки,
А вось не з горою,

  ***
Облизався з бородою,
Дружко коровай крає,
В кишеню ховає.
То в жменю, то в кишеню,
Для діток на вечерю.

Далі дружко каже, що нижня частина  – музикантам. 
Коли уже увесь коровай розділили, тоді співають такої: 

Вже я матінці одслужила,
У комори серпа положила.
А хто тим серпом буде жати,
Буде батенько в найми брати.
А тії найми не будуть жати,
Будуть на сонце поглядати,
Шоб хутчіше додомойку –
Забрати заплатойку.

Коровай – на тарілці із хоругвою та із грошима, які зібра-
ли при даруванні перед тим, як віддати молодим. Дружко 
витягує тарілку і її розбиває, топчучись по ній, приказує 
при цьому: «На щастя, на здоров’я, на довгий вік!».

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Тоді дружко дає команду ви-
ходити – молоду розтанцьовувати. Тоді молода вихо-
дить із-за столу і зі свого посагу стягає рушник, щоб 
так дівчата, як зараз підуть із нею танцювати, і заміж 
пішли слідом за нею. Одна зі свашок каже: «Стягни, 
Олечко, рушника трохи із свого посагу, бо так годить-
ся, щоб своїх подружечок потягла у подружнє життє». 
А тоді співають:

Загортай, мати, попіл,
Ми твою дочку вхопім,
Загортай, мати, жар, жар,
Буде дочки жаль, жаль.

Далі, розтанцьовуючи наречену, готуються до про-
щання з нею, співаючи: 

Розбився збаночок,
Несучи з водою. 
Тепер нам, Олечко,
Розлука з тобою.
Не буде, колего, 
Коло кого сісти,
Не буде, колего,
З ким поговорити,
Не буде, колего,
З ким раду радити.

Увесь текст пісні повторюється двічі, і так закінчуєть-
ся весілля...

ПОСАД  Це початок весілля. Молодий одягається у себе 
вдома. Але перед тим як іти до молодої, дружко, бать-
ко його хрещений забиває посад. Два кілочки забиває, 
а потім – два хрестики і завішує все рушником. Далі 
святить свяченою водою із колосків, який називається 
«пензлик». Після того чіпляє його зверху на той хрес-
тик. Хліб – як символ достатку, багатства, добра. Після 
того молодий сідає під образами, далі гості сідають, 
а тоді дружко дає команду, що вже пора іти до молодої. 
Батьки обсипають зерном, кроплять освяченою водою. 
Вишиковується весільний поїзд. Коли вже вони прихо-
дять до молодої, тоді вже в неї знову забивають посад... 
В  кутку  – образи. Стіл накритий вишитими або тка-
ними скатертинами. На столі – перев’язані червоною 
стрічкою спечені із переплетеного тіста двачки [дві 
спарені хлібини]. Їх молоді після весілля обов’язково 
мають з’їсти, щоб завжди бути в парі. 
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ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Дитина вбігає в 
хату і кричить: «Тітко Ганно, вже йдуть!». Тітка Ганна – 
це хрещена мати. Вона б’є в поли і говорить: «А де ж 
молода? Біжіть швидше в комору». Бо раніше в наших 
традиціях було ховати молоду в коморі. Чути спів:

На дворі колодязь –
Видно дно,
А нашої Олічки –
Не видно.
Вирядили по водицю –
Верніте,
Зачинили в комороньку –
Одчиніте.

Тітка просить дітей, щоб зайняли місця, на яких мають 
сідати молоді. А тоді, викупляють місце, на якому мають 
сидіти молоді, діти отримують гроші. І знову співають:

Ой знати, знати,
Цигани в хаті,
Бо не виходять
Дитя вітати.

Тоді виходять батьки, і батько каже: «Вітаємо вас, гості 
дорогії, із хлібом-сіллю». «Просимо до нас до хати!» – 
каже мати. Тільки переступили поріг – знову співають:

Ще ваша хата не метяна,
Ще ваша дівка не плетяна.
Ми вам хату заметемо,
Ми вам дівку заплетемо.

А гості вже молодої відспівують:
Вже наша хата заметяна,
Вже наша дівка заплетяна.

І  тут дівчата і дружки виводять молоду із комори. 
В неї на руці – вишитий рушник. Вона так наперед тим 
рушником змахнула перше і виходить. А тоді жінки із 
тої і тої сторони разом:

Ступила Олічка на поріг,
Махнула рушничком навперід.
Ой сваткові, бояркові, в сторону,
Бо ведемо молодую до столу.

Далі молода кланяється молодому, і  тоді вже ніби зі-
бралися за стіл заходити, але там уже діти зайняли 
місця. Їх просять звільнити місця, кажуть, що їм ще 
рано сідати за стіл, а ті вимагають із молодого викуп за 
місце. Нарешті сторгувались, дітей обдарували... Наре-
шті дружко каже: «Ну що ж, будем посад забівати. Пер-
шим повтором батько і мати, і вся родина – благосло-
віть своїх дітей посад забивати». Батьки і всі присутні 
відповідають: «Хай Бог благословить, і ми благослови-
мо!». І так він повторює тричі. І три пісні співають:

Забивайте посад,
Де Господь написав,
Де Боги малювали,
Де посад забивали.

За другим разом співають іншої:
Ой летіли гусоньки через сад
І питали Олічки про посад.
– Ой шо вам, гусоньки, до того,
До мого посаженьку славного.

Потім співають третьої:
Мід-вино п’ють, 
Колочки б’ють,
Посаг забівають.

І  знову дружко командує: «Забівайте посад!». Тітка 
Ганна, хрещена мати, просить батьків, щоб вони пер-
ші сіли, а потім уже діти [молоді].

Радом, радом мою родину садіте, 
Посадіте мого батенька найвище,
Хай я йому схилюся найнижче.
Посадіте мою матінку найвище,
Хай я їй схилюся найнижче.

Потім наступна пісня:
Сюди я гляну, туди я гляну –
Нікого не відати.
Шлю сокола на друге село,
А зозуленьку – на Вкраїноньку – 
Родину збірати.

А потім ще однієї співають:
Кланяйся, Олічко,
Кланяйся низенько, низенько,
Покірненько, щоб було хорошенько.

Тобто молоді проходять навколо столу тричі, навколо 
батьків, тричі кланяються їм і тричі співають. А потім 
вже, як обійшли втретє, сідають на своє місце. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Тут вже час розплітати 
косу молодої. Її має розплітати найменший брат моло-
дої. Якщо немає рідного – то двоюрідний. Але із її ро-
дини саме хтось має розплітати косу. Кличуть меншого 
брата розплітати косу. Як тільки він входить – співають:

Ступи, ступи, менший брате, на поріг,
Розплітати русу-косу навперід.
Ступи, ступи, менший брате, на стулець,
Розплітати русу-косу под вінець.

Він розплітає косу, а молодий йому має за це заплати-
ти, дає йому гроші. Тоді старший дружко каже: «Бу-
демо вже збіратися до вінцю!». Це молодих спонукає 
до дії. Вони встають. Мати дає в руки ікони під вінець 
і хрест, а під руки – хліб. Батьки посипають зерном, 
грішми і цукерками молодих і кроплять свяченою во-
дою. І жінки співають:

Посипай, мати, житом, (2)
То житом, то ячменем,
То зельоним хмельом.
Посипай, мати, житом, (2)
Ще й хорошим життьом. 
Стрічай нас, Боже,
На першім порозі, (2)
В далекій дорозі.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  І коли вже весільний поїзд рушає 
до вінцю, то співають такої:

Ой темні вороженьки,
Не переходьте дороженьки,
Нехай перейде батько, мати,
І вся родина, що є в хаті.

с. Світязь
Записала В. Конвай у червні 2007 р.  

у с. Світязь Шацького р‑ну Волинської обл. 
від Приступи Євдокії Амбросіївни, 1935 р. н. 

ПОСАГ  Колись фати не надівали, а  із лентів готували 
квіточки. В придане готували скриню – «куфар» у нас 
казали, – корову, серпа. Якщо дівчина виходить заміж, 
то повинна була на три роки мати своєї одежі. 
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ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Коли моло-
дий іде до молодої, то співають про вороженьок пісню.

Ніхто нас не відає, 
Куди ми поїдемо.
У ліс – по калину,
До сватів – по дівчину.

Колись брали коні з дугами і висідались. 

ПЕРЕЙМА  Хлопці їдуть по дівку, а ті із рідні, що мають 
дівку віддавати, переходять дорогу і требують викуп.

Казала мені мати,
Перепою не минати.
Хто перепій минає,
Той щастя й долі не має.

Горілку беруть із собою із дому дружба. Дружба з тор-
бою, а ті виходять з буханкою хліба. І вже як дадуть 
могорич, то дружба хлібину бере. Як торгуються та 
хочуть взяти ще, то співають такої:

Сидять два голота,
Вилізли із болота.
За півлітра горілки
Не пускають до дівки.

А свати, коли їх тривалий час не пускають, співають 
такої:

Били коня батогом,
Почали дугою.
Ой куди ж ми заїдемо
З такою їздою. 

А з іншого боку відповідають:
Оглянися-но, дружба,
Іде в церкві служба.
Треба коні нагнати,
Щоб на службу поспівати.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Коли вже при-
їдуть, під поріг підійдуть, співають:

Сватку, ви не бійтеся,
В вікна не дивітеся,
Яка нас тут сила,
Пара коней носила:
Четверо та п’ятеро – 
Нас усіх дев’ятеро.
Чом нас не вітаєте?
Чи хліба не маєте? (2)
Чи зятя не знаєте?

Вони, як хочуть «поговоритися», що «багатирі» при-
їхали:

Доки ми стоятимем,
Землю ми топтатимем?
У червоних ми чобітках,
В золотих ми підківках.

***
Сваха часу не має,
Бахурів принімає,
По хаті мотається,
До нас не вітається.
Як приїхав молоденький на коні,
Впала його шапочка до землі.
Вийшла його тещечка вітати
Та хотіла шапочку підняти.
– Не дай, не дай шапочки ти мені,
Вийде моя милая – дасть мені.
Вийшла його миленькая – 

Шапку підняла.
Взяла його за рученьку,
В хату повела.

Як вийде теща із хлібом-сіллю, співають такої:
Теща зятьові рада,
Винесла винограда.
По віточці ламає,
Теща зятя вітає.

Буває, що співають насмєшки:
Сваха з порога скаче,
За нею байстрюк плаче.
На тобі штучку в ручку,
Тільки не плач, байстрючку.

Як уже вийдуть із хлібом, горілкою під рукою, ну, уже 
приймають:

Спасибі тобі, свату,
В твою світлу хату,
Що прийняв дитиноньку,
Що прийняв родиноньку.
Казала мені мати
В вас тут не ночувати,
Попити, погуляти
І додому вертати.

Колись на весілля щитали, щоб було непарна кількість 
людей. І цього обов’язково притримувались, бо невєс-
та повинна [стати парою молодому]. Така прикмета. 

ВІНЧАННЯ  І уже збираються до вінчання. Потім вінча-
ються. Як вийшли із вінчання, співають:

Їхала молода з-під вінця,
Розсипала сивий мачок з рукавця.
– Рости, рости, сивий мачок з рукавця,
Ой не ходи, моя мати, та й за мною. (2)
Ой питала матінка в своєї дочки:
– Чи горіли хорошенько свічечки?
– Ой горіли, моя мамцю, палали,
Як на білім полотенці стояли.
Ой на білім полотенці стояли,
Золотії перстенечки міняли.
Скакала коза з воза, а козенята в стос,
Привітай, матінко, своїх дітоньок,
Одно – своє, друге – чужоє, тепер – твої обоє.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Поп’ють, погуляють, начинають 
коровай ділити і співають. Дружко має бути чистим, 
з чистими руками. Помиють його, побриють [удають, 
що це роблять, використовуючи різні предмети: щіт-
ку, якою хату мастять, поламаний здоровенний гребі-
нець тощо].

Ми коровай пекли,
Здалеку воду несли,
На щастя, на долю
Галюні і Колі.

  ***
Дружко коровай крає,
Золотий ножик має...

Пісні співають усім, кому роздають коровай. Коровай 
розділили.

Оглянися, мати,
Нема дочки в хаті,
Ні скрині, ні перини,
Ні рідної дитини.
Загрібай, мати, жар, жар,
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Буде дочки жаль, жаль.
Кидай, мати, в піч дрова,
Бувай, мати, здорова.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ Молода по-
чинає плакати, а тоді співають:

Запрягайте ту клячу,
Не дивись, що я плачу,
За порогами стану,
Плакати перестану.
Не дивуйтеся, люди,
Що багатенька їде,
Везе скрину і перину,
Ще й в животі дитину.

А вже свашки співають:
Розбилася миска, розбилась тарілка,
Признаємось, люди, вам, 

Що нечесна дівка.
Розбилася миска, розбилася друга,
Признаємся, люди, вам,
Молодуха – груба.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Звичай комори був, ще моя мати 
розказувала. Вже як везуть кіньми, співають: 

Ламай, мати, рожу,
Знімай Матір Божу,
Давай дочці в руки, 
Бо йдем до свекрухи.
Змітай, мати, лави,
Щоб не було куряви.
Готуй, мати, прута,
Щоб була невістка крута.
Вари, мати, диню,
Бо везем господиню.
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с. Велика Костромка
Записала Л. Боса 15 вересня 2011 р.  

у с. Велика Костромка  
Апостолівського р‑ну Дніпропетровської обл.  

від Борицької Валентини Іванівни, 1951 р. н.,  
Маски Ніни Василівни, 1945 р. н.,  

Федора Анатолійовича, 1952 р. н.,  
Бузок Юлії Петрівни, 1941 р. н.,  

Пащенко Ніни Олексіївни  
та Тамари Володимирівни, 1959 р. н.

СВАТАННЯ  Заходять старости і сватають, вона [дівчи-
на] піч колупає. А він [хлопець] заходе в хату і каже: 
«Я мисливець, ішов, побачив – куниця побігла до вас 
у двір». Отакі шутки-прибутки. І ті свати дівчини уже 
запрошують сватів до столу. Дівчина тоді вже пов’язує 
рушниками, і приходять, і питають: «Де ж куниця?». 
І ото раз – покажіть дівчину. «А ми хочем у вас її ку-
пить». Тоді роблять сдєлку між собою. Батьки согласні 
чи не согласні. Якшо согласні – дівчина виходе, вино-
се рушник чи два і рушником перев’язує сватів. По-
тім сідають за стіл і домовляються, на яке число вони 
призначають весілля. Сватання й заручини – це одне 
й те саме.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДИВЕНЬ»), КОРОВАЙ  Спочат-
ку в печі великі хлібини печуть. Потом – сто гілок ди-
веня, на нього вішали і калинку, а потім придумували 
і «петушки». Робили все, придумували і бумажечки 
вішали. А дивні робили із дерези, настругували такі 
красиві шпичаки, палочки, згукували дружок, і друж-
ки чистили, готовилися. Сходяться дружки і бабочки, 
і робиться дивень, співають пісні українські народні. 
Коровай пекли пізніше. Для випікання запрошували 
жінок, які жили щасливо і вже багато років були за-
міжні. Ото було таке, шо: «Не грюкайте дверима, бо 
тісто впаде або втече». 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Закуска була така раніше: квашений 
огірок, капуста, холодець і кампот, «узвар» називаєть-
ся. Моя свекруха наварила велику каструлю малірова-
ну, варився він із сушки – яблук, абрикосів. Кропени-
ки – це наша особлива сільська страва, більше її ніде 
немає. Недавно їздили ми в Петриківку, то напекли 
два відра, всі приходили, всіх пригощали, і ніхто такої 
смачної страви не куштував. Ставляють опарку, тісто 
сходе, а потом зажарку на сковородкі, а потом ріжем 
кроп, розкатаємо тісто, кроп зажаркою мажем, скру-
чуєм рулетом і ріжем на кусочки, обмазуєм олійкой – 
на сковородку і в духовку.

ВИКУП МОЛОДОЇ  Світилки були од молодої. Так про-
сто не отдавали молоду з двору, стояли дружки стар-
шого віку, продавали молоду. Викупили молоду. Бать-
ки благословляють. Їдуть до розпісі, більша часть 
свадьби проходе у молодої. 

ВІНЧАННЯ, ПЕРЕЙМА  В  суботу гуляють свадьбу, а  в 
неділю їдуть вінчаються. От зараз обсипають молодих 
грішми, а раніше тоді грішми ніхто не сипав. Сипали 
житом... Розписувалися у сільраді. Розписалися і їдуть 
в кортеж [весільний транспорт]. Я  пам’ятаю, як їха-
ли бричками по селу, пиляка кругом стояла, кругом 
не пускали, требували викуп од молодого. Поки вони 
приїдуть, а  ото такі барикади нароблять, особенно 
поки до молодої їхали. А ми на конях їхали. Коні при-
крашені цвіточками, лєнтами, дзвіночками. Було таке, 
шо переливали дорогу водою, і молодий брав на руки 
наречену, і переносив. 

ПОСАД, ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  У молодої мати зустрі-
чає із хлібом, іконою, зв’язує їм [молодим] руки, за-
водить у шалаш на покуті. Ікони над ними. Коровай 
і дивень [перед молодими на столі]. Ложки зв’яжуть. 

ДАРУВАННЯ, ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Заходять молоді, гості, 
починають співать, випили, а потом дарять, за другим 
столом дарували. За першим столом співають дружки 
смішні пісні:

На комині кружка стояла,
А в ту кружку кицька настяла,
Подайте ту кружку. Гу-у-у!
Напоїти старшу дружку
– Тобі, дружко, не дружкувати,
Молодому не панувати.
Тобі, дружко, мати казала,
Щоб ти рота не роздявляла,
Бо великі зуби
Висять через губи. Гу-у-у!

* * *
Старший боярин патлатий,
До стелі прип’ятий,
До землі прибитий, 
Щоб не був сердитий...
Старший боярин косий... 
А другий безносий,
А третій без вуха, 
Та й той пісню слуха.

Коли другий стіл починається, то на підносі горілка 
стоїть, стаканчики, дивень і шишка. І він говоре, що 
зараз вас вітає чи рідний брат, чи рідна сестра, чи тіт-
ка, чи дядько. Вони поздоровляють, їм дають шишку. 
Дарували тоді три рубля чи п’ять, клали на тарілочку. 
Свату співали:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ
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Ой свату, свату, 
Вилазь на хату,
Яйцями на село,
Щоб в нас весело було.
А в нашого свата 
З верби, з лози хата, 
Він кудрями потрясе, 
Горілочки принесе. 
Горілочки, горілочки, 
Горілочки, свату,
Як не даси горілочки, 
Переверним хату.

Тим, хто не був запрошений, а стояв дивився, співали:
Що ж то за ворони,
Що то за ворони 
Стоять у порогу,
Рота роззявили... 

Подарували, потом  – танці... Потім їдуть до женіха, 
провожали піснями... Ходили кругом столу, співали:

Cвату, свату, дайте плату.
Як не дасте плати, 
То спалимо хату. 

То хазяїн старався цим світличкам дати...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Уже привезли молоду 
до молодого, погуляли, мати його заводе невістку 
у світлицю, знімає фату, зав’язує хустку. Моло-
да казала: «Дарую вам, мамо, хустину, щоб ви мене 
любили, як рідну дитину». А  мати бере хустину і  
зав’язує невістці. 

Бурячок, бурячок, 
Червоная гичка,
Вчора була дівчинонька, 
Сьогодні – молодичка. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («МОЛОДУ 
КОРМИТЬ»)  На другий день снідать несли  – холо-
дець, колбасу. А ше відро із помиями із очистків кар-
тошки, ну, це було, для гумору приносили їх: «Давайте 
будем молоду кормить». Ставлять воду, жениха гості 
виливають воду, і оце танцюють перед хатою, невістка 
має це все поділувать [прибирати]. А  молода була в 
платку, показували їй город [межу]. Мене водили по 
городі, приказували, що там тобі роботи буде багато, 
оце таке було. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Потім цигани ходили по селу, 
курей ловили, вікна замальовували гряззю. А ше мог-
ли гулять на свадьбі і не прийти на другий день. Ди-
вишся,  – а в тебе вікна замазані. Із сторони боярина 
вивішували красного флага. А  ще могли сопєрніки, 
якому отказали, навіть якшо не запрошені були, за-
мість красного флага повісити білий. Я  була малою, 
і  оце мені запам’яталося, шо після весілля переодіті 
заходять у двори і ловлять курей.

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Тоді складалися, шо в кого було, 
і в кого були гроші, то в магазині купляли: то труси... 
А  тоді беруть, миску води наливають, кропиви на-
рвуть і кропивою оце миють батька і матір. Коли об-
миють, ставлять їх на скамейку, труси одівають... Коли 
після купання привозили додому, садили на місце мо-
лодих, бажали щастя, здоровля, кричали «Горько!». 
Дарують смішні подарунки: віник старий з лєнточкой. 
Садили на кожух...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ВАРЕНИКИ»), ЗАБИ-
ВАННЯ КІЛКА  Вареники були, співали пісні і ліпили 
вареники [на третій день]... Було ше забивання кілка. 
Під кінець гулянки кувалдою забивають кілок, де во-
рота сходяться. Це коли останню дитину віддають. 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА *
смт Карнаухівка

Записав М. Бех 16 листопада 2012 р.  
у смт Карнаухівка Дніпродзержинської міської ради 

Дніпропетровської обл.  
від Багрій Ніни Сергіївни, 1945 р. н., 

родом із с. Братолюбівка Долинського р‑ну 
Кіровоградської обл.  

(у смт Карнаухівка мешкає з 1965 р.)

СВАТАННЯ  Свати до нас приходили, він же, женіх, то 
його приходили до нас. Оце ж пришли, то це дві неділі 
до свадьби, вони прийшли познайомиця, всі обсудить 
питання. Обов’язково несуть хлібину, без хліба ніхто 
ніде не йде. Замотану хлібину приносять, а  тоді ви-
ставляють. Ми як ходили сватать свого сина, то тоже 
ж хлібину брали, а  так, по-моєму, бутилку коньяку і 
канфети ми брали ще. Приходили, там же ж казали: 
«Там летіла сорока, донесла, шо у вас єсть птиця, а у 
нас – сокіл». Таке, понімаєте. А як я виходила заміж, 
так приходив тіки чоловіковий батько, потому шо я з 
мамой одна, а в чоловіка батько один, то більше ніхто 
не приходив. Він пришов, познайомились, і  тоді оце 
[весілля] тут було, ну, це ж було вже більше як сорок 
років. При мені при отказі дівчини гарбуза не виноси-
ли. Такого не було. Може, воно раньше і було, шо вино-
сили гарбуза, а при мені не було. Рушники у нас тоже 
не подавали. В  началі, коли собираюця, там знають, 
шо діти встречаюця та собираюця пожениця, создать 
сім’ю, як же ж будуть жить, як свадьбу будуть гулять. 
Оце такі битові питання обговорювали, вирішували.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Як я виходила заміж – 
коровай пекли, здоровий, причом сказали, шо дуже 
хароший получився, вопще. А як виходила моя сестра 
двоюрідна заміж, в неї не получився, і які баби шо пе-
кли, кажуть: «Неважно, це [коли] паганий коровай, 
значить, жизнь неважна [погана] буде». А в мене дуже 
хароший получився. В мене прямо виріс, такий весь 
кругленький, із качечками... В печі пекли, і дуже кра-
сівий. Дивень ще пекли. І тоді ж його там і цветочки, 
і канфети, і оце собирають великий цей дивень, прямо 
так снопом. На очереті, накручують [тісто]. Я помню, 
шо ставили. А  тоді уже, як кажний з гостєй іде, оце 
сімейна пара додому, кажному по цьому дивню дають, 
по одній паличкі. Каждому давали. Примерно, яке 
колічество гостей, там примерно шийсят-сємісят [60–
70], скільки таких должно буть паличок... Шишки пе-
кли. Більш старші сходились, сусіди. Старалися, шоб 
вона – жінка – замужем була, шоб не була вдова, отаке 
якось. Це я точно помню, потому шо пекли шишки, 
як син женився, як дочка заміж ішла, і як я [заміж ви-
ходила]. В  шийсят п’ятом  [1965  р.] ми поженилися, 
дочка – в восімісят четвертом [1984 р.], а син – в дєве-
носто восьмом [1998 р.], – то це все пекли. Співали, та 
я їх [пісень] не памятаю. Канєшно співали, шо ш його 
лєпить нада дня два – пекти, лєпить.

* До 2016 р. – Дніпродзержинська міськрада.
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ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Шишки пекли, і тоді моло-

да розносила, молода ілі молодий обов’язково, стара-
лися, от щас – приглашенія, а тоді це обов’язково нада 
було принести шишку, особенно як моя дочка виходи-
ла, та й і я, як виходила заміж, і дочка, – пекли шишки. 
Казали: «Просили батько і мати, і я прошу вас прийти 
до мене на весілля. На хліб, на сіль, на весілля». Це за 
дві неділі роздавали шишки, перед свадьбою.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Таке битує, шо 
до свадьби він [молодий] не должен бачить [вбрану у 
весільний одяг наречену], потому шо єслі побачить, це 
вже неважно. Тіки на свадьбі должен бачить, ні фати, 
нічого перед свадьбою він не повинен бачить. Як на-
ряджають на свадьбі, це должна мати там і дружки.

ВИКУП МОЛОДОЇ  І оце приїжають, перекривають до-
рогу, і він [наречений] должен викупить. Це може пе-
рекрить дорогу менший брат ілі сестра. Біля нівести, 
біля хати перекривають – не пускають, і женіх должен 
оце торгуваця: «За скільки ти мені продаєш свою се-
стру?». Скільки той зможе, менший. В  мене так, син 
же ж менший був, а дочку оддавала заміж, то він там 
торгувався, то вже його лічні гроші. А як син женив-
ся – тоже свою нівесту брав, тоже в тої менший брат, 
тоже торгувався. Лєнту ілі шо-небудь – перев’язав до-
рогу і от не пущу, пока ти не заплатиш. Тіки плати́ть, 
так не прорвеся. Він нікого не пустить, ніхто не йде, 
пока не розплатяться. Там коробку канфет бере з со-
бою, там випить бере, може, кому сто грам. Більш ніде 
дорогу не перегороджували. Ні, оце тільки – ілі в две-
рях, ілі по дорозі, як додому уже, перед самим домом.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Благословляють, як оце 
кажуть. А потом нівесту виводили, всьо там осипали, 
обов’язково батьки осипають житом і дєньгами там, 
і канфетами. І тоді їдуть до ЗАКСу. Ну батьки не їдуть 
до ЗАКСу, тіки хрищені можуть поїхати, свати, а бать-
ки остаюця дома.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Молоді їдуть після того, як їх 
благословили батьки, в  ЗАКС, і  там ото вже ця це-
ремонія. Там вони стають на рушники обов’язково, 
я вишивала рушник своїй дочки. Вони ото простеля-
ли там рушник, і тоді вона так і должна його хранить. 
Ті, шо в ЗАКС їхали, там свахи ілі шо, то їхали, там дві 
машини, не всі гості, а так їхали там поздоровляли їх у 
ЗАКСі і наші, і ті. А потом усі їдуть прямо до жениха.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  І там 
їх встрічають батьки женіха, благословляють [...], 
а тоді вони там посиділи, пока їх обдарували за дру-
гим столом. А тоді до нас приїжають. В нас же ж як 
доч ка була, в началі до женіха додому їдуть...

ПОСАД  Заводить молодих [у молодої] за стіл старший 
сват... Ото назначаєця в нас на свадьбу, от ти будеш 
так, як тамада, например, ти будеш старший. Там їх 
два-три человека, шоб ото наливали. Він старший, 
який бере молодих за рушник, перев’язує і оце заво-
дить за стіл, садить їх, а потом уже всі гості заходять. 
У нас в основном кожух кладуть, як дитину христять. 
А тут застилають просто те місце, на якому молоді си-
дять, та й усе. Обов’язково, шо це на цьому столі, де 
молоді сидять, коровай стоїть ілі оце дивень... Коро-
вай був, то він стояв напротів молодих, вот ето коро-
вай, а дивень, єслі він дуже багатий, то в одной або з 
двух сторон біля молодих стоїть. Один сноп і другий, 

з двох сторін. В началі батьки говорять тост, а потом 
всі остальні.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Коровай ділять 
тоді, як одарюють. А дивень, – як ідуть додому. Тоді 
вже гості ідуть додому, вони вже дарили, там гуляють, 
там скільки до вечора, ідуть додому, і всім оце дають 
по палки дивня  – каждому, ото, например, чоловік і 
жінка прийшла, чоловіку  – дивень і жінці  – дивень. 
Ріже коровай вот етот же старший, який отвічає. Мо-
лоді одарюють там своїх гостєй, родичів, кому – пла-
ток, кому шо... Во время свадьби, от вони там піш-
ли гулять, і  хто-то із родичів приходить  – ага, тих 
перев’язав, тих. Це не то, шо молоді дають, а батьки 
вже ж знають, кого одарювать. Прийшли, перев’язали 
там, то платок, то отрез який-небудь, то рушник. Ру-
башку, єслі батькові хрещеному. Ділять коровай і на 
коровай кладуть подарки. Да, да. Бачте, січас як-то 
йдуть конверти, а ранче тоді, ідуть із банкою, причом 
щоб ще і бачили, скільки хто шо дав, открита банка...  
Це вони посиділи в молодого, тоді – в молодої. Оп’ять 
вернулися до молодого.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Коли йдуть від молодої до мо-
лодого, у нас придане не беруть. А це придане перед 
свадьбою привозять. От в мене чоловік, коли я вихо-
дила заміж, він де-то за три ілі чотири дні перед свадь-
бою, де-то в четвер ілі середу, а в суботу – свадьба, він 
приїхав, все моє забрав – і постєль, і все, шо я думала, 
шо мені мама должна була дать. Такого звичаю, щоб 
це придане розвішували по хаті, у нас не було. В нас 
набор мебелі привозили, гарнітур. Прибігали, ця ні-
веста з гарнітуром приїхала, а  ця  – з тим. А  я з по-
душками, з периною, там гардіроб, отаке, з книжками.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Потом вже ввечері  – і тоді 
оце свекруха знімає фату з молодої, зав’язує косинку 
їй. Уже ввечері – і фату, і плаття, вона [молода] пере-
одівається. Зав’язують у нас ззаду так і під бороду. 
Вона не пручається, бо знає, на шо йшла. Як я переїха-
ла до молодого жить, значить, у нього в хаті ночували.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУ-
ПАННЯ БАТЬКІВ   Цигани на воротах стоять і в каж-
дого гроші збирають. За те, шо ти прийдеш, там ето 
плати, а тоді собирають ці гроші. Переодіті... А на дру-
гий день на молодих уже ніхто не обращає вніманія, 
гості свої уже вибирають і молодого, і молодих, і ка-
тають батьків на тачкі, і  батьки должні откупиця за 
те, шо катають, і їдуть батькам купляють подарки, там 
шо-небудь, батькам шо-то з одежі, например, батько-
ві – труси можуть, матері там – фартух ілі на плаття. 
Що-небудь, ну, скіки грошей хватало, і тоді ж це все 
приподносили так, батьки должні були благодорить, 
та ще як покатають їх, за те шо катають, тоже батьки 
должні по сто грам наливать і закусить чи канфетами 
давать. І в річку кидали [батьків], отам у нас плавні, 
і там кидали, і на возику катали. Накатають, наката-
ють, тоді приїжають додому – давайте ще їсти. І знову 
продолжаєця. Покатали, привезли подарки, тоді став-
лять оце тазік ілі ванну, і давайте батьків мить, за те 
шо помили, наливає сто грам, вони подарок ото. Ка-
нєшно дуже весело, всі сміюця, всі п’яні.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Це ж на третій день ку-
дась ми ішли до родичів. А тут, як оце в нас на третій 
день, то собиралися в нас, як уже дочку мати оддава-

КАМ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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ла, то ввечері на вареники – варили вареники разних 
видов багато, могли туда солі насипать. Да-да – на ва-
реники. Оце вже собираюца хто там як. В один – солі, 
в  один там  – перцю, в  один гроші положать,  – оце 
кому який попаде.

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Нікополь
Записала В. Конвай 14 листопада 2012 р.  

у м. Нікополі Дніпропетровської обл.  
від Завадовської Тетяни Іванівни, 1943 р. н.,  

родом із с. Капулівка Нікопольського р‑ну 

ВИБІР ПАРИ  Із майбутнім чоловіком познайомилась в 
клубі, вони приїжджали до нас в колгосп налагоджу-
вать техніку із Нікополя. То він у мене городський. 
Понравились один одному. А тоді ж уже робота у них 
закінчилась, а  він все одно продовжував їздить. Тут 
недалеко до Нікополя. Вже моя мама говорила йому: 
«Оце б ти в Нікополі там собі дівку не знайшов?». 
А  він сказав, що є багато, а  такої, як у вас, немає. 
А наш голова колгоспу узнав, що він до нас їздить, та 
й предложив йому роботу. Коли одружувались – ди-
вились, щоб і багаті були, щоб батько горілку не пив, 
бо може і зять бути таким. Але важливо, щоб і любов 
була між молодими.

СВАТАННЯ  Скоро він прислав старостів до нас – свого 
батька в нього не було, то приїхав хрещений батько із 
дядьком мене сватать. Приїхали із хлібом і горілкою. 
Ми зарані договорились і приготовились, но я із стида 
забігла в клуб до дівчат. Він мене знайшов і привів до-
дому, а я йому кажу, що не піду додому, бо мені стид-
но. Ледве він мене таки вговорив. Чи говорили вони 
там про куницю та дівицю – не знаю, бо коли вже я 
прийшла, то мене питали, чи согласна я вийти заміж. 
Я відповіла, що так. Тоді мої батьки і ті, що приїхали 
од нього, повечеряли разом і договорились, що на на-
ступні вихідні приїдуть з його матір’ю договоритись 
за свайбу, кого і скільки приглашать з якої сторони. 
У нас прийнято, якщо в селі свайба, то гуляє все село. 
Та й рідні́ у нас чималенько, а з його сторони приїхали 
хлопці із його роботи та ще несколько чоловік. При-
їхали ще раз, уже моя будуща свекруха, і  вирішили, 
що у нас тут будемо гулять.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  В четвер мати погукала жі-
нок пекти коровай, дивень, шишки. Приглашали ми 
чистоплотних жіночок, в  основному родичок. Коро-
вай у нас печуть круглий. Спочатку – низ короваю, а в 
нього клали у нас завжди копійки, щоб молоді жили в 
достатку. Посередині втикають на дерев’яній паличці 
велику квітку, а навколо прикрашають колосочками, 
пташечками, розочками. Шишки печуть, як обично. 
Пекли ми шишки і для його приглашенія, і для мого.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  А тоді я із дружкою, і він 
із боярином ходили приглашать на свайбу. Я  одіва-
ла юбку і кофту обичну, ну, може, не зовсім обично, 
а спеціально мені сшили, а на голову одівала вінок із 
лєнтами і [взувала] чоботи. На руці вішали рушни-
чок молодій. І так приглашали. Туфель у мене не було, 
а позичать не захотіли, то виходила заміж у чобітках. 
А він просто був у костюмі, фуражці, а до неї чіпля-

ли червону квітку. Шишки брали у вузлик із платочка 
яскравого. Заходили у хату, тричі кланялись і говори-
ли: «Просили батько, мати, і я вас прошу прийти до 
нас на свайбу, яка состоїться тоді-то». У нас молоду не 
підковували, грошей їй не давали. Просто дякували за 
приглашеніє.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Приїжджають 
до молодої, а у молодої на воротах стоять хлопці, ті, 
що од її сторони – мужики, молоді хлопці, і требують 
могорич. А молодий везе сулію горілки, яку припас із 
дому. Бувало, коли іще тільки на початку вулиці уже 
перечеплять і требують викуп. То він зразу бутилочку 
їм дає, а  вони кричать, що це дуже мало. Торгують-
ся, дають трохи ще, і цього мало. Аж поки не догово-
ряться. Тоді відкривають ворота, і молодий в’їжджає 
в двір. І тут всі стають на порозі, а свашки співають: 

Пусти, свате, в хату,
Нас тут небагато –
Тільки четверо та п’ятеро,
Тільки семеро та десятеро.

Ті не спішать відкривать, тоді свашки співають:
Теща зятя не впізнала, (2)
Воріточка та й позачиняла,
Віконниці та й позакривала.
Що це за селяни,
Наче городяни,
За чарку горілки
Не пустять до дівки.

А ті ж ще не спішать, тоді співають:
Та доки ж ми та й стоятимем,
Сиру землю та й топтатимем
Червоними чобітками,
Золотими підківками.
Василечки призапашнії,
Свати наші й учорашнії,
Як учора, то й сваталися,
А сьогодні поховалися.
Чи ви, свати, полякалися,
Що й у хату поховалися?
Хліба й солі не виносите,
І у хату не запросите.
Тут наша родина,
Вона нам заробила
І пити, і їсти,
І за столом сісти. 

А ті не спішать, бо частують своїх гостей за столом, 
і  не виходять із хлібом-сіллю. Тоді свашки співають 
іншої:

А в нашого свата 
Стоїть з верби хата,
Погані одвірки,
Не дали нам горілки.

Тоді батько й мати виходять із хлібом і просять до 
хати. Заходять у хату, а до молодої ще не пускають. До 
картуза [молодого] пришивають віночок – її сестра чи 
племінниця. І співають:

Я зятеві віночок пришивала,
Три ниточки шовку потіряла,
Одну – червону, другу – зелену,
А четверту – голубую,
За сестрицю молодую.
Глянь, мій зятеньку, на мене,
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Краща я, сестронька, за тебе,
Хоч краща, хоч не краща, отака,
Давай мені, зятеньку, п’ятака.

Це так співають, щоб дав гроші, дав за квітку, щоб 
пришила. А він не спішить давать гроші. Спочатку дає 
то копійки, то трохи більше. Аж тоді вже нормально 
заплатить. 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Потім його [молодого] 
обводять кругом столів до молодої. А там знову пере-
пона – треба викупить місце біля молодої. Коли моло-
дий поцілував її, тоді вже він сідає, дружки поспівали. 
Молода буває і плаче. Пообідають. Всі дружки вста-
ють, залишаються тільки молодий, молода і світилка. 
А вся молодь танцює надворі...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ   Розписувались ми 
в селі, бо у мене і паспорта не було, тоді не давали їх, 
щоб нікуди не втік із села... Коли раніше вінчалися, 
то батьки благословляли іконами, перехрещували. 
На вінчання в основному їздили молодий з молодою 
і дружка із дружком. В  церкві вони [тримають] ві-
нець: дружка – над молодою, а дружко – над молодим. 
Батюшка зв’язував молодим руки і водив їх по церкві 
тричі.Була прикмета. Як зайдуть молоді до церкви, то 
хто перший стане на рушник, той і верховодитиме в 
сім’ї. Ми не вінчалися, а  от у інших дівчат я розпи-
тувала, то це не завжди справджувалось. Так що при-
кмети – прикметами, а життя – життям...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли вже 
молодий забирає молоду, виносять ікони з рушничка-
ми, дають у руки, по хлібині дають. У нас прийнято, 
коли молодий забирає молоду, то мати виходить з ре-
шетом і обсипає молодих житом, цукерками і мілки-
ми грошима – копійками.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Виносять скриню з приданим 
свашки, подушки, рядюжки, кожухи, пальта, усе, що є. 
А люди дивляться: чи ж багата молода? Виїжджають із 
двора, а свашки співають:

Загрібай, мати, жар, жар,
Якщо тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова
Та зоставайся здорова.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А у молодого перед 
ворітьми розкладають костьор... У нас такого не було, 
бо ж у мене гуляли, і вдома я зоставалась, а в других 
людей обов’язково таке робили. Коні, на яких їдуть 
молоді, треба, щоб перелетіли через той вогонь. А на-
віщо це роблять  – я не знаю. Так воно споконвіку у 
нас робилось. Коні лякаються, буває, хто і позскакує 
із того воза. Молодятам треба, щоб дуже гарно три-
малися. Бо як не утримаються та попопадають, то це 
дуже погана прикмета. Кажуть, що молоді довго ра-
зом не житимуть. А  коли входять у двір до батьків, 
то осипають хрещена мати. Перелетіли через вогонь, 
тримають по хлібині, із іконами, виходять його бать-
ки. Молодята тричі вклоняються батькам. Свашки, 
які називаються «гарячі», розгружають скриню і все 
придане. Невістка одягає на свекруху хустку і при 
цьому каже: «Одягніть цю хустину, а  мене прийміть 
як дитину». А  батькові вручає сорочку і каже: «Ві-
зьміть, тату, сорочку і приймайте мене як дочку». Далі 
свекруха перев’язує платками всіх, хто прийшов від 
молодої, усіх гостей. Жінок запинають, а  чоловікам 

руку перев’язують. Тим платком, що молода подавала 
молодому, коли її засватували, вводять молоду і моло-
дого старший дружко в хату до молодого і обводять 
тричі навколо столів. При цьому співають:

Тепер мені руки
Ніхто не розв’яже,
Мені, молоденькій,
Правдоньки не скаже.

На посаді постелений кожух. Кожух для багатства, до-
статку стелять і у молодої. На голу лавку не садили. 
Таке заведено здавна. Обламують гільце, калину ді-
вчата, щоб швидше вийти заміж. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай ділили у нас старший 
сват і старший боярин, обперезані навхрест рушни-
ками. Починали вручати молодим, батькам, а  далі 
хрещеним батькам, рідні і далі всім остальним. В нас 
у деяких селах, що розміщаються поруч, весільний 
дружко при поділі короваю говорив: «Десь тут у на-
шого молодої і молодого була хрещена мати. Якщо ви 
не обізветесь, то “запорожцям” все оддам»... То весіль-
на мати роздавала за усіх, хто помер, тим, хто був біля 
двору, на весіллі не гуляв, а тільки дивився на нього. 
Весільна мати виносила тим, хто не гуляв на весіллі, 
а лише сиділи під двором, шишки.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Після того як посиділи, по-
танцювали, заходять у хату і починають із молодої 
знімать вінок і одівать хустку. Знімають із неї його 
рід – світилка, сестра або брат. Раніше, було, заверта-
ють платком, як очіпком, а  тепер платочком просто 
зав’язують. А тоді просто гуляють.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ, ВІДВІДУ-
ВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ СНІ-
ДАТЬ»)   На другий день у нас раненько вішали віху із 
красного платочка або кусок матерії і її стерегли, щоб 
ніхто не зняв, бо прийдеться платить викуп. Це озна-
чало, що молода чесна. А чи там було насправді, то я 
скажу, що по-всякому було... Молоду вмивали, і вона 
повинна була поприбирать. У нас несли снідать моло-
дій. У мене такого не було, бо я ж була вдома.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Переодіваються у ци-
ган, доктора і разні видумки придумують. На свайбі 
раніше не розставляли чарок, а частували. Ставили на 
тарілку чарку, могли на дві тарілки поставити відразу 
по чарці, і так виходить, що одночасно частували двох 
гостей. Бувало, на одну тарілку ставили дві чарки, на-
приклад, хрещеному батькові і хрещеній матері. А на 
другий день, також для того, щоб дітки були, чіпляли 
собі до пояса, а воно бемкалося аж між ногами, – ку-
курудзу, картоплю, буряки. Я колись питаю в матері: 
«Що ото вони поначіплювали собі, не мають ні совісті, 
ні стида». А мати мені каже: «У молодих треба, щоб ді-
тки були, ото вони їм і помогають, і через те таке і ви-
творяють». Батьків у нас катали і купали, переодівали, 
танцювали на рядні.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Було таке, що 
свічка згасне. Дивляться: оце його свічка горить гар-
но, рівно палає, а  її щось жмуриться, одним словом, 
не дуже гарно і рівно горить. То кажуть: або боліти-
ме, або ще щось. У нас називався «посад», коли молоді 
сиділи, тоді і примічали, як горять свічки. Не можна 
було, щоб хтось проходив між молодими, бо це до 
розлучення. І за приданим треба щоб їхали молодиці, 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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які добре живуть із чоловіком, в мирі і злагоді, не чуб-
ляться. Щоб були багаті і діточок мали, треба було на 
кожух садить, гроші запікали ще для цього в коровай і 
обсипали мідними і срібними копійками. Коли зустрі-
чались дві молоді, то тоді піднімався рушник, і через 
рушник вони повинні були поцілуватись. Не так, що 
в щоку, а саме через рушник. Одна піднімає свій руш-
ник, і друга піднімає свій рушник, і кожна через свій 
рушник цілують одна одну. А якщо було два весілля 
в селі, старалися, щоб першими дорогу перейти або 
проїхать, а не вони. Бо кажуть, якщо перейшли доро-
гу молодим, то ті погано житимуть. Навіть, коли треба 
на пізніше, вирушали раніше. То оце вже ніби жінки 
говорили, що справджується. Ті таки, і кажуть, гірше 
жили. На весіллі співали не тільки весільних пісень, 
а і всіляких народних пісень. А коли обряди, то співа-
ють весільних пісень.

с. Капулівка
Записали Б. Болобан та Б. Сауляк 15 листопада 2012 р.  

у с. Капулівка Нікопольського р‑ну  
Дніпропетровської обл.  

від Стеклєнової Г. Т., 1926 р. н., 
родом із смт Червоногригорівка Нікопольського р‑ну,  

та Болобан Віри Олексіївни, 1950 р. н.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  У нас воно називалось «придане 
молодої». Перед весіллям у п’ятницю [вечером] пере-
возять придане молодої і співають в основному: 

Ой люди, люди, вороги,
Не переходьте дороги,
Нехай перейде родина,
Щоб дорога була щаслива.

І свекрусі:
Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися,
Тобі, мати, хату не топити,
Тобі, мати, діжу не місити.
Як топила, то й топитимеш,
Як варила, то й варитимеш,
Тільки й тої слави,
Що невістку діждала...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  А  вдень в суботу [перед 
дівич-вечором] ішла молода кликати всіх родичів і 
сусідів зі своїми дружками... І шишки носила старша 
дружка, ну, давала шишку обізательно молода, це знак 
закликання на весілля, а відкриток раніше не писали.

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  У суботу вечером 
собиралась до молодої молодь, грали музики, танцю-
вали, співали. Це означало, що дівчина прощалась з 
вулицею і зі своїми товаришами. Роблять на ньому 
весільне деревце. Це таке деревце буває із вишні: ку-
черявий вершок, ну, хороша така вишенька, уквітчана 
канфетами і квіточками. Носить його боярин і сваш-
ка, а чи й дві, і сват.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  По приходу молодого в 
хату не пускають до молодої. Требують викуп. З моло-
дого требують викуп за місце біля молодої. Щоб пус-
тили сісти біля молодої. Співають:

Що ж то за ворона
Стоїть у порога,
Руки розставила,

Рота роззявила,
Хоче полетіти, 
До молодої сісти.

Так разів скільки, поки він дружкам дасть викуп. За 
столом співають дружки свашкам:

Свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила, (2)
Дружок не дарила,
Зліпила із сіна
Та й ту сама з’їла...

Світилка – то сестра меншенька молодого або племін-
ниця, а уже сидить за столом з дружками. Тоді світил-
ці співають:

Світилка – шпилька при стіні,
На їй сорочка не її,
Бояри косили... 
Спідницю й сорочку пошила.

А вона відспівує:
Брешете, дружечки, як свині, 
В мене сорочок три скрині,
Матінка нашила,
Щоб я їх носила.

Зараз кричать молодим «Гірко!». А  раніше дружки 
співали молодому:

Ой лист по дубині,
Пасли бояри свині,
Молодому заганяти,
Що не вміє цілувати.

І так разів скільки, пока поцілує... 

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Потім 
десь у цей момент, як молода сіла, її должна украсти 
старша дружка, а сама сісти на молодої місце. Якщо ж 
дружка не зуміє украсти молоду, то їй співають:

Тобі, дружко, не дружкувати,
Тобі, дружко, свині пасти
З здоровою ломакою
Та з рябою собакою.

А далі співають старшому боярину:
Старший боярин найкращий,
На йому жупан рясний,
Межи тими рясицями
Сидять воші копицями.
Старша дружка полюбила
Та й воші побила.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли мо-
лодих ведуть до молодого, співають матері рідній на 
прощання:

Загрібай, мати, жар, жар,
Коли тобі дочку жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Оставайся здорова.
Оглянулась наша мати – 
Немає когось у хаті,
Велика щербина – 
Нема сім’янина.

І знов почти всю дорогу повторяють:
Ой люди, люди, вороги, 
Не переходьте дороги,
Нехай перейде родина, 
Що нам дорога щаслива.
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ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А коли вже приве-

дуть до свекрухи, то тут співають:
Вийди, матінко, проти нас
Та глянь, матінко, на всіх нас,
Твоя невістка краща за всіх нас.
Прилетіла перепелочка
Не учора, то теперичка,
Сіла коло двору,
Проситься в комору.
Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися,
Тобі, мати, хати не топити,
Тобі, мати, діжі не місити.
Як топила, то й топитимеш,
Як варила, то й варитимеш,
Тільки й тії слави,
Що невістки діждала...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Це циганщина – це тре-
тій день. У нас в селі були люди, які шили собі циган-
ський одяг, оці-во з брязкальцями, бачите, зараз уже 
немає майже тих пляшок, шо отак відкривається заліз-
на кришечка. Оці кришечки залізні, їх розклепували, 
дірочки робили, оце ж шили, ці брязкальця. Це цига-
ни йшли, це циганщина оце ж ішла. А були перукарі, 
які вставали найраніше, всі ж розходились, багато хто 
розходились по домівках, це тільки гості приїзжі тут 
у хаті залишалися, і можна було їхні черевики десь на 
димарі завісити. А остальні пішли по хатах, по своїх, 
от вони пішли по хатах, а  тут уже в облозі хата, тут 
ніде не пройдеш. З того боку стоять перукарі, з цього 
боку на воротях ти не пролізеш. Значить так, ти тільки 
через них, в них губна помада. Доктор їх лікує, наря-
дився хтось в доктора, от жінки в чоловіків перебира-
ються. Як закон, приписують водки, такий рецепт, зна-
чить, він залишився до сьогоднішнього дня, три каплі 
води на склянку водки – і все як рукою зніме. Доктор 
приписував, заливали, капали води, і, значить, виздо-
ровляв на очах... Перукарі роблять чистку, так сказати: 
«А де ти був ночував?» – «А я не знаю». – «А якої ти 
там хвороби набрався?» А  тебе треба покупать, тебе 
треба помить, постригти, може, там в тебе воші, по-
брить». І ото в них отут всякі причандалля, і ти уже, 
або ти здашся, і  шо хочуть, з тобою роблять: розма-
люють і сажею, і губною [помадою], і можуть тебе там 
підстригти, візьмуть невелику плату. А якшо ти упира-
єшся – плати більше. Якшо тебе розмалювали, тобі тут 
же наливають сто грам і пропускають. А ці гроші – тоді 
ж уже купляють батькам одяг, оце ж з цих грошей, да. 
Оце така циганщина. Цигани йдуть зачіпають по вули-
ці людей, запрошують випити: «Давай я тебе, там, по-
слухаю, погадаю». А лікар – із термометром, роблять 
грушу таку здорову, це шоб страшніше було, на ній там 
написано шось. Потім термометр з дерева, здоровий 
це ж такий, й дошку, на ній градуси там розбивають-
ся: «Давай тобі поміряємо [температуру]». Це все чудо, 
чудять оце вони, поки ж оце обійшли. Все це ранок... 
І  сідають за столи. І  гуляють іще всю неділю, це самі 
най-най, тут залишаються вже найстійкіші...

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ («КУРИ»)  Потім ще такий був об-
ряд на весіллі, це вже на третій день – «кури». Значить, 
приходили на кури, уже після обіду, на вечір, того шо в 
понеділок люди на роботу йдуть усі. А коли вони вер-
таються з роботи, то вони повинні зайти, якшо у вас ве-
сілля. Але ідучи на роботу, повинні були занести курку, 

півника чи кого сюди до двору. Хто збирається ввече-
рі прийти, да хто хотів прийти, повинен був принести 
сюди курку. Дехто сачкував – не приносив, приніс там 
чого-небудь другого, а в основному це кури. І оце готу-
вали курей, а вже ввечері вони з’їхалися з роботи і при-
ходили, і весілля продовжувалося, це тут кури. 

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Оце, значить, 
за звичаями, батька й матір, коли вони вже оддають 
заміж останню дочку або женять останнього сина, їх 
везуть в кручу, вони вже не потрібні. От їх садовлять 
у возик, от запрягаються коні, так сказать, ну, чолові-
ки запрягаються, і їх котять, там ше ззаді повюкують 
от, і їх котять, всією вулицею котять. А нас повезли до 
кручі, покупали, полякали, голови там помили у воді. 
Як закон, везуть до моря, зараз уже останнім часом не 
везуть, дивлячись яка погода. Тоді тягнуть же назад до 
магазина і тоді їх починають одягать, купляють їм там 
нові труси, ну, шо там їм уже, шо попадеться, сарафан, 
кому шо. І  оце труси можуть надіть зверху штанів, 
уже там батьків наряжають, як уже хочуть, тобто вони 
їх покупали вже, все, тепер вони їх наряжають. Ця вся 
компанія йде слідом, вони п’ють і біля магазина, і кру-
гом, оце кричать, п’ють, співають. Це залишилося до 
сьогоднішнього дня. Був період, коли, та і зараз, немає 
промтоварного магазину як такого, но зараз уже є. 
А тут був період, коли в нас не було, тіки продуктовий, 
і це дуже було тяжко, як же ш це так, в шо переодя-
гать, як викрутитися з цього. То шо ж, витягали десь, 
в кого шо було, і одягались, таки готувались до цього.

«ВІШАННЯ КУХАРОК»  Коли курей поїли, коли вже 
це все відбулося, тоді вішали кухарку або кухарок – 
скільки в кого було... Це ж значить – не так кухарка 
приготувала, будемо її судить, її виводили і починали 
їй розказувать, шо вона не так зробила. Все це жарто-
ма, і потім заставляли шось там таке з’їсти, те, шо вона 
сама приготувала, ти тепер з’їж. Оце таке чудили, вся-
ке таке. І потім суд же, тут суд цілий присяжних, буде-
мо її вішать чи не будемо, ну, як закон, її ж вже не ві-
шали, бо всіх вона влаштовувала, але суд над нею був, 
над кухаркою, після того як курей поїли.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Як в ЗАКСі ми 
були, а потім їм давали тільки не кусать, а ламать ко-
ровай, і  в кого більший кусок получиться, той буде 
голова сім’ї. Це я знаю, на весіллі, знаєте, у курки там 
якась є кісточка така, отака вона вилочкою. Коли, на-
приклад, поїли курку, да, а там оця ж вилочка, і тоді 
зачепає чоловік і жінка, зачепають і тягнуть, і  вона 
переламується, і оцей самий угол, де найтвердіша кіс-
точка, вона в когось залишиться. Значить той довше 
проживе, хто кого поховає. Поганий звичай, ми його 
не випробовували.

с. Олексіївка
Записав М. Бех 14 листопада 2012 р. у с. Олексіївка 

Нікопольського р‑ну Дніпропетровської обл.  
від Євтушенко Ніни Антонівни, 1942 р. н.,  

та Євтушенко Валентини, 1940 р. н. 

СВАТАННЯ  Приходили свати з хлібиною, а  я должна 
була їх пов’язать рушниками вишитими. Коли свати 
приходили в хату, що вони говорили... Всього не упо-
мниш. Як начнуть балакать, як начнуть прибаюкувать. 
Якось, шо вони там балакали, шо: «У вашому стані (чи 
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стаді якось), шо у вас єсть голубка, а у нас єсть голуб, 
то ми хочемо їх з’єднать до кучі. Чи согласні ви? Чи 
не согласні?» – питають у батька. А батько отвечає: «Я 
то согласний! Питайте, чи вони согласні». «Ну, – гука-
ють, – согласні?» – «Согласні!» А де ти дінеся. Ну да, 
єслі вона [дівчина] не согласна, до не дасть рушника, 
не перев’яже сватів. Хлібина, яку приносили свати, рі-
жеця... Розрізають її, на стіл ріжуть, і оце як могорич 
запивають, то її всі разом їдять... Я в’язала рушники 
вишиваниє. Мужика в’яжуть рушником, а жінку хус-
тиною в’яжуть. Серед сватів главного нема, усі рівні. 
У свати ідуть батько хрещений і мати хрещена. Оце є. 
Рідний батько іде обізатєльно і мати. Оце ж як з його 
сторони... І з моєї сторони ж так само, мати хрещені 
з чоловіками і батьки мої, ну, там як у мене брати, се-
стри – то вже ж ти їх ніде не вигониш, то вже тутечки.

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  На одну неділю вони 
прийшли могорич запить за мене, а на слідуючу неді-
лю вони приглашають нас до себе. Ми йдем туда. Це 
називалось у нас «розглядини». На розглядинах пили 
могорич і дивились господарство молодого... Ми то до 
того вже знали. Але все одно потрібно було. Ми про-
йшли по двору і все. Дату свадьби назначають, коли на 
яке число буде свадьба.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Дивень пекли, шишки 
пекли. Дивень роблять так... Очерет, отакі [30–40 см] 
палички очерету, отакі як палець оцевочки [10–15 мм 
з тістом], а тоді місять тісто спеціальне, там по рецеп-
ту, спеціально для дивня тісто. Сходяця тоже дружки і 
сусіди, отако-во і печуть дивень. Качають, ріжуть ота-
кими полосочками [2–2,5 см] – отакочки, і так зубчи-
ки з одної сторони, і тоді оце обкручують оцю палочку 
[очерет] оце цим [тістом]. І воно таке красиве із зуб-
цями получаєця, і  в печі печуть. Напекли, його тоді 
вкрашають і калиною, і канфетами, і цветами, і лєн-
точки такі спеціально на дивень були, наверху на кра-
єчку. Воно і щас таке є. Осьо дивень – три з полови-
ною літри молока, три з половиною кілограма сахарю, 
сім пачок маргарину, триста грам сливочного масла, 
сорок одна крашанка [41 яйце], сто грам водки. Його 
печуть жінки, просять таку жінку, яка дуже харашо з 
чоловіком живе, шоб вона місила тісто, їй допомога-
ють дівчата – подружки нівести, ну, якшо дівчат мало, 
то і жінки крутять тоді. Обично просять жінку таку. 
В нас і коровай печуть. У нас даже каравай на золотій 
свадьбі був. Отака хлібина печеця здорова з відділка-
ми, можуть там ще ті голуби бути. Раніше в нас печі 
такі були – здорові печі, це ж у печах і дивень пекли. 
І там уже місять, і печуть коровай, шишки в печі пе-
кли. Копійки якісь в нього клали, а так нічого більш. 
Місять корж, такими полосочками ріжуть, а  потом 
ті полосочки ножем, як пилку роблять. Як йолочка 
получається, красіве таке. Або як квітка виходить. 
З  одної сторони зубчиками. Ото так прикрашають. 
У п’ятницю його пекли, шоб він свіженький був, бо в 
суботу ж свадьба. Шишка отдєльно, шишка отакавоч-
ки, от така завбільшечки, така як булочка кругла, але з 
віділочками, отакочки вирізали оце так одне, оце так 
друге, а тоді їх до кучі оце так складали і поясочком [із 
тіста] обв’язували... Із тіста, оце його так склали пу-
чок, як букет склали, а тоді полосочку тіста одкачують 
вузесеньку, тонесеньку і обкатують. Цих два кусочка 
тіста, як зав’язують, шоб вона держалася, і вона тоді 
як роза. Шишка – як роза, красива виходить. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Шишками молода ходить 
приглашає, дружка і молода – нарядні. Це як я йшла 
заміж, щас цього вже не роблять. Це як я йшла заміж, 
шишок напекли, і я із дружкою старшою пішли при-
глашать людей на свадьбу. На весілля гостей зі сторони 
молодого приглашав молодий із боярином. А щас уже 
цього не роблять, щас рознесли по дворах [листівки]: 
«Оце приглашаю вас на таке время до нас на весілля».

ВИКУП МОЛОДОЇ  Вже все кипить, все вариця всю ніч... 
Приїжає жених із своїми... У молодого требують ви-
куп за молоду, і він должен ставить, шо вони там ска-
жуть, до він [молодий] должен розплатиця з ними: чи 
там коробку канфет, чи там шампанське і канфети. Це 
сусідські хлопці таке роб лять. А  як у хату заходить, 
то сама менша сестра або самий менший брат моло-
дої і оце на дверях стоїть, і  всьо  – в хату не пускає. 
Це обов’язково платить молодий викуп... По согласію 
і оддають...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  В сєльський совет на роспись – 
їдуть зразу на роспись. А  коли виходять із двору, то 
мати їх посипає. Жито, оріхі, канхвети і гроші... І нас 
посипали... Тутечки нас посипали та ще й приказувала 
якось. Там рушник їм стелять. Правою ногою стають 
на рушник... Розписалися, там прокричали їм «Гір-
ко!», там поцілувалися, шампанське випили, підходять 
близькі, рідні поздоровляють уже їх тамечки, і  їдуть 
фотографіруюця. Оце вони вже тоді, ну, там єслі, на-
пример, розписалися вони в одинацять, а за столи при-
глашають на час або на два, оце вони должні оце врем’я 
десь колісувать. Вони їдуть і до Сірка [пам’ятника], 
і їдуть в город, отам пам’ятники є, там фотографірую-
ця. Оце вони це врем’я коротають в роз’єзді.

ВІНЧАННЯ  Вінчаються молоді на другий день, в неді-
лю. В радянські часи не вінчалися. Тоді ж запрет був, 
тоді  ж ганяли  – Боже сохрани! Коли батьки зустрі 
чають молодих караваєм, то у нас кажуть, хто більше 
одломить караваю, отой буде і глава сім’ї: єслі жінка 
більше одломить, то жінка буде.

ПОСАД, ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТ-
ТЯ  Мати хрещена тоді заводить молодих за стіл. 
Зв’язують руки молодого і молодої весільним рушни-
ком, шо вони ставали, коли розписувались, оце вона 
[хрещена мати] їх і зв’язує і за той рушник заводить 
за стіл: «Діти мої, молоді ваші руки, щоб не зазнали 
ви горя, розлуки, в парі весь вік воркували рядком». 
В їх тамечки оддєльно столик для чотирьох. Там вони 
сідають на лаві, застеленій рядниною... А  вже ж як 
свадьба йде, крадуть молоду, тоже дружок ставить ви-
куп за молоду, тухоль знімають з молодої, тоже викуп 
ставлять, як прозівав молодий, ставлять...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Це вже перву 
чарку випили, другу чарку випили. В кого як! В кого за 
першого столу вийшли там випили по дві, там по три 
рюмки, вийшли потанцювали – одбацали харашень-
ко. Сідають за стіл. І потом уже дарять, оце розносять 
[...] дивень [...] і дарять... Красною лентою пов’язаний 
бутель. Іде мати хрещена, держить бутель, а  батько 
хрещений  – подносік такий, тамечки дві рюмочки  – 
два фужерика, і  дві шишки кладуть іще зараз, тепер 
уже. Бо тоді ми шишками приглашали, а щас оце та-
кечки. Оце два фужери на розносі і дві шишки, оце 
вас пара, ось до вас підносять, от  – ви випиваєте ту 
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водку, забираєте шишки і оддаєте подарок чи гроші. 
А ззаду йде друга, несе на руці дивень і дає вам зразу 
дві палочки дивня. В короваї встромлений дивень, що 
на столі стоїть коло молодої, і оце все, як роздали все 
чисто, тоді той каравай ріжуть на кусочки і розносять. 
Всередині де-то воно. Як дивень роздали, і цей же ж 
дивень [що в короваї] роздають. Весільний торт – бу-
ває в кінці там уже, ну коравай ніхто не одміняв в нас, 
воно як було з давніх-давен, так [і] залишилось. А ра-
ніше коровай ділили десь всередині свадьби...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Молодий 
забирає молоду і їдуть у молодого свадьбу гуляють, 
тамечки продолжається свадьба. Да! Молода бере від-
ціля дивень, туда на їхню свадьбу, стіки їх там душ – 
туда стіки палочок дивню бере. А  в молодого немає 
свого дивня. Молодий не пече, тільки молода. І їдуть 
там тоді гуляють, так само як у молодої, там мати у 
молодого заводить їх за стіл тоже і тамечки, оце тоже 
дарять їм усе чистоє.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Це є таке – ввечері, як вона 
[наречена] вже знімає весільні оці цвети, фату. От її 
свекруха, це вже в того, в молодого, одіває їй платок. 
Аякже  ж. «В’яжу ж тобі хустину, шоб була мені за 
рідну дитину». А вона [молода] дає батькові сорочку 
і каже: «А  я вам даю сорочку, шоб ви мене щитали, 
як рідну дочку». Оце так. Пов’язують молоду, назад...  
Або накинула так та й все. Вона не може скинуть цьо-
го, це ж вона – у неї буде протест проти свекрухи, вона 
ж должна до свекрухи лестиця. Вона може тіки вийти, 
букет кинуть через голову. Це перед тим, як їй платок 
одівають. Хто впіймає [...] із дівчат незаміжніх, зна-
чить, та заміж скоро вийде, слідуюча буде заміж іти...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  У  неділю 
утром должна понести менша сестра або менший брат 
своїй сестрі [молодій] їсти. Це встаєш рано утром, лі-
пиш варенички з сиром. Понесе там два десяточки 
їх – це закон такий, шо должна понести туда їсти. Там 
їм оддали, ну, і  приглашають тих сватів сюда до нас 
[до молодої]. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Це вже на другий день, 
вони цілу ніч сидять, за столом остаюця такі люди – 
«сторожа» ми на них кажем. Цілу ніч! І в доміна гу-
ляють, і в карти, і п’ють, і гуляють, усе чисто. А тоді 
утречком, хто ж оце, приходять на похмілку, вони 
переражаюця і у врачів, хто в шо перерядиця, і циган-
ську одежу одягають. І отож заходиш, і написано там: 
«За вход, там например, десять гривень». У  бутель 
кидаєш десять гривень, тобі дають сто грам з водкою, 
з перцем натертою [натертим], шо ти випив і бігом бі-
жиш за стіл заїсти.

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Оце як насобирали вони грошей, 
зійшлися усі приглашонні люди, які на свадьбі гуля-
ли, сіли поїли, беруть возика і катають батьків. І тут 
[у молодої] катають, і в молодого катають, ну зразу в 
молодої катають. Свати до сватів на другий день хо-
дять, свадьба: ті – до тіх, а ті – до тіх. Сначала оце ж 
соберуть дань з усіх оціх, хто в тебе гуляв на свадьбі. 
Собрали гроші, покатали батька – одні катають, а дру-
гі гроші взяли і їдуть в магазін, і  скупляюця... Вони 
шо хотять, те і й купляють, це на своє усмотреніє. Оце 
батьків покатали, ті приїхали із магазіна, на воротях 
ставляють лавочку, ваганочки [ночви], наливають 

тепленької водички, купають дома батьків, музика 
грає – розриваєця. Ноги миють в теплій водичці... Оце 
ці цигани. І тоді ото, шо вони купили батькам, надіва-
ють на батьків поверх цієї одежі [що вже на батьках], – 
це вони одблагодарили батьків.

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ («КУРИ»)  А кури в нас в поне-
ділок. Аж в понеділок, збираюця, цигани наряжаю-
ця, зранку прийшли, тутечки поснідали, випили ха-
рашенько і пішли по селу... Хто гуляв на свадьбі, до 
того і йдуть... Хто був приглашоний на свадьбу, хто 
курицю дає, єслі куріци немає – гроші дають. Це вони 
[«цигани»] должні до обіду собрать курей, бо вже ж 
на вечір прийдуть вечерять, з роботи приїхали уже, 
на полшестого вже нада, шоб уже готова їжа. І оце тоді 
курей ріжем, патраєм, скубем і готовим на вечір суп 
куриний. Куриний суп і шо остаєця там тоді од свадь-
би – і катлєти, і м’ясо там, і риба, шо єсть, все остальне 
ставлять, ну в перву очередь ставлять суп! 

«ВІШАННЯ КУХАРОК»  Оце повечеряли, тоді мати і 
батько благодорить кухарок за те, шо вони робили в 
їх. Та все дарили. В кого шо єсть [...], те і дарили – і 
гроші давали, і одіяла давали, і платки [хустки], і все, з 
грішми, ну, в кого шо єсть – в кого як позволяло, так і 
дарили... Кухарок «вішали». Вішальницю роблять, ку-
харок «вішають» – оце її «повісили», там приговор їй 
прочитали який-небудь, шо там вона чи заспівала, чи 
затанцювала шо-небудь. Це вона все зробила, отпус-
кають, і мати [молодого або молодої] дає їй подарок. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  А вже аж на вівторок при-
ходять чесать батька й матір. Тоже ж отак збираюця, 
хто прийде, ну, тут уже ж питають, хто прийде – хто 
желающий прийти у вівторок почесать. Збираюця, 
приходять, опять же ж стіл накривають, п’ють, гуля-
ють, сідає мати на стуло, розчесують її. І  тобі в голо-
ву [матері або батьку] і пшона, і крохмалю насиплять, 
чого вгодно. А тоді йдуть в баню купаця – купають тоді.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Петриківка
Записав Б. Сауляк 17 листопада 2012 р. 

у смт Петриківка Дніпропетровської обл. 
від Демченко (Живодьор) Любові Олексіївни, 1935 р. н.

СВАТАННЯ  Це береш з собою сватів, не батько йде, а бере 
люди спеціально, шо вміють говорить. Оце ж він каже, 
як сватали Женю, я була, два чоловіки, хлібина, брали 
спеціально, хоч і не родичі. Оце молодого тітки, чоловік 
один був, а один чужий зовсім, а я ж на печі ше ж мала 
була. І кажуть, шо ото ж куниця якась, і вони за нею 
йшли, і вислідили, куди вона йшла, ця куниця, і вона ж 
у цій хаті заховалася, а там не куниця, а красна дівиця. 
Вони там багато читали, все по пам’яті. І оце ж вони 
хочуть ше, як ви на це дивитеся, чи віддасте, шо там 
за неї треба викупить її чи як. І ото там розказували ж 
вони це, і тоді договорялись, і тоді сідали ще ж і по чар-
ці ж пили, після цього. Раніше ж хлібину носили, це аж 
давніше ще, ішли ж вони з хлібиною, вона не повинна 
бути тут присутня або повинна колупать піч. Або, оце 
я про другу сестру, вона стояла біля сохи, в хаті – соха... 
Тоді її погукали, чи согласна, раніше ж воно батьки самі 
ж було находять, за кого віддати. Якшо вона не хоче, 
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вона подавала кабака, ждуть, шо вона винесе, чи вона 
хлібину винесе. І після цього ж уже вони домовляються 
про те, коли буде весілля. І тоді вона рушник йому ше 
дає, в неї повинен буть вишитий рушник, вона повинна 
раніше вишить і сорочку. Ше й нема, може, й хлопця в 
неї, вона його готує, вишиває, вкладає душу. Вона на-
віть уявляє, шо оце я за отого піду, хоч, може, й не піде 
за його, шоб душу в його вклала, в той рушник. В нас 
зберігається тут рушник, на тім рушнику написані такі 
слова: «Де підковують коня, туди жаба лапу не всуне»... 
В мене є рушник – той, шо моя бабуся, і тоді вони пе-
редавали, як іде заміж, вони передають оцей рушник 
дочці, або там дочка своїй дочці, і так далі, но мені моя 
мати не передала. А її в мене он там лежить старий, мені 
моя подруга вишила новий... І вона ж йому дарує оце ж 
цю сорочку, тоді дарує. Ше хочу за сестру [двоюрідну] 
розказати, як її заміж віддавали, а вона йшла заміж за 
такого, шо розвідний, шо вже був жонатий. Вона була 
одна в матері, а він –  старший... Прийшов, сів, жених з 
оцими ж сватами, і отак ногу положив на ногу, і отож 
вони почали, шо: «Куниця... Слід її привів у вашу хату, 
чи ви віддасте?». Тітка моя рідна, мати її, каже: «Ми її 
не оддамо, не піде вона за його». А вона біля сохи стоїть 
же ш, колупає соху, і рушник висить. А вона каже: «Хоч 
і не віддасте, а я піду». 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Дружка біля неї [молодої] сидить, 
а біля нього [молодого] боярин сидить. Вони вже зна-
ють заздалегідь, як їх кличуть, він приходе і каже, так 
як і кумів вибирають, приходе каже: «Ми погодилися 
з сім’єю, я дружив із цим хлопцем, і я його хочу взя-
ти за боярина. А дружка ж каже, шо це моя подруга. 
І в церкві, як вінчаються, ви знаєте, над ними держать 
над головою вінець...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Кличе молода на весілля, 
підводою їздили вони із дружкою, чи бричка, чи під-
вода, чи як там хто шо достав. Співали пісні, йшли в 
двір і співають. Їдуть під кожен двір, заходять, кого 
вони кличуть, кланяється: «Просили батько й мати, і я 
вас прошу до мене на весілля». Словами вона казала, 
а шишки були вже напечені, то клала на стіл шишку. 
Давно вона обирала одну дружку, подруга найвірніша 
і тепер же, і  я йшла вибирала, і  дочка моя йшла ви-
бирала. А раніше це було святе – рушники в усіх були, 
кожна вишивала, в кожної був вишитий рушник та-
кий, чуть не до землі, чуть не наступали. Обов’язково 
вінок на голові був. Вінок світлий, плели вінки, якшо 
це літом, літом воно ж не ходили, осінню тіки вихо-
дили. І найкраще, якшо це лугові, назбирані [квіти]. 
А ні, то в Петриківці, в нас же ш тут, ви знаєте, малю-
ють, квітки робили, з бомаги робили пізніше, а рані-
ше, то це було обов’язково – збирали там лісові квіти 
і робили. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пе-
ред весіллям у четвер десь пекли, шоб воно заздалегідь 
було готове. В кажному краї свої обичаї. І те, шо були 
жінки, оце на шо наголошувалось,  дуже шоб жили ха-
рашо з чоловіками. Тепер же ш його не додержують-
ся, днів тих. Після того як коровайниці мили руки, 
виливали [воду], де яке місце було, спеціально десь 
під деревом, а в кажного ж воно по-своєму. Таке, шо 
плодоносить, шо будуть діти. Я дочку віддавала, пекли 
цей дивень, шишки, в  нашій хаті пекли. Хто скільки 
покличе жінок, в нас було три чи чотири... А мама моя 

стояла біля печі, бо вона ж знала, як все спекти. І коро-
вай, канешно, пекли. В нас є жінка, яка пече, причому 
треба, шоб пекла жінка, яка життя прожила харашо, 
якшо вона з чоловіком сварилася, таку не покличуть, 
тіки в якої була хороша сім’я. Оце пекли ми в матері, 
бо піч велика. Так оце за той рецепт, пекли дочці моїй, 
пекли в хаті тій, то тітки ж місили і співали пісні. Вона 
піч знала харашо: стіки шоб нагоріло на дивень, коли 
витягти, коли перевернуть його, на всі боки, на листові 
якось вона ложила. Но я знаю, шо місять вони нездо-
бне, тепер – здобне. Здобне – це шо воно ж сходить, 
а раніше ж – ні. Раніше було вода, сіль і борошно, отак. 
І як воно виходило в них таке, чи борошно таке було. 
А тепер же й сахар туди кидають, і канфети вгорі віша-
ють. Перш за все очерет повинен нарізати чи чоловік, 
чи жінки, які харашо прожили життя. Оце ж моя тьо-
тя як приїжала, як дочка йшла моя заміж, а вона з Ле-
нінграда, і ми ж її одвезли, на поїзд посадили, а вона – 
корінна ленінградка, вона такого не чула і не бачила. 
І оцей дивень, ми ж внесли, і положила вона на верх, 
і видно ж, сказала тим, шо їхала, шо дивень, шось таке 
похвалилася. Так, каже, всей поїзд переходили з вагона 
в вагон дивиться, шо воно таке. Коровайницям вече-
рю організовували, я знаю, співали вони після того, як 
уже оце зробили. Давали їм ото, шишок давали, по тій 
по одній дивині давали кожній, шоб вони його з собою 
брали додому... Як пекли коровай, так не заходь, бо як 
дверми будеш відкривать, хряпать, так буде сідать хліб, 
оце шо, і коровай, а шоб він вгору йшов. Не можна две-
рі ні відкривать, ні заходить нікому.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце у нас робили. 
Ставили, де молоді, і там все на йому вішали: і канфе-
ти, і печиво... Робили дерево й прибирали його, це ж 
зарання готовлять. Чоловіки, жінки туди не мали пра-
ва [йти]. Беруть таке дерево, старалися, шоб плодови-
те дерево було, забивають гілки, шоб воно рясніше, аж 
кругом. А кругом його обкручували, тепер же ш бума-
га всяка є, а раніше ж малювали. А тоді ж вони його 
забирали додому до себе, молоді, де вони будуть жить, 
тепер же ш його нема, цього гільця, це колись було. 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Дівич-вечір перш за все організовує вона, 
молода, у  себе вдома, тіки кличе своїх подружок, бо 
вона ж прощається з ними... Молодий там собі органі-
зовує, там прощається з хлопцями. Ну шо, вони зби-
раються, вони пісні такі співають, хороводи водять, 
на кожне була пісня. І кличе дівчат, які ще не замужем, 
яка замужем –  на дівич-вечір вони її не кличуть. Те-
пер же ш цього не дотримуються.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Мати, коли 
виряджає молодого по молоду, грішми ж обсипає, но в 
нас тепер там, де розпишуться, а буває і дома, як вони 
доходять, оце мати бере в фартух. І оце тут канфети, 
печення, і вона грішми, тіки бомажки – ні, тіки копій-
ками, обсипає їх, шоб багаті були. 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Хлопці з всієї вулиці, де вона [моло-
да] росла, шо вони не взяли її, а бере чужий, перекри-
вають дорогу, викуп обов’язково повинен бути. Він ото 
дає ж там, тепер уже дають гроші, а раньше бутилку 
водки і закусить давали тим, хто не пускає до молодої.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Так шо мені 
запам’яталося, як вони в церкву вінчатися ж їздили, 
а  люди сходяться ж, і  люди виглядають, один далі 
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вигляда, коли вони їхати будуть. Кладуть у двір, де 
в’їжають, хмиз чи шо, вони таке шоб і не дуже горіло, 
полум’я [...] шоб було, не дим, а полум’я. І коні оці, шо 
везуть молодих із церкви, повинні переплигнуть оце, 
двори були хіба ж такі, як оце стежичка, повинні пе-
реплигнуть оцей вогонь, і мов так вони житимуть, від 
цього виходили, шо все горе вони переживуть і все. 
До обіду гуляють у молодої, а молодий тоді приїжає, 
і  танцюють, веселяться, молода не має права тан-
цювать. А  я танцювала в себе на весіллі тоже, тепер 
жи ш вони цього не дотримуються, а раніше вона не 
мала права, молода, танцювать. Шо оце ж вони під-
ходять, стоїть за двором, чергує, раніше це так було, 
коли молоді їхатимуть. Готовтесь, їдуть, дає знак, шо 
їдуть уже, і тоді вже мати виходе, і я так виходила до 
дочки. На рушнику хлібину виносе, і оце ж невістка 
каже: «Нате хлібину, прийміть мене за рідну дитину».

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Миски були полив’яні такі, вони 
робилися з глини, ото ж знаєте, і розмальовані. Ага, 
варили борщ, но шо раніше  – кваша... Я  її не зварю 
тепер, в мене мати вже майже не варила, запарювали 
пшеницю, настоювали, чи жито, бо варили ми його, 
тітка моя вміла варить, і вона приходила до нас, і ва-
рила нам. І туди лили, ягід кидали, ягоди, якшо це зи-
мою, – сушені, раніше ж консервірувать не вміли, шоб 
солодке було... Капуста квашена обов’язково була... 
Грали свадьбу тоді, як можна, як не піст, в піст жи ш 
не женяться. Ви ж знаєте, шо заміж можна йти тіки як 
поста немає.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Пекли ж коровай 
і оце ж його різали на кусочки. Як же кажуть: «Пані-
брате, розрішіть коровай роздавати і перший раз, 
і другий раз, і третій раз». І знову сват, отой, шо висва-
тав, оце отакі слова каже. Отак казали раніше, це дав-
нє: «А в нашої молодої та є мати і батько». Ага, є батько 
й мати, вони дарують, вони повинні найбільше дару-
вать: чи корову, чи хату дарують, чи півхати отпуска-
ють, де вони будуть жить. А тоді називають кожного: 
«А в нашої молодої є тітка така-то». Називають, перед 
усіма встає і дарує. «А в нашої молодої є дядько, там, 
тітка, брат, сестра...» Оце всіх, усіх називають... Так 
само тоді і в молодого дарують. На весіллі не дарували 
грошей, а дарували бичка, можуть корову. Всіх роди-
чів кликали на весілля, весь рід, кого тіки знали, хай 
і десяте коліно, якшо знають, шо це рід. А тепер того 
кличуть, хто більш подарує, тепер же гроші заполони-
ли людську душу. Оце ж відро брали, насипали жита, 
тіки отак десь не досипали, і натикали туди [палички з 
дивня] оце ж, отаке як стіл десь удовжки, оцей столик, 
може, чуть коротше. І оце ж [...] перев’язували [...], чер-
воною лєнтою, і квітку робили там, і все. І тоді вже ж 
як закінчувалось весілля, і вона особисто, їй дарують, 
а вона дає дивень... Тепер же гроші тіки дають, а рані-
ше дають таке, шо воно в хазяйстві там пригодиться: 
чи одіяло дають, ліжник, рядна, рушники, посуду [...], 
шо буде в хазяйстві їм потрібне...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Зустріли її, вона 
кланяється і каже: «Нате вам хлібину й прийміть мене 
за рідну дитину». А мати відповідає: «Приймаю твою 
хлібину і приймаю тебе за рідну дитину». І тоді ж вони 
йдуть сідають за стіл... Сват їх приводе. Як оце вони 
прийшли додому, сват зв’язує їм руки. І  сідають за 
стіл, і ото там вони по чарці п’ють.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Він [молодий] садовить її 
[молоду], розплітає косу. Вона без коси не має пра-
ва, раз коси немає  – вона вже не дівчина. В  дівчини 
повин на буть коса обов’язково, а  то кажуть шо та, 
як лошиця. Тепер носять, знаєте, так коли підрізають 
зразу волоси, і тепер дівчата так, отак і отак... І він роз-
плітає їй косу, і він говорить при всіх: «Беру тебе за 
вірну дружину». Батько підходе тоді, свекор, і каже їй, 
невістці своїй: «А  ти вже,  – каже,  – працювать іди». 
В той день, шо весілля, зразу, як він її привів у хату, 
вона повинна йти робить. «А ти, – на матір, – іди по-
кажи їй, шо в її обов’язки входить». Як оце все відбу-
лось, він [молодий] скидає з неї фату [...], розплів косу, 
запнув платок, свекруха їй приготовила [хустку]...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ  Ранком сваха приходе перевіряє ліж-
ко, чи є пятна червоні, чи вона дівчина, чи вона вже 
була почата. Як я робила в Паньківці, шо мене зди-
вувало, вона вчилася десь, а він військовий з одного 
села і приїхав. Дружили вони з дєцтва, а тоді ж вона 
вчилася. Ось весілля, ранком люди викинули, якшо 
вона дівчина, то червоний на держаку, червоний пра-
пор вішають, шо він узяв дівчину. А він вийшов, оцей 
військовий, я його лічно бачила, і повісили червоний 
прапор, а  він вийшов з [...] кімнати, де вони спали, 
каже: «Убєрітє». Каже: «Убєрітє, половую тряпку по-
вєсьтє». Тоді ж якшо дівчина [була дівчиною, а не жін-
кою], то дивень же хварбують у червоний колір, оце 
все як спечене, ну, шо печуть, а тоді фарбують у черво-
ний колір. А якшо вона вже не дівчина, так вони такий 
білий просто [вивішували]. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ МОЛОДІЙ»)  Приносять їсти ж молодій 
на другий день, бо хтозна, чи ж її тут давали їсти. Но 
це тоже тільки для того, шоб же ш зачипка була, отам 
десь і рушник мені принесли, старий такий, сквер-
ний, шоб я невістку нею, як вмиється, то витирала. Бо 
хтозна, чи в неї є придане, та шоб було чим її вити-
рать. Рушник принесли і їжі принесли – таке, шо в рот 
не візьмеш, нарошне.

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  А  на другий 
день, же ш вона невістка. А ще шо роблять – мажуть, 
помагають, як відбулась свадьба, це в мене як відбу-
лась, мені тітка одна каже: «Боже, не пускай в хату чи 
закрий, чи шо, вони входять у хату і помагають молодій 
робить, свекрухі догодить». Так я ж не знала, я думала 
вони шось таке будуть робить. Коли мені одна тітка ста-
ра каже: «Люба, та вони розмалюють тобі так хату, шо 
мати не отшкребе її, вони будуть робить, шо невістка, 
мол, не вміє робить». Так вони білують у хаті, мажуть 
у хаті, оце все розкидають, постель там складають. Ті, 
шо ото приходили, так заглядають, чи невістка їсти на-
варила, та шо і в печі стоїть, но тепер вже цього немає, 
і яке ж воно на вкус – куштують, давай на стіл же став.

РЯДЖЕННЯ  Рядяться у нас, бува, на другий, бува, на 
третій день. Ой, шо ж вони роблять, як переодягають-
ся. Іду ж я, робила в Хутірському заучом, іду я додому, 
це ж воно друге село, і несу зошити, раніше ж сумок 
не дуже було. Так ото отак до руки та й несеш зошити, 
там, газети. Тут мене зустрічають оці цигани, і як вони 
переодягнені, це ж вам не можна передать. І до мене 
значить: «Давайте поворожу». Я їх не знаю, хто вони 
такі... «Ми вам поворожим, ми правду скажем». Но 
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вони вміють уже казать і похватали в мене ті зошити, 
но маладці, вони, видно, побачили, шо я вчителька, 
я думаю, вони не оддадуть – уже ш так і буде, а тоді 
вони мені все повернули, та хай вам газети оті, беріть 
собі їх, може, но вони там видумують, кажуть. А в од-
них було весілля, так оце тим жінкам, уже шо вони 
там виробляли, я їх помню, біля нас жили, тепер їм по 
вісімдесят три роки, так вони [...] прийшли до одного 
додому, до тих, шо гуляли, тільки цигани йдуть, хоч і 
далеко живе –  вони йдуть до нього і там виробляють. 
Каже, прийшли, переодягнені, в  їх же молодий і мо-
лода і спеціально, он в мене є дочка, як була молодою, 
в  восьмий клас ходила, її переодягли в Дніпродзер-
жинську молодим і переодягли в таку одежу, фотогра-
фію прислали, шо у штанях вона, і висить з ширінки 
біле шось таке, платочок носовий вони туди вставили, 
ну, це вже ж витівають таке, шо не можна. Переходять 
усі межі... Там же ж молодий і молода оце ж одягнуті. 
«А ви розходьтеся додому, бо ми будем лягать спать, 
ми тільки поженились, нам треба лягать спать»... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Кури б’ють, но ходять тільки до 
тих, шо гуляли. До тих, хто там не гуляв, до тих вони 
не підуть. Вони пожаліли мене, шо робота така, так 
вони приносили утром рано, бо його ж треба пова-
рить, на це наймаються люди спеціально, хто буде 
варить, а є свої багато родичів готовлять. Приносять 
додому курку чи півня, а вони тоді прийдуть в годин у 
десять там чи пізніше, ще темно, тіки розвидняється, 
а вони вже приносять курку, шоб встигли зварить. Те-
пер вже готовлять вони, самі. Тобто не ті кури готов-
лять, а свої зарання понаготовляють, тепер же ш хіба 
так, як раніше, гуляють?

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  А на другий 
же день молоді [люди] вже ж не повинні буть на весіл-
лю... Катають батька ж і матір тоді, беруть возик і ве-
зуть купать батька й матір. Ой, я згадую, як чоловіка 
возили і мене... Так вони шо зробили – батька й матір 
везуть, і вони повинні гостинцями осипать. І всі люди, 
хто гуляє, на другий день ідуть до берега, якшо є берег 
недалеко, а як ні, то грязь десь шукають, обливають, 
купають... Ой, шо вони робили. Батько хрещений, ну, 
він маладєц, він з того села, накупив канфетів, всьо-
го, і оце нас везуть, а ми кидаєм на всіх, шоб далеко 
розліталося, шоб усі брали. Я в їх там біля річки, вони 
недалеко, ну, таке болотце якесь чи шо, тоді нас туди, 
чуть не потопили, вони ж уже п’яні, ці, шо везуть... 
Тоді ж «кінь» голодний став, упрів і б’є копитом, не 
може дальше потягти, і руками й ногами і нас переки-
дають, бо «коню» треба ж води дать, як це тепло над-
ворі, то йому жарко, треба його напоїть, треба його 
нагодувати, треба йому там чи цигарку. Треба бігом 
їх одарувать, усіх оцих, і тоді нас там купають, то нас 
не пізнать, ми на людей не похожі. Мене попередили 
й дали стару одежу, так я за сараєм переодяглася у цю 
одежу. З мене ж текло отак, я думала, вони мене вто-
плять там... Тоді нас після цього везуть в магазин, як 
викупані – ми ж на чортів похожі, на нас же дивити-
ся,  нас на возику пруть це ж через усе село в магазин. 
А чо’ вони нас возили, а шоб передягти. Я знаю, бать-
ко хрещений Людин вопше втік, шо труси йому одно-
сили додому. Купували, все там в мене й досі, й халат 
купували, вони ж це гроші складають на це і халат 
мені купували, і труси купували... Ті, шо везуть, люди, 
скидаються вони потрошки, закон був такий, трошки.

МУЗИКАНТИ  І музикант у нас був. Я йшла в тридцять 
два заміж, і той час в нас був музикант, який грав дуже 
на баяні, і він грав так, шо не можна видержать. На все 
село було чуть, і доярки стрибали й танцювали.

с. Єлизаветівка
Записала В. Конвай 18 листопада 2012 р. 

 у с. Єлизаветівка Петриківського р‑ну  
Дніпропетровської обл.  

від Михайличенко Надії Яківни, 1958 р. н., 
та Михайличенко Наталії Яківни, 1940 р. н.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Коли запрошують на ве-
сілля, то у нас запрошували молодий і молода. Захо-
дять до хати. Тричі кланяються [і кажуть:] «Запро-
шують батько і мати, і ми вас запрошуємо на хліб, на 
сіль, на весілля». І вручають шишку. Шишки носили у 
хустці. «Пташки» у нас не вручали і не пекли.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  По четвергах робили 
коровай, шишки, дивень. Раніше запрошували жінок, 
а тоді комусь – одній жінці, найчастіше хрещеній ма-
тері, але бувало і просто жінці, яка добре і смачно го-
тує, – замовляли всю випічку весільну. Але важливо, 
щоб вона була не вдова. Тут считали, щоб спеціаліст 
був добрий. Коровай прикрашали «жайворонками», 
колосочками, квітами, а по краю знову не колосочки 
вже, а  просто розрізане тісто. Великий, чи величез-
ний, коровай пекли, щоб потім його розділить між 
гостями. На свайбу всігда коровай буває удачним.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Благословляли на шлюб ікона-
ми. Після благословення батьків молодих провожала 
мати до воріт і стелила перед ними простілки [домот-
кані доріжки] аж до воріт, так було прийнято. По цих 
простілках, крім молодих, ніхто не повинен був про-
йти. Коли я розпитувала маму, для чого це, вона від-
повідала: «Щоб молодим життя легко стелилось».

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  
Коли молодих зустрічали, то їх зустрічали не просто 
хлібом, а короваєм, і вони повинні були його відкуси-
ти  – хто більше відкусить, той і старшинствуватиме 
в сім’ї. Так у нас говорили. А тоді коровай той стояв 
перед ними, і вони його забирали із собою на першу 
шлюбну ніч...

ДАРУВАННЯ  Дарували за першим столом. Раніше люди 
дарували матерію, постіль, білизну, одіяло. Свати з од-
ного і із другого боку, а фактично це були найчастіше 
хрещені батьки, перев’язані навхрест рушниками, бо 
ж дарували і з одного, і з другого боку. На тарілці під-
носили чарку із шишкою і «жайворонком». Ти вітаєш 
молодих із важливою подією в їх житті, висловлюєш 
побажання, випиваєш чи надпиваєш чарку і вручаєш 
подарунок. Раніше грошей майже не дарували – краще, 
говорили, щось корисне для сім’ї чи їх господарства 
[подарувати]. Тоді ж важко було щось купить. Тому 
всякий товар, як би сказать, цінувався, бо його ж ще 
треба було достать. Бували і жартівливі побажання: 
«Дарую вам капусту, щоб у дворі не було пусто, ще й 
червоний буряк, щоб в молодих все було так»; «Дарую 
вам огірочок, щоб через рік родивсь синочок, дарую 
вам морквинку, щоб мали ще і дівчинку»;  «Скільки 
в бочці огірочків, скільки буде хай синочків»; «Скіль-
ки на дереві ягідок, скільки буде хай діток»; «Скільки 
на дереві гілочок, стільки вам бажаю дівочок». Після 
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того як подарували всі, хрещений батько розбивав на 
щастя молодих тарілку, на якій стояли чарки при об-
даровуванні...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Бабуся розповідала, що коли вез-
ли молоду до його батьків, приїздили свашки за ними. 
І починали носити придане. Воно все так було якось 
розраховано, що одні свашки носять грузить, а  інші 
чогось назад його тягнуть. Такий коловорот зроблять, 
наче там стільки того приданого. Свашки від молодо-
го ще й стараються щось украсти чи прихопить, чого 
їм і не давали. Обов’язково грузили скриню, постіль – 
подушки, білизну. Щось ще повитягують із скрині, 
щоб показать, яка молода багата. А насправді там бу-
ває просто мізер, бо не так вже ж і багато жили люди. 
І співали при цьому пісень.

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  На другий день 
свайби у нас замазували стіл, піч, і  молода повин на 
була показати, настільки вона вправна, повинна була 
все забілити і повимивати, і повичищати. Для цього 
їй треба було встати не світ не зоря, бо молода завжди 
знала, що їй підготовили якісь завдання...

РЯДЖЕННЯ  На воротах організовують пропускний 
пункт, на якому помадою треба, щоб намалювали про-
пуск  – сердечко на щоці, наприклад. Але за це треба 
щоб той, хто хоче пройти, заплатив. Гроші складають у 
банку. Працюють, як сучасна таможня. Всі, хто гуляє на 
свайбі, переодіваються в циган, доктора, міліціонера, 
в кого що є, і продумують самі собі [...] роль: що від-
повідно до свого костюма той чи інший витворятиме. 
Сміються, жартують. Чіпляють морквинки, бурячки, 
соски, хто на що гаразд... Дядьки кремезні, здорові, одя-
гались у вивернуті кожухи, і як розповідала мені мама, 
молодим на другий день свайби у нас було прийнято 
гребти солому, місити глину і робить заміс на нову хату. 
Робили і складали все це і такий як би символічний за-
діл на нову хату молодятам... А  далі гуляли, співали. 
Дуже всі любили частушки і їх комусь конкретно ви-
конували на свайбі. Село козацьке, тому і витівки були 
козацькі  – вип’ють, а  тоді змагаються, хто по колоді 
пробіжить і не впаде або по скамейці пройде...

МУЗИКАНТИ  На свайбах грали скрипка, гармошка і 
бубон. На свайбах танцювали «Польку», «Краков’як», 
«Кадріль», «Карапет», українські танці – хороводами, 
за руки брались і танцювали. Молоді у нас не танцю-
вали. У нас вони сиділи за столом і пишались. Цілува-
лись, коли їм кричали «Гірко!». До них всі підходили, 
вітали їх...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Катають у нас батьків. Переодяга-
ють матір у жениха, а  батька  – в нєвєсту, садять на 
тачку, туди ще накидають камінців або цегли, а зверху 
прикриють якоюсь постілкою. Буває і хрещених бать-
ків возять і купають. Коли ще самі повимазуються в 
болото, то таке, а  то і гостей туди тягнуть. Не дуже 
мені подобаються такі забави.

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Після того як викатали, вимазали, 
починають купать – зять платить гроші або сам тещі 
ноги миє. По-всякому у нас буває. Стелили рядно, 
і теща танцювала із зятем, а зять кидав гроші. Буває 
тещу в ласти одівають. А далі всі починають цілува-
тися: теща – із зятем, невістка – із свекрухою, такий 
відбувається обряд родичання. Цілуються і сват із 
свахою, а потім і сват із сватом. 

«ВІШАННЯ КУХАРОК»  А ще у нас «вішають» кухарок. 
Кажуть, що кухарки все погано приготували – те пе-
ресолили, те переперчили та й пупи покрали. А кухар-
ки тоді показують ті пупи. Готують щось смачненьке і 
подають усім гостям.

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Потім ідуть кури, або юшка. 
У нас же тут Дніпро, риба кругом. То раніше було, так 
і зараз, якщо хтось святкує вдома, а не у кафе. Курей 
приносили самі, не ходили ловить. Раніше приходили 
на весілля із пляшкою і із хлібиною.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На третій день варили 
вареники із усім, але в першу чергу із салом. Сало сма-
жили шкварками, присмажували із мукою і так начи-
няли. Ось це і є вареники із салом. Це так називають-
ся «козацькі» вареники. А  так варили із картоплею, 
печінкою, м’ясом, фруктами, сиром, із чим хочеш. 
На четвертий день ішли ложки мить. Це найближчі 
люди – сусіди, родичі. Ложки миють і до святковують.

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Розписуються у нас в основному в 
Петриківці. Там дуже гарно оформлено приміщення 
РАЦСу. Коли молодий виїжджає із свого дому по мо-
лоду із хлопцями, мати благословляє сина іконою на 
щасливе життя. Біля двору перекривають, як і колись, 
дорогу. Найчастіше  – лєнтою, тепер вимагають гро-
шовий викуп і могорич. Після того як сторгувались – 
новий викуп уже перед входом до хати. Менші брат 
або сестра, рідко в яких сім’ях обоє, то родини тепер 
маленькі, хіба що когось ще із родичів двоюрідних по-
ставлять, також вимагають викуп. А тоді ще й старша 
дружка уже в хаті, перед кімнатою, де молода знахо-
диться, придумує для молодого різні завдання, і якщо 
він не вгадує, то платить їй цукерками або шампан-
ським. Сплошні викупи. Буває, що виводять підстав-
ну молоду, на яку молодий не згоджується, і, нарешті, 
виводять справжню молоду. Молодий на радостях, 
що через стільки перепон пройшов, її цілує і вручає 
букет квітів, з яким вона сьогодні буде цілий день. Ви-
пивають всі вина або шампанського, фуршет невели-
кий, і всі вирушають на розпис або на вінчання. Якщо 
їдуть на вінчання, то батьки найчастіше всього благо-
словляють іконами. А на розпис буває, що і ні. Коли 
мати проводжають із батьком на розпис, [то] мати із 
решета обсипає дітей житом, щоб довго в парі могли 
жити; пшеницею, яка кожного року проростає і дарує 
збіжжя, щоб і молоді були плодовитими; цукерками, 
щоб життя їх солодким було; грошима, щоб ніколи ні 
в чому не нуждались і мали хліб, і до хліба. Якщо ве-
сілля там і там, то їдуть зразу до молодої. Коли вони 
підходять до двору, біля хати батьки їх зустрічають ко-
роваєм... Після РАЦСу старший боярин і дружка роз-
стеляють простілки перед молодими. Одне розстилає, 
а друге звертає таким чином, щоб вони по них про-
йшлися, і разом із тим ніхто не перейшов їм дороги 
або не переступив через ту доріжку. У багатьох випад-
ках, скільки я була на весіллях, у нас практикують так 
званий «вогонь, воду і мідні труби», які ніби їм, моло-
дятам, повинні випасти в житті і які вони мають якось 
подолати. Розставляють відро, свічку і велико кольцо, 
через які молодий має перенести молоду чи пропус-
тить її першу, чи сам перший пройти. А далі перешко-
да – вказівник із трьома дорогами, із яких молодята 
мають вибрати саме свою: «матріархат», «патріархат», 
«рівноправ’я». Жених часто тягне туди, де патріархат, 
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молода, – де матріархат, а потім все-таки вибирають 
рівноправ’я. Коли вони подолали ці перешкоди, тоді 
хрещені батьки зв’язують рушником руки і заводять 
молодих за стіл. Починаються привітання, дарування 
молодих. Так у нас проводиться, як і колись. Налива-
ють дві чарки, кладуть дві шишки. Починають із бать-
ків, хрещених, рідних дядьків і тіток, від найближчих 
родичів, або ще є почесні родичі [гості]  – із роботи 
начальник із жінкою або від адміністрації хтось, в за-
лежності від того, де батьки або діти роблять, або, 
може, хтось із таких людей, їх друзі. Обов’язковим у 
нас є танець батька із молодою, який передає її потім 
зятеві; перший танець молодих уже в якості подруж-
жя; викрадають молоду, її туфель. Якщо батька із яко-
їсь причини немає, зараз це явище дуже поширене, то 
посаженого батька у нас не беруть. Просто одна мати 
та й усе. Але часто, якщо батько, наприклад, помер, то 
їдуть на кладовище, на його могилу і просять благо-
словення тричі у батька на могилі. А тоді вже приїж-
джає і просить благословення у матері. Буває, що це 
роблять в переддень весілля. Коли приїжджають до 
його вже батьків, до свекрухи, молода дарує батькові 
сорочку і при цьому говорить: «Дарую, тату, вам со-
рочку, щоб ви прийняли мене як дочку». А матері го-
ворить: «Дарую вам, мамо, хустину, щоб ви прийняли 
мене як рідну дитину». Такий же процес дарування. 
Кошти і подарунки збирають хрещені батьки, а почи-
нають із рідних батьків... Хрещені в цей день у нас ви-
ступають як голов ні банкіри і беруть участь у розпо-
ділі короваю. Коровай на весіллях ще є, але вже багато 
і тортів. Я б сказала, що їх більшість. Молоді ріжуть 
торт і розкладають на тарілки, а хрещені батьки тепер 
найчастіше крають коровай. І тоді разом на одній та-
рілці подають гостям... Торт в основному з’їдають тут 
за столом, а коровай несуть додому, може, когось при-
гостити із рідні, яка не змогла прийти на весілля. Час-
то просять дати їм пакетик. То часто на весіллях такі 
пакетики заготовлюють, щоб могли понести коровай 
додому. Коли дарують, у нас часто включають пісню:

Мамко ж моя, мамко,
Я ваша дитина,
Мені вже належить 
Пухова перина.
Татку ж ви мій, татку,
Я ваша дитина,
Мені вже належить
Легкова машина.
Бабцю моя, бабцю,
Я ваша онучка,
Мені вже належить
Золота обручка.

В кінці дарування закручують банку. Або буває і таке, 
бачу, воно кочує із весілля в весілля, коли всі зібра-
ні гроші висипають із банки і перекладають у хустку, 
зав’язують її вузлом і пхають молодій за пазуху із сло-
вами: «В самий надійний банк». Мені це не дуже по-
добається. На весіллях у нас багато ігор, і кульки пові-
тряні вгадують, і танець із яблуком і ковбасою є, і що 
хочеш. Дехто придумує море випробовувань для мо-
лодої пари. Тепер молодь не співає зовсім. Жодної піс-
ні. Лише танцюють. Обряд знімання фати у нас прово-
дять так. У запису включають пісню «Горіла сосна, па-
лала...». Посередині ставлять стілець, на який кладуть 
подушку, щоб життя було м’яким і багатим – скільки 

пір’їн в тій подушці. Далі сідає молода на той стілець, 
довкола неї обступають півколом дівчата. Іде текст 
про те, що вже не бігатиме дівчина на гулянки, а буде 
доглядати чоловіка, годити свекрові і свекрусі... І під-
ходить свекруха, і  повинна зав’язати платок. А  пока 
чоловік витягує ті шпильки, повинен зробити «цмок і 
цмок». Ото він її десяток разів поцілує за те, що вона 
як би невинність свою йому віддала, а  тоді вже све-
круха приступає із платком. Тричі вони проводять об-
ряд, і тільки за третім разом молода згоджується його 
[хустку] одягти. Часто це біла хустка, яку зав’язують 
або назад, або наперед, часто це залежить від зачіски 
молодої, щоб вона ж залишалась красивою. Всі стара-
ються світлого кольору. А далі вона перетанцьовує із 
усіма дівчатами. Тримає над головою дівчини фату і 
танцює. А в кожної ж дівчини, забула сказать, горить 
в руках свічка, яку запалюють на самий початок об-
ряду, коли дівчата обступають молоду. Після того як 
вона потанцювала із дівчиною, та загашує свічку, яку 
тримала в руці. Вона перетанцьовує і із хлопцями 
неодруженими. Одягає парубкові, а точніше сказать, 
кладе на праву руку фату і також перетанцьовує. На 
праву руку, бо ж обручку за традицією у нас одяга-
ють на праву руку. Потім цією фатою, в хустці молода, 
вони ще раз ніби обмотуються і танцюють свій уже 
подружній танець чоловіка і дружини. Видають у нас 
дипломи чоловікові, дружині, зятеві, тещі, свекрусі, 
невістці. Правила поведінки за столом жартівливі: 
щоб не прихопили під столом чужого чоловіка, якщо 
з ним там зустрінуться. Після цього весілля у нас за-
кінчується.

с. Хутірське
Записано 27 серпня 1997 р.  

у с. Хутірське Петриківського р‑ну  
Дніпропетровської обл. 

 від Борулі Марії Олександрівни, 1943 р. н.

СВАТАННЯ  Такий рушник на вікні. Соромилися  ж... 
Тепер не стісняються. Обов’язково [свати приносили 
хліб]. Як вона согласна, так вона оставля хліб... А тоді 
ріжуть вони той хліб уже через тиждень. Оце вже як 
вони договорились, коли буде свадьба. Тоді вже ж той 
вони хліб поріжуть. Він прийде, сідають. Чи вечеря-
ють, чи обідають тим хлібом.  [Чи було таке, шо дівчи-
на відмовляла хлопцеві на сватанні?] Булo. «Я не хочу 
й усьо». Вони й пішли собі. Хліба вона не оставила... 
Не давали [гарбуза]. Сказала, шо я не хочу, і всьо. То-
то ж колись [примушували батьки]. При мені цього 
не було. Це все одпало. Мені дев’ятнадцять год було, 
як я йшла [заміж], так такого не було, тільки в книж-
ках читаю. Уже ж вони [свати] договоряються, на коли 
[весілля], між собою. Зійдуться свати. Вони ж догово-
ряються: коли, як, скільки в’язать старостів же. Оце 
по возможності. У  кого який капітал. У  кого шість 
душ в’яжуть, у кого – вісім. Оце дві пари можуть. Його 
брат і сестра, чоловік і жінка. І вони своїх же. А в кого 
більше, то більше в’яжуть. Сестрів, братів. [Чи свата-
ми могли бути рідні брати, сестри?] Да, одружені. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Хрещені обов’язково. Світилка – його 
[молодого] сестричка. Як засватуються, вони не беруть 
тоді [світилку]. Вже ж грають свадьбу, тоді світилочку 
беруть. Дружка ж у неї [в молодої] – подружка. Не бра-
ли [рідну сестру за дружку], а двоєрідню  брали... 
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ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Це ж дивень пекли. Дивень  – це 

очерет такий удовжки. Місили тісто, розкачували то-
нісінько і крутили на оці ж палички.  Отак воно убіль-
шки, шоб у піч вмістилось. Так оце в дружки печеться. 
В молодого – баби... А дружка всегда ходе, було, по селу. 
Чи та, молода із дружкою, стрічки поначіпляють, коси 
тоді були. І ходить, збирає вона своїх подруг. Оце вони 
ввечері крутять оцей же ж дивень. Він ставиться в від-
ро з зерном, і отак він увишки. Очеретина. На очерет 
качається тонко-претонко тістечко. Кістечко хороше 
здобне. І тоді крутиться воно кругом очеретини. Воно, 
як спечеться, ставиться у відро, його красять черво-
ною краскою, як дівчина така, шо вона чесна, а як така, 
шо ніззя красить, то білий дивень. Люди вже знають, 
і батьки знають, і вона ж сама себе зна. І ото тоді білий 
дивень робиться. Оце ж воно ставиться сире. А тоді це 
піч. Печеться. Обратно ставиться. Тоді його красять 
дівчатка, збігаються. Тоді вже ж на свадьбі роздається 
він. Стоїть аж до свадьби. [Чи був дивень у молодого?] 
Обов’язково, тільки його робили жінки старші. І теж 
роздавали. І все давали перше молодим.

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ДИВИТ-ВЕЧІР»)  А  це за тиждень до 
весілля. Наробили дивню, повечеряли. Молодий 
обов’язково должен дружок почастувать. Він приходе 
до молодої, як роблять, частує їх, і вони вже. Співали... 

Посилаєш мене до свекрухи.
Свекорко дубиноньку парить,
А свекруха тихесенько лає.
Парся, парся, сирая дубина,
Начувайся, чужая дитина.

То вже ж плачуть тоді батьки, як оддають... Як без 
батьків. Співали такі самі. Тільки слізьми всі облива-
лись, шо немає ні батька, ні матері... [Коли в молодого 
був останній парубочий вечір?] Ото на той самий ве-
чір, шо в молодої. Тільки там більшість робили баби. 
Там старі його обслужували. А в молодої він должен 
почастувать дружок...

КОРОВАЙ  [Кого запрошували випікати коровай?] 
Тільки треба [таких], шоб не розходилися. Як дивень 
поробили в неділю, то до п’ятниці коровай шоб був 
спечений, того шо буде весілля в суботу. У хаті, лю-
бій хаті, поскладали його тихесенько, шоб не ламався. 
Були жаровні, були сковороди, разні були. [Прикра-
шали] шишечками. Розкачується паличка і друга така 
сама. Тоді тут ріжеться крайочок, шоб як гребінець 
був, і тут хвостик. І у ці тоді загибалося, тільки маню-
сінько робили... Як роздавали, обов’язково – рушник 
і хустка. Гроші у коровай навхрест ложили срібні, як 
пекли. Не мідні, а срібні. Бо мідні, кажуть, бідні... Як 
роздають [коровай, співають]:

А дружко коровай крає,
Семеро діточок має...

Так коровай же в діжі не місили. Місилось не в діжі 
тісто, шо на коровай. Отака була миска спеціально, 
здорова така, нова. І в ній місилося. У калачі ше кла-
ли [гроші]. Оце ж розкочується так, як палець, тоді 
зубчиками ріжеться, тоді отак крутиться, крутиться. 
Оце молодому і молодій треба преподнести, як вони 
сядуть уже за стіл. Ото туди клали, хоч в середину, хоч 
на спід, гроші. Красили їх, шоб вони червоненькі ж 
були. Краска обнаковенна. Червона краска. Купляли...  

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Це вона днів через [за] 
два, треба зайти по-сусідськи, днів через [за] два до 

свадьби... З  хлібиною ходили, з бутилкою... Як іде 
вона запрошувать, так я знаю, шо мені треба бутилку 
і хлібину [нести], до неї йти на свадьбу. Тоді [молода] 
з дружкою ходила. Просто вона тоді вдіта була. Це на 
дивит-вечір ходила, просила дівчаток своїх. Так вона 
тоді в лєнтах ходила, як обично, як молода. А так вона 
в чому ходила – в тому пішла просить. [Казала:] «Про-
сю Бога й вас, просили батько й мати, шоб ви прихо-
дили до мене на весілля». Так в кожну хату заходила. 
А молодий сам собі... [Чи молода мусила запрошувати 
всіх, кого зустрічала?] Ні, вона запрошує не всіх.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  («ГІЛЬЦЕ»)  Любе деревце. Тільки 
треба його зараньше, шоб воно листочки хоть чуть-
чуть... Як зімою, так, було, ставимо отак у відро з во-
дою його. Гілку ловку, молоденьку ріжемо, ставимо 
у водичку, шоб хоть чуть-чуть листочки показало. 
А тоді уквітчують і васильками, і канхветами те гіль-
це, усим... Вишня – це найшвидше. У молодого при-
крашали більшість баби. А в молодої прикрашали ді-
вчата. В суботу буде свадьба, а в п’ятницю вони вже 
прикрашали, ставили на стіл... 

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  Він [молодий] приходе чи 
приїжджа вже своїм тим... Забирає вже обратно. На 
розпис же ідуть. Нє, раньше ж не розписувались. Він-
чались. Їдуть підводами. Удвох їдуть в одній підводі. 
Тільки там на підводі тій, шо їдуть, тільки дружка і 
боя рин, молодий і молода, і кучер. А ті вже підводи, 
коні окрасювали лєнтами, усим же, шоб видно, шо 
свадьба їде. А ті вже їдуть, шо остальні, ті вже їдуть, 
на чому попало. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Вінчаються. 
Тоді ж їдуть до молодої, а тоді їдуть до молодого. Бать-
ко й мати [зустрічали молодих]. Мати із іконою, батько 
з хлібиною стрічають на порозі. Стелять постилочки, 
шоб йшли не голою стежечкою. Не знаю. Такий обичай. 
Шоб не голі були. Ідуть до порога. Мати заводе їх у хату. 
Шо вона там їм каже. А  тоді вже заходять ції, рідня. 
Вона перев’язує, мати, їх же, рідню, душ три чи чотири. 
Є гості [молодого]. Так ті ж остаються. Вони договори-
лись, по скільки пар перев’язувать. Старости. [Чи гості 
молодого гуляли в молодої?] Тільки ті, які з ним приїха-
ли, ті в молодої. А ті остаються там [у молодого]. А тоді 
вже виряджають молоду. Вони ж посилають тоже неба-
гато людей. Дають дивню, дають короваю ж свого туди 
ж. Посилають, скільки вони договорились... 

ПОСАД  Їм стелиться спеціально коврик. Колись були спе-
ціально ткані коври, спеціально були ткані по-нашому, 
повиквітчувані. Стеляться. На коліна їм [молодим] 
рушник обов’язково клали. Великий рушник. Як у мо-
лодого, так вона [молода] должна через поріг пересту-
пать, шоб вона була хазяйка. Отак же і за стіл.  У моло-
дої – хто попало [переступав поріг], бо вона йде з хати. 
А як у молодого, то вона должна, шоб вона була хазяйка. 
Вона правою ногою должна переступить поріг... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  У церкві зв’язували руки, як він-
чали. Ложки зв’язували. Їх [молодих] ложки і вилки 
зв’язані лєнтою, і  дві чарки тоже. Поперев’язувані 
отдєльно кожна чарка, а тоді докупи їх прив’язували. 
А тоді вони [молоді] сядуть за стіл. А тоді вже ж їх-
ній староста розв’язує оцю, шо вони вдвох ізв’язані, 
цю лєнту розв’язує і чіпляє молодій осюди до букета... 
А вони тоді беруть свої чарки, їх частують... 

ПЕТРИКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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96 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  І  оце вже роз-
дається коровай і дивень. Оце вже в молодої кінець. 
Дружко [ділив коровай]. Перші шматочки [давали] 
молодому і молодій, тоді батькові рідному і матері, 
тоді хрещеним, а тоді – баби, тітки. А тоді вже ідуть 
круга. Зразу рідня... Дарував хрещений і корову, дару-
вала хрещена і курей пару чи качок, чи гусей. І постіль 
дарували. А батьки благословили. Конверт з грішми, 
хату, в кого шо було...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Раньше локшина, картоплина, ту-
шили, жарили. Курка, це ж законно, в  кого порося 
зарізане. Борщ. Тепер же борщів не варять. Компот. 
Зразу ставиться поперід борщ. Ставлять за борщем 
картошку. За каждим тим частують. В  чарочки на-
ливали: «Пийте». Як же частували. Після борщу вже 
ставлять жирніще. Наїлись борщу  – меньше того 
з’їдять. В останнє був компот. Бо кажуть, компот роз-
гоне гулянку. Не було кісілів тоді. Сечас, то...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  [Як моло-
да прощалася з батьківським домом?] «Спасіба цьому 
дому, бо я йду [к] другому». Ідуть молоді, дружки... Од 
неї дві-три дівчат, тітка, дядько. [Чи йшли батьки?] 
Ні, ні... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ, ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Тоді 
хвати [фати] оцієї не було, шо сійчас надівають. Ві-
ночок, плаття. Раньше були вінки і сорочки вишива-
ні... [Що таке «ваники»?] Оце як жилєтка. Без рукавів. 
Плис кругом обкиданий... Косу розплітали уже в мо-
лодого... Не свекруха, а дружка розплітала косу, а све-
круха запинала своїм платком... 

ПОСАГ  Скриню можуть забрать увечері перед свадьбою, 
а можуть і після брать. В цей час вона [молода] їде з об-
разами на бричці. Та шо надбала, шо мати наготувала. 
Тоді в скриню клали рядна, полотно, рушники вишива-
ли. Отаке клали в скриню. Тепер гардєропи та дивани...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО Та тоже батько й 
мати [зустрічали]. То вже як виряджали, сипали канх-
ветами, житом, грішми. Тільки сипать треба в одну 
сторону, шоб не верталися. Хай іде собі, та й усе... Роз-
кладали [багаття біля воріт]. Перев’язували верьов-
кою [дорогу]. Тоді стрічали та могорич требували...
Кажуть, як дощ  – життя скверне буде. А  як сонце  – 
жизнь хароша буде... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Вранці при-
возить молодої рідня, привозе туди ж, до молодого, 
там же молода, привозять снідать. Їх мітлою виміта-
ють, тих, шо приїхали. Шуткували. Прапор вішали на 
другий день, шоб бачити, куди йти на свадьбу, як кури 
збирають, на криші. Тепер не вішають. Молодий і мо-
лода сами знають [чи «чесна» молода... Оце ж на другу 
неділю до молодої приїжджають її батьки. Називаєть-
ся «зазови». Нап’ються та й поїдуть. Ходили й у при-
йми. Поживуть, не понравиться, та підуть у прийми. 
Не нравиться, оп’ять прийдуть. Більшість у молодого. 
Найменьшому [залишалася батьківська хата]...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  [«Ци-
гани»] вимазували в сажу, шоб довго не спали. Облич-
чя [вимазували], шоб уставали да поралися, у свекру-
хи вже. А ви знаєте, шо їм приносили? Буряк сирий, 
головку сиру з півня чи з курки, отаке їм привозили. 
Шуткували. Шоб більше реготу було... [Чи був звичай 

виводити фальшиву молоду?] Та було, було. А  шоб 
ходила по селу, кури збирала? Було. Оце як зійшлися, 
поснідали на другий день, побісилися, а тоді попере-
дівались і пішли по селу кури збирають, хто гуляв на 
свадьбі. А оце як до мене прийшли, в курник улізли, 
піймали і пішли. [Чи люди не сердилися?] А чого сер-
дились? Ти ж гуляла на свадьбі. А сейчас не ходять...

КУПАННЯ БАТЬКІВ, «ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ МО-
ЛОДИХ  Та це ж на другий день, як кури поб’ють, ку 
пають батьків. Як посліднє оддає з двору. Купають, 
вмазують і шо хочеш. Возили до річки на возикові.  
Да шо найхуже [одягали]... Садили батьків на подуш-
ки, як уже кури пожарять, ставили їм кури жарені й 
крали в їх ті курки, заставляли їх, шоб вони цілували-
ся. Піднімуться, подушки вкрадуть, вони тоді викуп 
ляють ті подушки. Закінчується [весілля] в понеділок 
варениками. Ввечері сходяться на вареники... 

c. Шульгівка
Записала З. Гудченко в с. Шульгівка  

Петриківського р‑ну  Дніпропетровської обл.  
від Півень Софії Титівни, 1912 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Це як на сватання йшли, як 
хороші сусіди, з сусідами йшли. Як родичі єсть – брат, 
сестра, з родичами йшли. Хліб. Платочок. Хлібина 
обмотана в платочок. Клали на стіл, як приходять до 
сватів теж. Поздоровкаються, як обично. А тоді щось 
придумають таке. Чи купувати до вас телички при-
йшли, чи ще щось таке... А тоді вже хатні обзиваються: 
«Ви прийшли у нас купувати телички, так ми продамо 
вам ягничку. Дівчину». А вони: «Нам цього й треба». 
Так ото й кончається. Сідають за стіл. В хаті [молода]. 
Присутня. І молодий теж входе в хату. [Чи колупала 
дівчина піч?] Такого я не бачила. Чула, але не бачила. 
Казали, що таке було. Ті сідають могорич пити, а дівка 
стає до комина, колупа комина. Тоді щоб замазала ж. 
Чи вмієш мазати? Не просто так... Її питають [...] со-
гласія. Вона отвеча: «Согласія» [«Я згідна»]. І все. Раз 
вони согласні, шо тут можна питати ще? Не обміню-
ються [хлібом], а просто забирають хліб, той, що при-
несли, як дівчина не згоджується. Як згодна – дівчина 
оставляє цей хліб, а  їх перев’язує, тих, що прийшли, 
рушниками... Рушниками перев’язує, вже йдуть вони 
додому з рушниками... Зійдуться, погуляють, вип’ють 
чарки... Познакомилися свати з сватами... Кого покли-
чуть. Родичів чи братів, чи сестер...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА [Кого запрошували 
випікати коровай?] Молодиць таких, щоб не старих 
і щоб з чоловіками... Знаю, що співали. І  діжу били, 
знаю, люди називали «діжею». Ті, кого вибрали, зро-
били коровай, посадили. А діжу треба ж причепури-
ти. А вони її об стелю на руках. Кажуть, що лоби наби-
вали. Видумки всякі були. З  шишечками, різочками, 
смужечками. Шишки, калачі [пекли]...

ПЕРЕЙМА  Коні [коней] спиняють. Колись же на конях. 
Дзвони коло коней, дзвонять. Молоді ж їдуть. З ліса 
на лісу [від тину до тину] з забора на забор, швидше 
тепер кажуть, чи нитками, чи валом. Приїжджають 
до цього, що переп’яте, вже ж коні не підуть. Треба 
ставити молодому могорич. Стає молодий. Шукає мо-
горич тим, що перепинає. Солому палили на воротях, 
щоб не в’їхали до молодого... 
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ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Шандриголове
Записала О. Поріцька 6 листопада 2008 р.  

у с. Шандриголове Краснолиманського р‑ну 
Донецької обл.

від Бараннік Анни Олександрівни, 1941 р. н. 

СВАТАННЯ  Поки свати прийшли, ми повиставлялися 
[сміються]. Вони пішли луками там у нас та й заблуди-
лися. Воно ж саме якраз повінь була... Жизнь зараз така, 
шо зовсім не така, як раніше була. Раніше хоть шось бо-
ялися... У мене була одна мама і я в неї. Шо вона мені 
може? Нічого, абсолютно нічого. Сватати прийшли, як 
зараз знаю, шо на Троїцю, прийшли дядьки́ мої, ото було 
й сватання, й свадьба. А жених такий [...], дев’ятим селом 
ішов додому та перестрибнув через річку, попав у річку, 
прийшов мокрий увесь, воно тоді було дуже багато в нас 
води. А хатка маленька в нас була на Кузьминці, переді-
ваться ні́де було, так ми в погріб полізли передіваться і 
вилізли. Ото було й сватання... У нас, у маленькому селі, 
було злиденно. Батьків [після війни] мало було, дівчата 
були одинокі, без батьків. А сестру мою двоюрі́дну ми за-
між оддавали, так прийшли ж свати... Ідуть сперва ста-
роста, як обично, і батько крьосний, це як обично так 
ходили. [За старосту] кликали там пожилого такого му-
жика, шоб умів, як кажуть, балакати. Поперев’язують їх 
рушниками. Ідуть два мужики перві. Просяться вроді в 
хату так, як положено. Балакають: тут, мол, така зозуля, 
там і ластівочка, ну, таке, такі разні розговори, тоді вони 
побалакали. «А у нас є...» – «Може, вона вашому соколу 
не підійде, ми вам покажемо». Приводять же молодого, 
а тоді ж уже, єслі вони вже согласні, дочка ж за сина, і тоді 
ж уже хлібину кладуть, рушник, як обично. Український 
рушник – там чи вишитий, чи, може... Большинство ж 
тоді вишивало, а ті, шо з ними прийшли, вони стоять за 
дверима. Як уже вони согласні, кладуть на стіл же хліби-
ну, вона [дівчина] розрізає її навпіл – це значить, вона 
согласна вийти заміж. І тоді вже гукають усих, і заходять. 

ОГЛЯДИНИ  А тоді ж уже на другий день чи там на неділю 
приїжджяють його батьки на оглядини до нєвєсти, яка 
нєвєста, і договоряються вже за свадьбу. Це так було у 
мої года. Пядесят девятий год [1959 р.], пядесят вось-
мий [1958 р.], а раньше – і не знаю... Дальше день свадь-
би назначається... Якшо рядом села, то знають люди, як 
живуть. Вона жила ось у Шандриго́лові [інформаторка 
говорить про сусідку Галю], а жених був тут із Новосьо-
ловки. Ми туди ходили в магазин, вони – сюди.

* До 2016 р. – Краснолиманський район.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Готувалися, шо 
було. Зараз же ж разне-разне таке все. Вкусненьке 
все, хароше, а  тоді шо... Картошка, огірки, капусняк 
варили, кампот варили, пироги пекли, самогон ва-
рили... Тепер уже не готують [капусняк]. Раніше його 
і на похорони готовили, а  тепер  – ні. З  ним мороки 
багато... Береш мнясо – хай там буде чи гав’ядина, чи 
свинина. Піджариш німножко і кидаєш  – хай воно 
кипить. М’ясо до полуготовності звариться, і кидаєш 
туди пшоно. Пшоно кипить, а  на мнясорубку треба 
перемолоти ілі посікти-посікти капусту кислу. Кисла 
шоб була. Пере мелюють. Отдєльно вариться карто-
шка. Картошка зварилася, потовкли картошку, кида-
єте туди картошку то ́вчену і мелену капусту. І кидаєш 
приправи. На жирові, на олії жариш цибульку, морсу 
додаєш. Паста томатна. Він же ж шоб був краснень-
кий! Він же то не буде білий! Білий це ж буде... Як це 
ж по-рускому? Щі білі! Який же ж він буде – білий? 
Хай він даже на вкус хороший, так він же ж некрасі-
вий! А зараз вже «Олів’є» і разні там крабові палички, 
і ковбаси, і  сельодка одна, і  сельодка друга́, і жарена 
риба... От ми кажемо, шо зараз жити погано. Та ні! 
Жити можно. Слава тобі, Господи!

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Ріжки́ були. Гільце́. 
От, напрімєр, паличка, од неї так одводки ідуть. Три 
штуки шоб було. Ті ж одводки, так як рісочку, тістом 
обмотували, а  тоді наря ́жуєш... Різки пекли дома в 
печі. Я, наприклад, як сина женила, та й дівчат одда-
вала, так ото на плиті [мовиться про грубу, яку гос-
подині називають «плитою», топиться дровами]. Вони 
сохнуть, гілячки. Тісто – твердо-твердо: молоко, яйця 
і вода, і мука, бо яйця дають кістові скрєплєніє. А тоді 
роскачуєш, а  тоді замотуєш... А  тіки ж той, гільце ́, 
шоб на різку було́. З вишні молоденької па ́гоньці. «За-
бутьки» ше. Знаєте, шо таке «забутьки»? Дерево таке 
росте, як бур’ян, як полинь. Тіки ж полинь такий бі-
луватенький, а то листя на йому зелене, і воно нічим 
не одганяє. [«Різки» й «гільце» окремо робили?] Кісто 
одне. І те, і те обмотували тістом. Да, і гільце ж обмо-
тується, тільки ж різка потім печеться, я пекла своїм 
дітям на плиті. А гільце ж на плиті не спечеш. [Куди 
потім «гільце ́» ставили?] На стіл. Ото ж коровай, тоді 
ж гільце ́, а тоді його на другий день роздають... Як різ-
ки ж роздають, і гільце ж тоді ламають. Тоді ж коро-
вай розламують, на другий день. Зараз обично ріжуть 
коровай. А вопще його нада ламать. Нада отщипува-
ти [...] і каждому давати. А зараз же молодьож, вона... 
Стала дружка, порізала ножем і все.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙНИЦІ  Обично то печуть 
кісто таке, як на калач. Як на калачі, як на булки... Різ-
ки печуть. Оце ми Галці пекли, так нас же душ, мабуть, 
оди́нацять було́. Їх же печеш не одну, а штук двісті-трис-
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та. Їх же ж багато печеш. А тоді ж ото пекли ми сосєдке. 
І ото тут як наставляли повно! Вони посохли днів три-
чотири, шоб вони гарно посохли, а тоді вже канфетами, 
лєнточками [прикрашали]... Перед тим, шо уже жені-
ха і нєвєсту з розписі будуть вести, всі вони [«різки»] 
становляться на стіл, у відра, красіво обмотують відра 
і ставляють. Положено то всі ставляти, но їх обично не 
ставляють усі, потому шо це ж велико місця, а так по-
ставлять штук піісят [50], ну, єслі там пекли триста так 
чи двісті, це ж велика сума. Їх ставляють так по штук 
триццять-сорок. Скіки влізе – ото два відра. Скіки сто-
лів, шоб на столі хоч відро стояло. Тоді вже роздають... 

ПОСАД  Заводили за стіл, на [вивернутий] кожух садо-
вили [молодих]. Да-да-да! Та хтозна чого... 

МАР’ЇНСЬКИЙ РАЙОН
с. Роя * 

Записала В. Борисенко 13 травня 1975 р.  
у с. Роя Мар’їнського р‑ну Донецької обл.  

від Поперечної Ольги Григорівни, 1920 р. н. 

СВАТАННЯ  На сватання обов’язково йдуть після того, 
як домовляться самі молоді. На сватання йдуть бать-
ки, жених, рідні брати, сестри, дядьки. Несуть хліб і 
пляшку горілки. Заходячи в хату, починають розмо-
ву: «Орел летить, шукає орлицю, тут зупинився...». 
З  боку молодої обов’язково запрошена сваха. Сватів 
пригощають, перев’язують рушниками, молодому 
пов’язують хустку. На сватанні домовляються про ве-
сілля, кількість гостей тощо.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МО-
ЛОДОЇ  У суботу перед реєстрацією шлюбу молодій 
допомагають одягтися дружки, приколюють усім ве-
сільні букетики. На домовлений час зі своїми гостями 
приходить або приїжджає молодий. На воротах сто-
ять хлопці й вимагають «ворітну» – викуп. Боярин дає 
їм могорич... Свашки в хусточці несуть весільну шиш-
ку й у дверях обмінюються хусткою і шишкою зі сваш-
кою нареченої. Після такого обміну шишками гостей 
нареченого пускають у хату... У кімнаті наречену об-
ступають дівчата і теж просять викуп. Відкупляються 
цукерками. Тоді наречену підводять до нареченого. Їх 
благословляють батьки хлібом. 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Молоді, бояри, дружки від’їжджа-
ють на урочисту реєстрацію шлюбу. З навколишніх сіл 
на урочисту реєстрацію шлюбу приїжджають у рай-
центр. У Мар’їнці обрядовий зал урочистих подій роз-
міщено в приміщенні Будинку культури. Обряд обслу-
говує місцевий ансамбль пісні. На урочисту реєстрацію 
приходять з великим короваєм і зверху ставлять сіль-
ничку. На столі кладут коровай, зверху – гілочку кали-
ни, коли молоді розписуються в книзі реєстрації. Після 
реєстрації розпорядник підносить молодим коровай і 
говорить: «Вручаємо вам цей хліб і сіль і бажаємо, щоб 
на вашому столі завжди був хліб, сіль, мир і злагода». 
Молоді приймають коровай, цілують його і передають 
батькам, які тут же в залі ділять його між присутніми. 
Після закінчення реєстрації молоді покладають квіти 
до пам’ятника загиблим воїнам...

* Нині – частина міста Курахове Мар’їнського району До-
нець кої області.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Після реє-
страції молодий відвозить молоду до її дому, а сам іде 
за своїми родичами, щоб «брати молоду». Наречена 
в цей час сидить за столом з дружками. Молодий за-
бирає своїх гостей: світилка, бояри, два дружби, дві 
свахи. Дружбів перев’язують рушниками, свашків  – 
хустками. У  весільному поїзді молодого обов’язково 
має бути непарна кількість людей – парою має стати 
наречена.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молода в цей час си-
дить за столом, біля неї – дружки і брати чи племін-
ники, які вимагають за місце біля молодої викуп. На 
столі перед молодими стоїть коровай і «гільце». За-
плативши за місце, молодий з боярами, гостями захо-
дить за стіл. Дружки переспівуються з боярами.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Перед тим як молодий заходить 
до хати, туди «прокрадається» сват і хоче викрасти 
«колоскову» в дружок нареченої. За столом сидять 
дружки. На столі – дві пляшки з колосками пшениці. 
В одній пляшці – горілка, в  іншій – вода. Якщо сват 
хапає пляшку з горілкою, – отримує вигуки похвали, 
а якщо з водою, – над ним сміються.

ДАРУВАННЯ  Обдаровування молодих відбувається піс-
ля того, як погостюють. Дружба наливає і підносить 
кожному гостю на тарілці чарку горілки й шишку. 
Гість дякує, висловлює побажання молодим і кладе 
подарунок. Починають дарувати батьки, потім – хре-
щені. Батьки молодої перев’язують родичів, які будуть 
супроводжувати наречену до молодого: сватів – руш-
никами, свах – хустками. У нареченого також обдаро-
вують молодих. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Виряджаючи доньку, мати 
обсипає молодих грішми, зерном, цукерками. Батьки 
нареченого зустрічають молодих із хлібом-сіллю, сте-
лять килимову доріжку...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, ВІДВІДУ-
ВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ   Уранці свахи 
йдуть вмивати молодих і несуть їм снідати. Подруж-
ки також приносять молодій сніданок. Молоді йдуть 
з дому нареченого до батьків нареченої після того, як 
принесли сніданок. Запрошують увесь рід молодої та 
її батьків до молодого... На другий день одягаються в 
циган, крадуть у весільних гостей курей. 

НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Козацьке
Записала С. Маховська 18 червня 2012 р.  

у с. Козацьке Новоазовського р‑ну Донецької обл.  
від Кунят Марії Іванівни, 1942 р. н., 

та Кузьмінської Марії Михайлівни, 1939 р. н.,  
переселенок із Львівської обл.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Перед весіллям ходили 
приглашали молода і дружка із шишками, пригла-
шали на весілля. Шишки несли і казали: «Кланяється 
тато і мама, і ми кланяємось, запрошуємо вас на весіл-
ля»... Тут так прийдуть чи одкриткі розішлють, так по 
пріглашенію...
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ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  У  нас вдома 

[на Львівщині] готували мачанку, оцей борщ укра-
їнський. Особєнно на другий день він на похмілля 
добрий. М’ясо. Муку запряжували і оце заливали 
отето м’ясо. Воно так варилось, в  духовкє. Вкус-
не блюдо, непогане. Пили у нас, в  основном водка 
була у нас, ну, борщ [квас] оцей з буряка червоного. 
А так наче нічого такого. Капуста була квашена. Ха-
рашо було... Тут все: тут і ковбаса, тут і плов, тут і 
риба. Да, дуже багато. І м’ясо, і такі як колбаски, шо 
в середині сало м’ясом обв’язується  – «пальчики»  
називаються.

ВІНКОПЛЕТИНИ, ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ   У  нас вдома, 
в  Западній, плели вінки. І  тут плели вінки, но тіко, 
знаєте, у  нас нєвєста по-западенському була  – вінок 
і лєнточкі... В перший день –  вінчальне плаття біле, 
красиве, вельон, квітку цепляли. Молодий тоже в кос-
тюмі, в білой сорочкє. Красиво було. 

КОРОВАЙ  Печуть коровай і шишки печуть. Прикраша-
ли шпарагусом, яблуками, пекли такі красіві фігур-
ки. Ставили, пекли таку – два таких високих рогача, 
прикрашали його. А  тоді по краях ото яблука, шпа-
рагус. А в коровай ложили гроші, копійки, кому там 
попадеться. 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Раніше наші вінча-
лися. А тут вже наші тоже вінчалися і розписувалися. 
Є в Красноармєйську [церква]. Но ми як приїхали, то 
в Бєзимянном була і в Будьоновці. Хто де хотів. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Співали. Наші, западенські, якби 
ще хтось, то я б поспівала. А  тут в основному отак 
співали: 

Брязнули вилки, тарілки, (2)
Дайте по чаркі горілки,
По чарочкє-чаропушечкє –
Промочити наші душечки. 

***
Од столу й до порога (2)
Топтана дорога.
Мамінька топтала –
Вечерю давала.

А як забирали молоду, то співали:
Вигрібай, матінко, з печі жар, жар,
Коли тобі дочечки жаль, жаль.
Кидай у піч дрова,
Оставайся здорова.

А як сидять оце, дружкє або дружку співають: 
Ой не сиди, дружечка, боком, (2)
Це ж тобі ненароком.
Присунься близенько,
Це ж твоє серденько.

Або співають ще:
Ой скупії хуторяни, скупії, (2)
У них вулиці вузькії,
Ніде ні проїхати, ні пройти,
За собою дружечок провести.

А тоді ще як приїжджають забирати молоду:
Ой казали, що свати багаті, (2)
А вони – убогі, в їх коні – безногі,
Самі пішки ішли, 
Молодого в мішку несли.

Ото так. [Що співали, коли покривали молоду?] Тут 
по мєсту не співають. У нас у Западній співали... [Спі-
вали весільних сирітських пісень]. Кажному дають 
прігласітєльні. 

Де ти, де, сирітко,
Ти далеко зайдеш,
Ти своєї матінки 
На світі не знайдеш.
Бо твоя матінка 
На високій горі,
Там твоя матінка
Спочиває в гробі.
Йди собі, сирітко,
В правий бік додому,
Тобі мачуха 
Вимиє голову.
Не раз мачуха
Голову вмила,
За каждим волоском
Кровцю випустила.
Вкроїла мі хліба,
Як бібковий листок,
І ще й ся питає:
– Чи з’їж його вшиток?
Як не з’їж його вшиток,
Сховай у столи,
Завтра займеш воли,
Візьми, сину, в поли. 

[Звернення «сину» на Правобережній Україні може 
стосуватися також дівчини.]

Їла ж я його, їла
В сінях за дверями, 
В сінях за дверями 
Вмилася сльозами. 

Я ще пропустила, там ще було:

Ішла вона, ішла
Горами-долами,
Надибав її Господь
З трьома ангелами.
Ішла, ішла
І над гробом стала,
І над гробом стала
Ревно заплакала. 
Ревно заплакала. 
А їй матінка з гробу відозвала:
– Хто ж там ходить
По моєму гробі?..

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Оцей коро-
вай на другий день каждому розрізають і розда-
ють. Молода вже переодіта. Молода з молодим оце 
на тарілки кладуть і роздають... Тоді подарунки 
мало дарували. Три рубля, п’ять рублів, десять  – це 
було дуже багато. Тепер дарять не так. Тепер да-
рять триста, п’ятсот, тисячу. Роздавали [шишки], як 
оце дари. Дариш ти подарок молодим, і  тобі дають  
шишку... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Староста і старостіна] це ті, шо ходи-
ли сватать. Могли буть і не чоловік, і жінка. «Моло-
дий» і «молода» [казали] – і тут, і в нас... Тут кажуть 
«боярин» і «дружка», а в нас [на Львівщині] – «друж-
ба» і «дружка»... 

НОВОАЗОВСЬКИЙ  РАЙОН
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ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Фату знімали і надівали 
хустину. Це робила старості́на і старо́ста. Всіх гостей 
умивали. Каждий танцював з нєвєстой. Сажали нє-
вєсту і женіха на подушку, як дари були. Каждий да-
рив подарки, хто шо. Уже тут ми були. В перший день 
весілля. Нєвєсту розділи. Тоді танцювала нєвєста з 
татом, з мамою. І женіх тут же. Ми тут свої традиції 
тримали... Як молоду роздівали, то кидали дівчатам 
фату [«вельон»]: хто вловить, той заміж піде... 

ПОСАГ  Давали і шефонер, і кроваті, і перини. Там багато 
всього. І грузова машина, на цю грузову машину по-
грузять, і ще дружки посідають на ту машину, і їдуть, 
машуть так платочками. Було харашо, зараз – не те. 

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  Тут зразу були коні і підводи, 
а  потім давали машини [з колгоспу]  – машину таку 
грузову, – і украшали. А молодий і молода на лєгковой 
машині, на «Волгє». Красіво украшалі.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), КАТАННЯ БАТЬКІВ    На 
другий день перевдівались. Вони перевдівалися, 
а  вмісто молодих такого вибирали побільшого му-
жика і наряжали молодою. Смішне таке! О, це воб-
ще! На другий день весілля переодівались у циган. 
У нас [на Львівщині] не було. У нас на другий день 
приходили і узнавали нєвєсту: «Чи ваша нєвєста, 
чи нє ваша?». Наряжали кого-небудь у нєвєсту, са-
жали. Любий, могла і дівчина перевдіться. Сажали і 
приводили: «Це ваша чи не ваша?». Вони дивляться, 
все обдивляються, коли вгадують, шо наша... Продо-
лжається на другий день оце ж весілля... Тут іначє, 
да. У нас музика. Тут більше такого: в циган переодя-
галися на другий день, курей ловлять, у  ставку ку-
пають, батька і матір на тачкє везуть. Тоже красіво, 
інтєрєсно. У  нас такого не було. У  нас окультурено 
як-то було, без всяких таких. А тут більше так. Тоже 
інтєрєсно. Вже як мій брат віддавав свою дочку за-
між, то вже його возили в ставок. Із жінкою возили в 
ставок і купали. Викуп давали. 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  А як послєдніх [доньку або сина] 
заміж віддають чи женять, то забивають кіл. А кіл за-
бивають на воротах, б’ють кіл. А як не хочеш, кіл шоб 
забивали, став викуп – водку став, скіки там, чи ящик, 
як вони там скажуть. І  обично поставлять, і  дальше 
гуляють. Ні, у  нас вдома кіл не забивали. Остання я 
була. А вже як я відійшла від них, пішла жити на верх-
ню вулицю, Школьну. То там вони своїх хлопців же-
нили, то забивали за послєднім кіл. 

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Прелесне
Записала Л. Орел 4 грудня 1997 р. у с  Прелесне  

Слов’янського р‑ну Донецької обл.  
від Заводовської Антоніни Макарівни, 1923 р. н.

СВАТАННЯ («ЗАРУЧИНИ»)  Гуляють молода пара. По-
том же ж вони договорились на заручини... Коли 
приходить молодий із старостами, а дружки ж у неї... 
Раньше було так. Уже знають, шо сьогодні підуть ста-
рости до молодої. Пішли старости, а  ці попід вікна-
ми... Дружки ідуть по вулиці і співають:

Ой ви люди, вороги, вороги,
Та й не переходьте дороги,
Та нехай перейде родина,
Шоб була Галєчка і щаслива.

Доходять до двора, а  там уже ж стукають старости. 
А тут же співають зразу:

Ой темно, хмарно надворі.
Темніше, хмарніше в тім домі.
Та хмарніше, темніше в тім домі,
Де бояри ворітечка і обняли,
Де бояри ворітечка обняли, 
А старости віконечка і обсіли.
А старости віконечка обсіли,
Купують, торгують Галічку.

Надворі [співають дівчата]:
Та й купують, торгують Галічку.
Дорожися, мій батеньку, дорожися, (2)
За сто червонців не гонися.
Та й за сто червонців не гонися,
А бери за мене три рублі,
Та бери за мене три рублі.
А за мою русу-косу і чотирі,
А за мою русу-косу чотирі,
А за мою красоту без щоту.

Старости з хлібиною заходять. Хлопці ж. Він своїх то-
варишів брав. І сам ішов. Молодий сам і два бояри чи 
три бояри. Та брав чи батька свого, чи дядька. Де три 
заходить, де п’ять. Яка в кого родина. Непарно. Ідуть 
із хлібом-сіллю. Заходять до хати, стукають. Як на за-
ручини. «Чи у цей дім попали, чи ні?» Заходять і заво-
дять розмову: «Ми скрізь обходили, тут наша голубка 
залетіла. Не можем найти. Наша голубка полетіла в 
цей двір». Батько ж отвєчає: «Коли ваша голубка зале-
тіла в цей двір, то попали ви сюди. Милости просимо. 
Ми вас вітаємо. Хліб приймаємо і вас вітаємо». Вони 
заходять ото ж в хату. Сідають вони до столу. Заведуть 
розмову, а тоді нєвєста... Як договоряться: «Согласні 
ви за нашого короля вийти заміж?». Вона согласна. 
Перев’язує платочком йому лєву руку, бліже до сер-
ця. Іде, із скрині бере рушники і перев’язує старостів. 
А якшо приходе батько, то і батька перев’язує. А як вже 
договоряться, кличуть батька і матір, перев’язують. 
Матір – не рушником, а платком. Коли договоряться, 
вже заручились, тоді кличуть, шоб свати прийшли, гу-
ляння йде. Там вони договоряться, шо на другу неділю 
вони должни прийти на розглядини, шоб подивиться, 
куди ж вони дочку свою віддають, до яких людей. Це 
на сватанні вони [дівчата] співали. 

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  А тепер на другу неділю 
вони прийдуть на оглядини, подивляться. Батьки [ді-
вчини] йдуть до молодого [хлопця], шоб знать, куди 
вони оддають дочку, в  яку хату. «Розглядини» нази-
вається. Там же ж посидять... Договорились, на коли 
свадьбу. Ладяться до свадьби. На розглядинах всякі 
[пісні] співають. Не весільних. Випили та заспівали. 
А  тоді вже ж начинається весілля у суботу... [Через 
який час весілля святкували?] Як договоряться. По-
разному. Не гуляли [весілля в піст]. Найчастіше, як 
піст кончиться, у  марті. У  маю не справляли. Після 
Покрови... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  А в п’ятницю та в четвер 
гукають жінок, шо печуть коровай. Шишки печуть. 
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Це в п’ятницю. Коли печуть, то співають. Чи сусідів, 
чи кумів [запрошували], в селі багато таких молодиць. 
Дві чи три [жінки запрошували]. І вони співали. Вони 
своє не носили. Там вони сіли, по рюмочки випили. 
Начинали місить і співали:

Піч наша регоче – 
Короваю хоче.
А припічок заливається –
Короваю дожидається.

[Співає:]
Поїхали бояри горою
Та й кликали Галочку з собою.
– Поїхали, Галочка, із нами,
Купим тобі квіточку із перами.
– А я ж тії квіточки не зношу,
Полюбила Ванєчку, як душу.
Ой скупії прилісняни, скупії,
Построїли вулиці вузькії.
Ой ні проїхати, ні пройти,
Молодую Галочку провести.

[Яке тісто готували для короваю?] На молоці, здобу 
клали. Большинство тісто дріжджове. Прибирали ка-
линою. «Птички» ліпили, дивень робили. Обкручува-
ли палки тістом. Воно получалось, як йолочка. Це в 
нас всігда роблять. Скільки людей на свадьбі – стільки 
різок. У дивень [їх утикали]. Шість різочок – молодий, 
молода і батьки. [Ці «різочки» пекли окремо?] Ті окре-
мо, невеличкі такі. Ще «птички» пекли. Ті «птички» – 
на проволочку і обв’язували на ту паличку. Як він по 
столі шатається, ті «птички» наче літають. Два «голу-
би» печуть і садовлять на коровай посередині. «Голуб-
ка» меньша, а «голуб»... У нас так. Свадьби скрізь по-
разному... Коли коровай вбирають, тоже співають. Як 
убирають, співають:

Короваю-раю, тебе я вбираю
В рожевії квіти, щоб родились діти.
Короваю-раю, тебе я вбираю
В рожевії квіти, щоб родились діти...

У калину вбирають і співають:
По саду Галя гуляла,
Цвіт-калину ламала, (2)
У пеліноньку складала, (2)
Для свого Ванєчки зберігала...

Ще коли коровай вбирають:
Зійди, зійди, місяцю, з раю
До нашого короваю.
Та й засвіти яснесенько,
Щоб краяти виднесенько...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  У суботу [...] ранень-
ко приходять дружки до молодої... Обі свадьби готов-
ляться. У молодого і в молодої печуть [і варять]. До неї 
приходять дружки і садовлють її на ослоні, начинають 
розчесувать косу, готовити її, наряжать. Співають:

Стороною дощик іде з росою,
Говорила Галічка з косою:
– Ой коса ж моя русая,
Я ж тебе щовечора і чесала.
Та я ж тебе щовечора чесала,
Щосуботоньки вимивала. (2)
Щонеділеньки квітчала.
Та й щонеділеньки квітчала,
А за один вечір зів’яла.

Вони начинають її наряжать, розчесувать косу, вінок 
уже чіпляють, фату. А в те врем’я співають:

– Ненько ж моя, не лай мене,
Ненько ж моя, та не лай мене.
Чи я тобі надокучила,
Чи я ж тобі надокучила?
– Не ти ж, доню, надокучила.
Не ти, доню, надокучила.
Надокучили подруженьки, (2)
До віконця підбігаючи (2)
Та й Галічку викликаючи.

Дружки її вже нарядили. Виходе мати. Вже мати при-
готовила шишки. Напекли шишок, в новий білий пла-
ток зав’язують. Скільки шишок – стільки вона должна 
обійти родичів. Виходе мати, батько до молодої. Мати 
їх благословить.

Ой не плетіть же кісоньку в дрібушки,
Бо вже ж мені не ходити в дружки...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Оддає мати ці шишки 
молодої, а з нею – старша дружка. Вона ухажує за нє-
вєстою, шоб усе було харашо. Оддає шишки дружкі. 
Дружка буде нести їх. А  ця [наречена] уже ж одіва-
ється. Ця [мати] благословить: «Благословлю вас, 
діти, в дорогу. Як вийдеш, дочечко, з двору, кланяйся 
рідним, кого не зустрінеш на вулиці, каждому покло-
нися». Це я як виходила заміж, мене заставляли, спи-
на чуть не лопла. Поки йшли, всю вулицю, все врем’я 
кланялись. Йдуть дорогою і співають пісню:

Ой ви люди, вороги, вороги,
Та не переходьте дороги,
Та нехай перейде рідна мати,
Щоб була доленька багата.

Дорогою пройшли, оп’ять співають:
Виходила Галічка із двора 
Та й зломила березу із верха.
– Рости, рости, береза, без верха,
Як мій батенько без мене.
Та як мій батенько без мене,
Без моєї тихої походки
Та й без мого тихого походу,
Без мого низького поклону.

Йдуть по вулиці, все врем’я співають. Уже кончають 
обходить, роздали шишки... [Казали:] «Добрий ве-
чір, добрі люди! Прислали тато й мама, приходьте до 
нас на весілля». І вручає ці шишки. А таке добреньке. 
Кончають обходить, ідуть обратно по вулиці... Друж-
ки ходять. Старша дружка заходить у хату, а дружки 
стоять надворі, співають. А співають усяких весільних 
[пісень]. В  мене позаписувано. Коли вертаються об-
ратно до хати, співають:

Ми вже находились, 
Усім поклонились:
І старому, і малому, 
Ще й Богу Святому...

Це вона свій рід гукнула...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Приходять, мати 
зав’язує шишки на вечір. Іти до молодого, нести квіт-
ку на сосну. А  у молодого гільце з сосни. Наряджа-
ють конхветами, лєнтами, цвєтами. Квітка сама вища 
должна буть од молодої. Беруть вони квітку, скільки 
там шишок мати кладе сватам. Тут уже в молодого бу-
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дуть стрічать. Коло двору співають. Молодий, свати 
у хаті. Там гільце стоїть. Це у його. Їх приглашають у 
хату. Дівчата співають:

Та доки ми так стоятимем,
Сиру землю та й топтатимем
Червоними чобіточками,
З молодими дружечками.

Заходять у хату і старша дружка піддержує її, моло-
да на стілець становиться, вішає на гільце квітку. Тоді 
вже батьки дружок приглашають в хату, сідають вече-
рять. Це вона вже в свекрухи вечеряє. Такі самі весіль-
ні пісні співають:

Ой ходили дружечки рядочком
Та попід вишневим садочком,
Та й зірвали квіточку червоненьку,
Та врядили Галєчку молоденьку...

А тут уже врем’я собирать молоду, бо там же тоже си-
дять, ждуть. А  гільце ж тут. Коли гільце заносили в 
хату, старалася старша дружка верх схватить. Оцей, 
шо вони носили... Його [молодого «гільце»] будуть тут 
розряджать, у молодої. Стараються колосков украсти. 
Становлять п’ять колосочків у бутилочкі і водку – ма-
лєнька бутилочка. Коли сідають, старша дружка пови-
нна ухватить колосочки і зірвать... Тоді харашо, як з 
нєвєстіной сторони ухвате. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  На другий 
день – свадьба. Нєвєста ж дома. Приходять дружки, 
наряжають. Поїзд прийде на десять часов. Раньше ж 
бричкою приїжджають бояри, молодий, рознаряжені 
коні лєнтами, цвєтами. Я на таких свадьбах була, шо 
в церкві не були. Ось ждуть. Молоду вже нарядили,  
співають:

Не стій, сосна, розвивайся.
Рано-рано.
Не стій, сосна, розвивайся.
Ранесенько.
Та розвий собі сімсот квіток.
Рано-рано.
Сімсот квіток рано-рано,
Ранесенько.
Всім боярам по квіточці.
Рано-рано.
Всім боярам по квіточці.
Ранесенько.
А й у Ванічки квітки немає.
Рано-рано,
У Ванєчки квітки немає.
Ранесенько.
А у Ванєчки квітка – Галєчка-дівка.
Рано-рано.
Ванєчки квітка – Галєчка-дівка.
Ранесенько.

Тут уже от-от коні під’їдуть за молодою:
Ой брязнули ключики з кілочка,
Ой збіглися коники на місточок.
Виглядай же, Галічко, у віконце,
Їде, їде Ванєчка, як сонце.

ВИКУП МОЛОДОЇ  Під’їжджає [молодий] до двору, 
бояри грають, танцюють коло двору. Їм розводять 
костьор, не пускають їх. А  цим моментом ховають 
же молоду. Викуп дають. Заховають дружки моло-
ду, старший боярин і молодий прориваються в двір 

і тоже беруть із собою бутилку, гостинці. Придане 
готове, а коло приданого діти з палочками. На палоч-
ках – колючки із будяків наліплені. Не пускають, шоб 
молоду не забрали. Молодий обходить. Просять ви-
куп. Він оддає викуп. Найде молоду – забирає. Пус-
кають боярів. 

ПОСАД  Тоді староста бере їх за платочок, сідають вони 
за стіл. Обводять два раза, на третій – сідають на по-
сад. На кожусі вони сидять. Начинається свадьба.

Брязнули ложки, тарілки, (2)
Дайте хоч трошки горілки.
Де ж той дядько Йосип, (2)
Що горілку носить.
Чи й під стіл сховався,
Чи у шинок забрався.

Це вже начинають розливать водку. Підходять батьки, 
поздравляють молодих, а тоді начинають весілля.

А на хаті зілля,
А в хаті весілля,
Надворі бояри,
Як мак розцвітали.
Між ними Ванічка,
Як золото сяє.

***
А в нашого свата (2)
З верби, з лози хата,
Боїться пустити, 
Щоб не розвалити.

***
Не сиди ж ти, Ванічка, боком, (2)
Це ж тобі ненароком.
Сядь же ти прямесенько,
Коли любиш вірнесенько.
Не сиди ж, Галєчка, боком, (2)
Це ж тобі ненароком,
Сядь же ти прямесенько,
Коли любиш вірнесенько.

ДАРУВАННЯ  Випили по дві чи по три чарки, начина-
ють дарить. Підходять батьки [...] дарять, поздравля-
ють їх. Раньше був такий обичай. Є такі жінки [які за-
писують], хто шо даре. Нацарапала шо-небудь, а сміху 
повна хата. «Мати дарить корову з одним рогом»... Так 
і пишуть... «Батько дарить те, тьотка – те». «Мати да-
рить корову з телятком, козу з козенятком, свиню з 
поросятком, квочку з курчатком. Якщо це у Галі буде, 
Галя господинею буде». Це все записують. Гуляння 
йде. Тоді ж співають... Дарили подарки, як на печі пи-
сали. Отут таке і там, де я жила. Колись, як виряджали 
до церкви, до шлюбу, тут уже цього не було. А на роз-
писуванні уже нічого не було...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ, МУЗИКАНТИ «Гопак», 
«Кра ков’як». Дружкам же нада танцювать, вони 
співають: 

Староста ж наш батьку,
Виведи нас з хати (2)
З боярами погуляти.

Виходять дружки, бояри. Танцюють, співають. Мо-
лода виходить, весілля продолжається. Сидять одні 
ті, а молодьож... Тут уже підійшло врем’я, шо молоду 
нада забирать... Гармошка-двухрядка, балалайка. Був і 
баян в деяких селах. А то – гитара, балалайка. Жінки 
вибивали в бубон...
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БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Це вони все забирають, 

тоді мати начинає благословить, усі з хати виходять, 
вона заводе молодих у хату з віконою [іконою], з бать-
ком становляться. Молоді перед ними навколюшки. 
Мати благословляє віконкою і батько: «Благословляє-
мо вас, діти, на все добре, шоб жили харашо. На тобі, 
доцю, оцю хлібину». Не одну, а дві хлібини. Хліб об-
мотаний біленькими платочками. Вже вони виходять 
з хати. «Як прийдеш до свекрушиного двору, вийде 
мати зустрічати, кажи: “Нате, мамо, оцюю хлібину, 
приймайте мене, як свою дитину”». Це вона так долж-
на сказать. Це ж співають:

Виходила Галічка із двора
Та й зломила березу із верха.
– Рости, рости, береза, без верха,
Як мій батенько без мене.
Та й без мого тихого походу,
Без мого низького поклону.
Ой скупії прилісняни, скупії,
Построїли вулиці тіснії,
Ой що ні проїхати, ні пройти,
Молодую Галічку провести.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Це придане в п’ятницю одвози-
ли. Все полотняне було. Дорожки... Сундук, кровать 
дерев’яна, покрашена всякими півниками. Чотири по-
душки... В мене була шкафа і був сундук. Бабушка мені 
подарила, я в музей оддала. Сундук, цвітами пописа-
ний... Тут, у  музеї. Наволочки були... Як був ситець, 
були ситцеві. Більше полотняні, повишивані. А при-
дане забирають ще в п’ятницю. Їдуть придані, жінки. 
Співають із приданим. Вони ж ото забирають придане 
і везуть до свекрухи.

Та й доки ми та стоятимем,
Сиру землю та й топтатимем
Червоними чобіточками,
З молодими боярочками.
Вийди ж ти, матінко, проти нас,
Ой глянь же ти, матінко, на всіх нас,
Кращая Галічка од усих нас.
Ой вийди ж ти, матінко, подивись,
Ой що тобі бояри привезли.
Та й привезли тобі скриню, перину,
Молодую Галічку-княгиню.

Їх зустрічають, придане заносять. Вони розвішують в 
хаті, шо єсть, прибирають. Тоді гукають:

За цю вість чарок по шість,
А з шести, хоч по одній піднеси.

Їх же тоді садовлять, угощають. Приїхали придані... 
Без молодої [привезли]. Раньше було, шо вперед при-
дане везуть. А зараз буває, що й разом везуть. Старин-
ні інтересні свадьби були.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А тепер він [моло-
дий] її [молоду] додому привезе. Вже вона матері хліб 
оддала. Заходять, свекруха всіх завела. Свати, друж-
ки  – всі сидять за столом. Тут, у  батьків подарили. 
Батьки до столу підходили, хрьосні, все подарили... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Коли врем’я підходить, шо 
будуть молоду розряжать. Зараз гуляють до самого ве-
чора, а раньше розплели віночок, вона таки сидить... 
Старша дружка стає і каже: «Розрішіть молоду роз-
рядить». – «Пожалуста». Тут як набіжить повна хата 
жінок, бабів, вже со сторони [молодого]. Будуть ди-

виться, як будуть молоду розряжать. Попросили кар-
туз. Принесли. Попросили платочок. Платочок у його 
руці. У  молодого. Той, шо вона його перев’язувала, 
як сватали. По одну сторону на стілець стає дружка, 
а по другу – друга якась женщина. Кума чи хто, бедові 
шоб були. Начинають знімать з неї фату. Зняли фату. 
Дружки начинають співать. Весільні все співали. Вона 
віночок собі на голову надіває, картуз – друга, а фатою 
поверх молодих мають. 

Покрівочка плаче,
Покриваться хоче,
Не так покриваться, 
Як поцілуваться.

А молоді сидять, голови понахиляли, під тією фатою. 
Вони удвох цілуються. Поцілувались, начинають дру-
гий раз.

Покрівочка плаче, 
Покриваться хоче,
Не так покриваться, 
Як поцілуваться.

Оце три рази вони проспівали. Вона [сваха] бере кар-
туз одна і надіває молодому. А в платочок напинають 
молодую і начинають. Одна вигукує:

Шо ви желали, те ми здєлали.
З горобця – синицю, з дівки – молодицю.
За цю вість – чарок шість.
А з шести – хоч по одній піднести.

Вже зовсім другий вид. А тут же збоку співають:
Ой ви, баби, стерви, 
Нащо ж красу стерли,
Істерли, зім’яли, 
Під капор поклали.

Вже покрили молодих. Начинають дружки прощать-
ся. Будуть виходить додому:

Та й прощай і прощай, та й подруженька,
Бо ми вже всі йдемо, бо ми всі йдемо.
Та ми ж твоє та дівування та з собою беремо.
Ой їхали бояри та й горою
Та й везли коровай з собою,
А на тім короваї малювання,
Це ж тобі, Галєчка, все дівування.

Прощаються, виходять. Свадьба продолжається. Мо-
лода уже осталась. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, РЯДЖЕН-
НЯ («ЦИГАНЩИНА»)  А  на другий день начинаєть-
ся... Будуть свати в гості іти, молодих снідать кликать. 
Там наряжаються. І  цигани, і  дітвора. Приходять до 
сватів, їх тут зустрічають, танці, пєсні. Їх же за стіл 
приглашають. Сходяться свати [її – до неї, його – до 
нього]...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Ще ж коровай ділять. В понеді-
лок або в вівторок. І  там, і  там ділять [і в молодого, 
і в молодої]. Хрьосний батько діле. Ріжуть на кусочки, 
сахаром притрусюють, каждому підносять... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Як закінчується весілля, там вже 
співають: 

Оце ж ції чоботи, що зять дав,
А за ції чоботи дочку взяв.
Чоботи, чоботи ви мої,
Чом діла не робите ви мені?
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Як повісю чоботи на гвозді,
Сама себе битиму по нозі.
Чоботи, чоботи ви мої,
Чом діла не робите ви мені?

Вже вона [молода] у свекрухи, співається ця пісня:
Та й зеленая та й дібровонька
Без вітру шумить.
Та й без вітру шумить.
Та й чужий батько, та чужа і мати,
Не б’ють, а болить.
Та й не б’ють, а болить.
Та й піде та й до сусідів, та й осудить:
– Та й сонливая, та й дремливая
Невістка ж моя.
Та якби ж була та й не збудила,
Спала б до півдня.

Судить невістку. Вона ж виходить та:
– Та сусідоньки, та голубоньки, не вірте її.
Та я її вимазала та дві світлоньки до ясной зорі.

Це вже в свекрухи вона. Це така невісткам шана була... 
Це вони батькам співа’ [коли проводжають молоду до 
свекрухи]:

Та посадила та дві яблуньки й у огороді.
Та ростіть, ростіть, та дві яблуньки,
Ростіть, не хиліться, 
Та живіть, живіть, та батько і мати,
За мною не журіться.

Оце такі пісні були [виконує весільну сирітську пісню]: 
Та ходила Галічка та по крутій горі,
Та забачила та й селезника на бистрій воді.
– Та пливи ж, пливи, та й селезнику, по бистрій  
 воді.
Та прибудь, прибудь, та мій батеньку, порадій  
 мені.
– Та радий би я та й променути по бистрій воді,
Та насипали та сиру землю на груди мені.

Це як вона сирота, так співають.

Записала Л. Боса у 2010‑х рр.  
у с. Прелесне Слов’янського р‑ну Донецької обл. 

від Світличної (Ковтун) Валентини Пантеліївни, 
1947 р. н., родом із с. Майдан Слов’янського р‑ну

ВЕСІЛЛЯ Я помню, свайби які! Обично ж молода всігда 
в фаті. В неї така, знаєте, як йолочка... Красні й білі, 
і разні-разні – отакі віночки були. В мене фотографія 
десь була свайби. Сестра йшла заміж. Вже її немає й 
живою. Співали ж і весільні пісні, частушки співали. 

СВАТАННЯ Приходять од молодого: приходе молодий, 
крьостний його, батько його і дружок, – шо буде на 
свайбі дружком. Приходе до молодої з хлібиною, із 
рушничком, і, ну, начинають розказувать: «У вас тут 
єсть,  – як сказать,  – синиця! А  в нас єсть орел. Ми 
хочемо, значить, щоб синиця пішла заміж за орла». 
Ну, начинають балакать, балакать, а  тоді ж хлібину 
ложать на стіл. Молода виходе, бере рушнички. Чети-
ри рушничка готове. Ну, ще раньше-раньше молода 
должна вишить була ці рушнички. Це мені ще ця ба-
бушка розказувала, шо оце вмерла. Ну, а я вже помню, 
шо три рушничка. І  перев’язують. Три рушничка і 
платочок. Ну, а  платочки розові тоді були, помните 
такі? Молодого перев’язує таким платком, а  цих же 

ж гостей перев’язує рушником. Сідають за стіл. Ну, 
і начинається обговорювання за свайбу: коли назна-
чить свайбу, шоб не в празник, шоб не в піст, шоб не 
в високосний год. Ну, разні празники були – на Паску 
ненада, в общєм там опрєдєльонні ж празники – на 
їх нізя.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Дівчата збиралися, коли 
молода ішла приглашала на свайбу гостєй. Вона бра-
ла дружків із собою, брала шишки ́ і ішла з шишка ́ми 
цими приглашала. А дівчата ішли й співали весільних. 
Заходили, кого вони там приглашали, давала молода 
ши ́шки. І так ото, покамість обійдуть, а тоді приходи-
ли додому, давай ще співать весільні пісні. А тоді, коли 
свайба, тоді за столом співають, ну тут співали.

ВИКУП МОЛОДОЇ Коли молодий у первий день приїз-
жає до молодої, забирає її розписуваться, її заховають. 
Заховають, зав’язують і ворота, і хатні двері. Кругом 
стоять сторожі ́. І  должні кругом на всіх воро́тах ви-
куп дать, аж тоді тіки його пропустять до молодої. Він 
забирає, їдуть розписуваться. Світилка йде, коли мо-
лода іде розписуваться, а як хвата длінна – зараз ко-
роткі, а то длінні, – в якої длінна, світилка несе хвату, 
шоб вона по землі не тіліпалася. А їй співають: «Сві-
тилка маленька, як жаба зелененька, по столу плигає, 
дружечкі ́в лякає».

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») Раньше було гільця в 
обізатєльном порядком. Коли мати виряжає сина до 
молодої, їхать же на роспісь, то обізатєльно гільце. Це 
гільце́ уряжали канхветами. І коли виходив молодий 
із хати, машина тоже обязатєльно должна буть уряже-
на. Там уряжали її по-всякому. І боярин виносе гіль-
це це, з молодим. І це гільце, як лігкова машина, вони 
на капот ставили йолку, вмощали. Раньше, канєшно, 
вмощали, не тоді вже, як їхали. А мати із хвартуха об-
сипає молодого: мєлоччю, насіння гарбузячє, канх-
ветами. На його прямо сипе, а хто там стоїть, ото всі 
хватають. Ну і молодий тоді ото сідає, посігналили й 
поїхали. Як ще раньше, так на конях. Сідав на коней і 
ото конюх везе його. [Що потім робили із «гільцем»?] 
Коли він приїзжав до молодої, ну, ота вся там і про-
цедура проходила, а потім знімали це гільце, з гільця́ 
знімали канхвети, кидали в сторону, а  йолочку ото 
оставлять та й усе.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ [Свашки співають]: «По-
крівочка плаче, покриваться хоче. Не так покри-
ваться, як поцілуваться». В  одной женщини платок 
на голові, а в другої – мужский [головний убір], або 
шляпа, картуз, обо шо. І от вони міняються – та їй 
платок дає, та дає картуз. І три рази ото таке вони ро-
блять. Між собою міняються, а хватою над головою 
молодого й молодої, вони ж ото хвату держать з обох 
сторон і ото ж отак угору-вниз, угору-вниз підніма-
ють ту хвату. І  ото співають оте. А  потом одна зні-
має платок, надіває на нєвєсту. А друга знімає з себе 
шляпу і надіває на молодого. Чоловічу шляпу – кар-
туз або шляпу. Шо вже вони не молодьожь, ну, а вже 
чоловік і жінка. [Це раніше так робили чи і зараз 
роблять?] І зараз у нас таке. Так і роблять. [Оце ка-
пелюха надягають?] Обізатєльно. Свайба була і всьо 
равно всі-всі оці процедури робили як нада. Зробили 
із парубка мужика, із дівки – молодицю. Молода си-
дить тут за столом. Сиділа обнаковенно. Це у первий 
день  роблять таке.
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РЯДЖЕННЯ На другий день сходяться, варять варе-

ники. Хто уху, хто борщ, хто суп  – хто шо варе. Ну, 
і закуску ставляють. Пообідали, основне не сказала, – 
наряжаються. Можуть і в мєдіка, і в циганів, і в кого 
угодно. У воротах стають і хто іде, – проходе ж на дру-
гий день на свайбу сюди в двір, значить, наливають 
рюмку і должен кинуть гроші. Хто скільки кине – чи 
пять, чи три рублі, чи двадцять, хто скіки може. Тоді 
його пропускають. Це називається «пропускне», шоб 
зайти. А  тоді сідають за стіл, готовлять або суп, або 
уха, або борщ і вареники. Обязатєльним порядком 
вареники з творогом і сметана, шоб була. Ну, й си-
дять опять же гуляють. Гуляють, співають, танцюють. 
Ну, як обачно, – cпівають, танцюють, свойба, ряжені, 
цигани. [У вас вживають назву «кури» чи «цигани»?] 
«Цигани» на другий день! Вони на другий день біга-
ють по селу і ото піймають на вулиці курицю чи гуску, 
чи шо – і на свайбу. Рубають, скубуть, варять, а тоді 
уже мясо готове, на столи ставляють, їдять і пісні, 
опять же ж пісні співають. 

ДАРУВАННЯ І  на другий ріжуть коровайо ́к. Тільки 
коровай не кожна женщіна могла напекти. У  дворі 
пекли, дома. Ось оця бабушка, шо вмерла, вона ка-
зала: «Хто йшов заміж, я  всім пекла шишки ́ і пекла 
короваї́». Вона мені казала: «За свій вік я, як би оце 
посчітала, скільки я напекла пасо ́к, то їх навєрно б 
хватило на весь район». Така інтересна була. Ну, а тоді 
вже в конець дня ріжуть коровай. Крьостний [бать-
ко] ріже коровай, і  роздають же-ж усим, хто сидить 
за столом. Ну, а різку [довга паличка, обмотана запе-
ченим тістом] вже дають, як ідуть вони додому. [Коли 
відбувається дарування?] У первий день. Сіли за стіл, 
одна рюмка, друга рюмка, а потом свашка проходе і – 
а з нею ж порошниця – наливає, рюмку подає, а ця ж 
забирає подарунки, хто шо подарив.

ПОСАГ [Чи показують придане?] Раньше показували, 
виставляли надвір, сходились і діди, і  всі  – все село 
сходилось. Дивились, яке придане привезе до молодо-
го. Ну, придане було разне: хто багатше жив – в того 
було більше приданого, хто менше, той... Кровать да-
вали, шифоньєр  – це обязатєльно, постєль. Ну, єслі 
столик там. Кровать, шифоньєр і всьо, і одежа там. Ви-
ставляли. Даже дождь – накривали клійонкою, а шоб 
же бачили, шо будуть везти. Кидали. А раньше вози-
ли і кіньми, возили, як сестра моя виходила [заміж], 
безтаркою. На безтарку все погрузили, і  молодиці ж 
такі, ну, при годах, співають. Їдуть, цілу дорогу співа-
ють весільних піснів і привозять додому до молодого. 
Ну, а там же откривають ворота... Вигружають, з цій 
сторони, з  молодого, помагають. І  заносять у хату, 
ставляють. Ну, хто багатший був, той знімає шторки 
всі у хаті, тюль і вішають до молодої – убирають ком-
нату, де вона буде жить. Раніше, коли молода йшла до 
свекрухи, вона повинна була все поміняти у хаті. [Які 
речі міняють?] Да, знімають шторки – тюль же на ві-
кнах. [А рушники вішали?] Єслі молода навишивала 
рушники, – обізатєльно у Святий вугол, де іконки, ві-
шають вишитий рушник. Да-да, свекрухині знімають, 
вішають молодої. Тоді ж були домоткані дорожки, по-
мните? Ткали верстатами. А ткали ж, ото як уже одежа 
рветься, тоді різали, пакували в клубочки і верстаком 
ото ткали. Простиляють ж ото ткані дорожки. Ну, до-
рожки, конєшно, були в усіх. Потому шо тоді верста-
ків було багато по селу, і  ткали. У  кажній хаті там і 

ткали. А було таке, що на придане будинок дарували. 
В восьмедисяти года [у 1980-х роках], і то, Ви знаєте, 
як було  – будинок? Ну, от, напрімєр, у  нас флігєль і 
дом, да? Ми їм подарували дом, а самі з дєдом пере-
йшли [у флігель]. А вони в домі. 

ПРОДАЖ ПЕЧІ В МОЛОДОГО [Скільки днів тривало 
святкування весілля?] От середи до середи. [Як ці дні 
називали?] Просто «весільні дні». Ще, а то забуду. Оце 
ще, як на третій день, у  понеділок, свекруха продає 
піч невістці. Миску, піч, у кого була, – оце все передає 
невістці. [Як це відбувається?] Свекруха стоїть коло 
пічі, заходе невістка, і  беруть сажею намазують све-
круху, невістка бере її умиває. І вона каже: «Я, дочко, 
продаю тобі піч, шоб у тебе було всігда на столі». Це 
просто воно як обичай. Як вона поїхала з утра до ве-
чора, – свекруха як пекла хліб, так і пече, як варила, 
так і варить. Як виходна, тоді вже нівістка коло плити 
і готове. [Це було на третій день?] На третій, у понеді-
лок. [А на четвертий день що роблять?] Ну, на третій 
же піч продають. На четвертий день приходять – шо 
ж невістка наготовила завтрікать. Люди по роботах, 
а хто там отгули є чі в отпуску йдуть з утра ж – не-
вістка готове їсти. Ну, шо там невістка може нагото-
вить? Може борщ ізварить, може суп який ізварить. 
Є  й вареники варять, може періжків напекти. Ну, 
а тоді опять сидять пьють-гуляють. Хороша невістка 
та, як харашо готове. [А  наступний день?] У  середу 
вже все. Де яка водка, де яке шо – усе подопивають, усе 
подоїдають, поблагодарять і порозходились по домам.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ [Чи запрошують фольклорний колек-
тив на весілля?] В кого як. Хто в кахвешкі гуляє, ну, 
роблять: і наряжають, і розряжають. Знаєте, яку пісню 
співали? (Як колись, коли дружки підходять же-ж до 
двору молодого і молода ж приглашає, вродє як при-
глашає свекруху на свайбу, свекра ж, і свого ж буду-
щого чоловіка). І от ми співаємо ж пісні: 

Ой, вийди ж ти, матінко, та до нас, 
Та глянь же-ж ти, матінко, по всіх нас, 
Та кращая Олічка за всіх нас… 

Оце ж тоже, як ми ідем, і співаємо, шоб люди не пере-
ходили дорогу. А ще, як сиділи у первий день за сто-
лом, то дівчата пісні співали колись: 

На комині кружка стояла, 
А в ту кружку кішка насц***, 
Хто вип’є кружку ту, 
Той забере старшую дружку. 

Старший боярин босий, 
А менший – бізносий, 
А середній – без вуха 
Та й той пісню слуха. 

Свашка-неліпашка шишок не ліпила, 
Шишок не ліпила, дружок не дарила,
А одну зліпила і ту сама з’їла. 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА, КУПАННЯ БАТЬКІВ Ну, саме ін-
тересне було колись, коли посадять свекруху і зять 
миє їй ноги. Миє! І  дадуть щотку оту, шо по залізу, 
а вона кричить, а він її пятки тре. А тоді вбує їй чере-
вики, поцилує. Як такі вже багаті були, то босоножок, 
а то – черевики. [Надворі це відбувалося?] На вулиці. 
Як оддає мати посліднього сина, то забивають матері 
[кілка]. Мати надіває фактук, і через фартук забива-

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ють кілок. Ну, в хвартукі дірку, шоб не в платті ж ро-
бить. Б’є кілок, фартук проривається, кілок забивають 
і оставляють десь [...] Вона, одягнута у хвартук, сідає, 
ноги простягає, фартук між ноги кладе, їй між ногами 
забивають кілок, оставляють сантіметра два [над зем-
лею] і ставлять рюмку. І должен нахилиться, хто вміє, 
нахилиться, зубами взять рюмку і випить. А молодий 
кладе гроші. Ну, там хто скіки. Раньше й по пять ру-
блів, й по три рублі. Це вже зараз кладуть і пятдесят, 
і сто. [Це коли одружується останній син в сім’ї?] Як 
тіки син послідній, а буває, шо первий і послідній, то 
тоже те саме роблять. А тоді садовлять їх, батька, в об-
щєм свекруху й свекра садять на возик. Садовлять 
їх і везуть до річки. [Тоді, якщо це остання дитина?] 
Ні, це роблять, хоть остання, хоть не остання. [Це на 
який день?] На другий. Викупують їх у річці, викупу-
ють, а вони должні за це гроші платить. Ото таке. 

c. Хрестище
Записала С. Маховська 3 листопада 2010 р.  

у с. Хрестище Слов’янського р‑ну Донецької обл.  
від Омельченко Лариси Іванівни, 1941 р. н.,  

родом з м. Донецька (у с. Хрестище мешкає з 1960 р.)

СВАТАННЯ  Бачите, от як ми ще, ото пєрєходний пєрі-
од був, а оце як за нами года три пройшло, тоді вже 
так. Ну як?.. Приїзжали батьки його, прєдставітєлі. От 
у нас приїжджав прєдсєдатєль колхоза, батька в його 
нема, пагіб на фронті. Він замість батька. А він і возив 
прєдсєдатєля, водітєлєм був. Мати, бабушка Варя, уже 
вмерла, і, по-моєму, дядько його, і тьотка його. І їзди-
ли до нас в Донецк. Я тут на квартірє жила. [Чи сва-
ти були перев’язані?] Нєт, я ж уже перев’язувала. Там 
мамка ж уже знала, уже старенька, уже вмерла тоже. 
У мене вмерла тут. Приїхала умєрать в сєло. Тоді, зна-
чить, приїхали і назначілі дєнь. Как-то тут не било 
завєдєно, потом завєлі, шо прямо з роспісі за стол. 
А дома вони ж кажуть: «Як приїдем ми роздивляться 
жениха, так шоб ви вже були розписані»... Хліб у мене 
був, там зустрічали. А нєт, подожді, це ж сватання – 
рушники і всьо. А уже хлєб і соль – це вже як приїж-
джають. Як свадьба, тоді приїжджають, а тут встрєча-
ють хлєбом-соллю. У нас все було по закону... Свати 
приносять [хліб]. Приносять обізатєльно. Обізатєль-
но з хлєбом-соллю... [Чи розрізали Ви хліб?] Да, попо-
лам, щоб судьба була в обох одна, равная, так кажуть. 
Ровно пополам. А як на рушник ставали, ще тоже ото 
кажуть: «Хто пєрвий стане, той буде глава в домє»... 
Хороші були обичаї, а тепер шо – в кафе. Щас такого 
рєдко буває, [що дівчина відмовляє], того шо вже всьо 
договорено. А раньше ж бачиш як було. Да, даже от в 
Хрестище було. У нас там, вже вони померли, Дуднік 
пошол сватать Тоню, а вона одказала, і він пішов Катю 
сватать. Вона вийшла за його...  

ОГЛЯДИНИ  Це ж вони приїхали засватали, а тоді – на 
оглядини. Це ж надо їхати, приїжджали мої тьотки 
двє чи три. А вони ж протів, шо я донєцка, та в село. 
А у мене батько був шахтьор... І ми оце самі строїли. 
Я ішла в садік, жили у бабушкі Варі там, а садік вни-
зу. Дивлюсь, таке пространство мєжду етім, думаю, 
можна і построіться. Подалі заявлєніє в колхоз, а там 
один, він умер, Йосип Потапович і каже: «Вони молоді 
люди, построїть в центрі села хорошу хату. Хай стро-
яться». І ото ми і построїлись. [Через який час після 

сватання були оглядини?] На слєдующу неділю. Воно 
ж по виходних, раньше не так, як сейчас, хто робе, хто 
не робе, раньше ж робота. В одну суботу – тут, в другу 
суботу – там. Це так. В одну – до нєвєсти, в другую – 
до женіха. А потом назначілі. [Чи дивилися хату?] Ну 
аякже. Ага, а чим ви, а шо там. [Хто їхав дивитися?] 
Та мужики і жінки. Приїжджали мої дві тьоті – тьотя 
Таня і тьотя Катя, – дядько один... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ДІВИШНИК»)  [Чи був вечір, коли зби-
ралися дівчата перед весіллям?] У мене не було, пото-
му шо я тут сама без батьків була, а вобще-то в моєй 
подружкі було, перед свадьбою созивалі. [Називався] 
«дівишник». Прощається вона із своїми подружками, 
це я помню. Ну шо, за столом подруги [...], співають 
так ото... Пообєдалі, потанцювали, погуляли та і всьо.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  [Чи гуляли весілля і в 
молодої, і в молодого?] Как хто договарітся. Є й у мо-
лодого, є й у молодої. А більше вмєстє. Раньше було і 
в молодої, і в молодого. Грали і там, і там. Напрімєр, 
приїжджають до молодого, пограли, пограли і їдуть 
до молодої. Там погуляли, і всьо равно ж сюда забира-
ють. Це я знаю, по [в] нашому селі так дєлают. Я счі-
таю, і так правильно, і так. Єслі в того багато родичів, 
і в того багато, каждий гуляє собі. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Нам на свадьбу і воб-
ще на свадьбу такіє еті пекли, як їх називали? «Різки». 
Пірог такий же перед нами, коровай, ставився, і різки 
стояли багато. І тоді ті різки, як ідеш з свадьби, розда-
вали. Оце, значить, я іду з свадьби з різкою... [«Різки́» 
були і в селі, і в місті?] Одінаково. Cамі різки – от із 
дерева вишень, а тоді ото туди кісто [обмотували]. А у 
бабушки Варі піч була, і в печі пекли... А потом завязи-
валі канхвєт, вішали зверху бантік, і ото таке... Тут самі 
точно [пекли коровай], а  там, я  і нє скажу. Та чимсь 
красиво било, може, якимись ягодами прикрашався. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ши́шки – це ж на свадь-
бу пріглашеніє. Пєрєд тєм, як, напрімєр, свадьба чєт-
вьортого, третього-второго їздять приглашають. Нє-
вєста їзде приглашає [...] з  подружкою. Ілі там, єслі, 
напрімєр, то мамка сама роздала, бо я ж дальоко. Там 
кумов’ям, сосєдям. Шишки пєклі такіє і ото шишки 
роздавали. Казали: «Мама і папа просять на  весілля!»... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Казали] «молодий» і «молода», «же-
ніх» і «нєвєста». [Чи була світилка?] Дєвочка така ма-
лєнька... [Свашки були з боку молодого чи молодої?] 
Навєрно, обоє: і з той, і з той. І ото ж вони тоді вмісті 
все, шо надарили, ідуть тоді считають. І докладують, 
скоко собралі, шо подарілі...  [Якщо в молодих не було 
рідних батьків, чи були посаджені?] А, да. Єслі от осо-
бєнно, ну, от у мого Сашка не було батька, батько погіб 
на фронті в [19]43 году. Дядько якийсь – він за бать-
ка. Мати – за матір, а батька, єслі немає... Хрещений з 
хрещеною [були]. Дарят було родниє, а тоді – хрещені. 
Це ж раньше було дарять, а тепер вже так ідуть. [Хто 
вів весілля?] Кого-то старшого назначалі. Хто такий 
язикатєнький, єслі є з родичів, то родич. «Так, Іван, ти 
будеш за старшого»... 

ПОСАГ («ПРІ ́ДАНОЄ»)  А вот нєвєсту приїжджав він за-
бирать в червєрг – прі ́даноє. Вот как-то в четвєрг, ну, 
раньше свадьби, забірають. Там у нєвєсти готується 
об’єм, і ото сідає тот, і викуп він дає за пріданоє, і за-
бирають. Особєнно, якшо є младший братік, – продає 
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це всьо. Та ще напише: «Кровать – стоко-то стоє». Ін-
тєрєсно било как-то. Вже воно всьо пошло. Перевози-
ли ото всьо. Воно ж в каждого по-своєму. Напрімєр, 
у мене оце прі́даноє все забрали... Саме главне – по-
стєлі. Кровать, подушкі, пєріна, стулочкі. А мені бать-
ко – радіолу.

ВИКУП МОЛОДОЇ  О, конєшно викуп. Це ж як приїж-
джають на свадьбу, тоді викуп давай. І  ото ж тоді ті 
дружки так, шоб помєньше заплатіть. І ото підкупля-
ють. В молодого – дружок. Оце глава він должен бить, 
і ото він викупляє, в нього гроші. А в молодої – друж-
ка. Уже перев’язані, всьо.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  [Чи батьки благослов-
ляли молодих?] А как же. Це ж, як напрімєр, мєня, він 
приїхав, а як так, то з розпісі. Благословляють оце ж, 
як стрічають з короваєм. З іконкою ж, у  мене і щас 
іконка стоїть. Там мамка, ще мого дєда ікона. У мене 
дєд був колись «кулак». Батько колись поїхав на ро-
діну до його, тьотка одна каже: «Забери, то батькові 
ікони». І він привіз нам, отак. Каже: «Це, Валя, тобі, це 
тобі, Лариса». А йому мати купила, видно, в церкві – 
«Ісус Христос»...

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  
Сейчас даже більше вінчаються. Раньше вінчались, 
но мало. Как-то воно ж тоді комуністи, воно ж тоді не 
було прийнято... Посипалі дорожку молодим із хмеля. 
Там таке – канхвети, всьо такоє. Со сторони нєвєсти, 
напрімєр, єслі до нєвєсти приїхали, со сторони жені-
ха – у женіха посипають. Даже от сейчас у кафе, і то 
вони йдуть, а їх обси пають... 

ПОСАД  [Чи садовили молодих на кожух?] Це ж шоб 
багаті були. Сразу. Місто готовлять і стелять кожух 
сразу в перший день. [Чи зв’язували руки молодим?] 
Зв’язували, як вели за стол. Батько і мати, як ото нас 
зустрічали у Донецьку, зв’язують, ведуть за стол, са-
довлять. [Чи обводили тричі навколо столу?] Не було. 

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  [Чи ви-
крадали на весіллі молоду?] Було, аякже ж. У перший 
[день]. На другий день уже не крадуть... А  в пєрвий 
день крадуть, і оце ж нєвєста, дружко так же і слідить, 
бо йому ж викуп давать за нєвєсту. Ото ж він так і 
слідить. Туфель крадуть. Оце я знаю, у нас Костя оцей 
любе лазить. І ото [...] наряжається він у Вєрку Сер-
дючку. А я не знала та кажу: «Та чий же він є?». 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  На другий день 
[роздавали коровай]. Так розрізають, в  одних, я  по-
мню, ілі пєсню поють, ілі шо-то, такой викуп какой-то 
там дєлают. А так обично ідьот додому, прощається:  
«Желаю тєбє всєго». І коровай [давали]. Різку і коро-
вай... Впервий дєнь свадьби [обдаровували молодих]. 
Пєрвую рюмку випілі, вторую, за трєтєй дарят. Сей-
час же дарят от при входє, стоять молодий і молода, 
і ідут, і дарят. Ложат, і нєізвєстно, хто шо ложит. А тоді 
ж прєдоставлялі слово мамі, папі, дєдушкє, бабушкє, 
всім родствєннікам. А тоді уже всі остальниє. Там прі-
ятєлі, всьо, і каждий каже, шо даре. Тєпєрь же ж воно 
так – в конвертах. Давали шишку [тому, хто дарував]... 
Наливають [чарку]. Одна стоїть з шишками, одна на-
ліваєт, дві ото обходять. Оце ж свашки. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  [Чи покривали молоду?] Це 
інтєрєсноє було, но тіки це було в кафе. Я плакала, як 

оце в Славіка було. Додому їхать, поздно ночью, поту-
шилі отак как-то свєт, і оце музика грає, і свекруха оді-
ва платок нєвєсті. Сняла фату, одіває платок, і вмєстє 
з нею вони танцюють... Це тут у кафе я бачила. Раніше 
воно такого не було. Тоже ж вечором свекруха долж-
на била снять і надіть платок. А це мені отут запомні-
лось – так красіво. Така музика прощальная. І она ото 
танцює.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Чи був зви-
чай демонструвати «чесність» молодої?] Не знаю, не 
було такого. При нашому – не було. Я сама виходила, 
у мене було два мєсяца бєрємєнності. А мнє кажеться, 
самоє главноє, шоб любілі друг друга. Конєшно, не то 
шо там, як сейчас показують, – живуть, живуть, жили 
гражданським браком, ну шо ето такоє?! Ми всьо рав-
но хоть і жили, но нас ніхто не бачив і не знав... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»),  ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
В понєдєльнік. Третій день. Оце хто був на свадьбі – 
дає курицю... Не цигани, а такі ряжениє, тіки такі бу-
вають – от ти і я, но хто-то із нас – смілий, хто-то – та-
кий. От хто такий боліє актівний, ото двє нарядяться 
в циганки, мішки [взяли] і пішли. А потом патрають 
[кури] і на вечір у понеділок готовлять ужин. І  тоді, 
оце я помню, отут, де хата строїться, тут бил дом. І оце 
тьотя Нюра, ми Івана женили, так такіє мнє кури за-
помнілісь, прямо много, цілі кури поварені. І  отак 
стол здоровий же... А  є такі бідненькі  – супчик сва-
рять такий... 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  Ето, напрімєр, вот єслі Славік і Кос-
тік, Славік послідній вже бил. На воротях, ну, там у їх 
асфальт кругом, а то раньше і сейчас такий кол приго-
товили і забивають. Посередині, там де місця більше, 
шоб врєда нє нанєсті. І  ото отаку коляку забивають, 
а тоді отак бив-бив, скіки раз там ударив, всьо, другому 
надо давать. Ставлять рюмку, туди водки наливають, 
і ото без рук отак губами бере, випиває. Но, ето вєсє-
льє. Воно [...] і хорошо, єслі в мєру, єслі всьо красіво.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ, ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  [Чи  мо-
лода зберігала весільний віночок?] Чого не зберігає? 
Смотря хто. Зберігають. Даже он у моєї Томочки у ві-
конкє [в іконі] лежить. Отам бабушка як то открила 
віконку, туди положилі, і так вона і лежить у віконкє. 
Розочки шо в нього, шо в неї. У дружків – лєнти. По-
моєму, як ми женились, ще лєнтів не було, а цвіточки 
билі... [Чи раніше самі робили вінок?] Та нє. Покупалі. 
Хто там самі, там такіє бєлєнькіє, бєлая фата. [Молода 
була] в платті. Бєлоє ілі розовєнькоє, ілі кремовєнькоє. 
Тільки чистоє [однотонне]. А молодий – в костюмі... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Дорогу нель-
зя переходить. [Чи могли вдови бути на весіллі?] Та 
конєшно. Як раньше було, вдови, як раньше бабушка 
наша Варя, а їх осталося послє войни скоко вдов. Поч-
ті всі вдови. А я не знаю, всьо в жизні вдасться, якшо 
друг друга любят і понімают. Говорять, єслі дождь 
ідьот – ето будєт багатая жизнь. Я счітала, що це на 
погану жизнь, а  потом говорять  – ето будєт на уро-
жайную жизнь... Я так уже замічаю по жизні, от у нас 
лічно тоже, ми виїжджалі, і  дождь, оттуда виїжджа-
лі – дождік так бил, і сюда приєхалі, ну, ми жилі і не 
плохо, і не хорошо. Срєднє. Ми не бізнесмени, нічо-
го, но не хуже людей, люди хуже нас живуть намного 
єсть. Срєднє ми прожили. На селі счітаємся ми так... 

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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У мене дєд [чоловік] – труженік. Він встає з мітлою і 
ото замітає, і прибирає, і всьо. Це самоє главноє, єслі 
труженікі будуть, значить буде всьо...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Сєйчас у кафе, я  тєбє за сєгодня 
розкажу, у мене два внука женілісь, тоже по обичаю. 
Оце, напрімєр, тут ми були, встрєчає Томочка і Ігор. 
Стояли, а  в неї одна мати, і  з нею женщіна. Стояли 
вони, коровай, но коровай ніхто не пік, там всьо го-
товоє було – на хлєбозаводє взяли. А тут отак дорож-
ка, а тут гості стоять. А дали нам іще лєнточки якісь, 
і  вони проходять по оцьому всєму, по коридорчику, 
харашо тоже. Красиво, сльози давлять. Така музика 
хороша. А раньше шо? А тут музика така, естрадная. 
Заходять вони, поздравляють, всьо і садятся. 

СТАРОБЕШІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Обільне 
Записала В. Борисенко 14 травня 1975 р.  

у с. Обільне Старобешівського р‑ну Донецької обл. 
від Гончарової (Пилипенко) Євдокії Пилипівни,  

1893 р. н.

РОЗВІДКИ, СВАТАННЯ   Раніше перед сватанням по-
силали вперед когось чужого на вивідки. На сватан-
ня йдуть, як і раніше, жених, старости з хлібом, го-
рілкою. Заводять таку розмову: «Ми чули, у вас жито 
хороше посіяне, та що у вас дів чина продажня  є...». 
Кличуть дівчину, питають її згоду. В знак згоди вона 
пов’язує старостів рушниками. Після чого вгощають-
ся... Дружки, наречена варять вареники.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  В  п’ятницю в обох 
домах сходяться на шишки. «Загадує» [запрошує] на 
шишки якась родичка. Несуть на шишки і вузольчик 
мукички. У  нареченої печуть дивень, шишки, у  на-
реченого  – коровай і шишки. Як пороблять шишки, 
сідають обідати, мати роздає всім по шишці. Коровай 
місять коровайниці, ті, що в першій парі, після тан-
цюють з діжою. На другий день весілля у молодого ді-
лили коровай. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  У п’ятницю – раніше 
було в суботу – йде молодий по хустку до молодої. Те-
пер менше ходять. Раніше в суботу робили у молодої і 
молодого гільце з вишнини. Коли приходять по хуст-
ку, то молода ховається, а жених з боярином шукають. 
Після всіх запрошують за стіл, і  молода перев’язує 
руку молодому хусткою. Потім її у молодого цією ж 
хусткою покривали.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Колись було у 
неділю молодий з боярами  – поїзд  – приїжджає до 
воріт. На воротях «стривають» [зустрічають] і чет-
верть водки за дівчину вимагають. Біля порога сто-
їть батько і мати з іконою, хлібом і благословить  
в хату йти.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ, ДАРУВАННЯ  
Після вінчання в церкві поверталися до нареченої. За 
столом мати нареченої дарила родичів молодого платка-
ми, а вони взамін подарунки молодим... Молодий дару-
вав тещі чоботи з підковами, батькові – рубашку і пояс... 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  В  неділю разом з молодою від-
правляли придане. На возі – сундук, на якому сидить 
брат-охоронець. Насипали в бричку пшениці, давали 
корову. Жених мав викупити придане. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, КАТАННЯ 
БАТЬКІВ, РЯДЖЕННЯ  Свашки приносили молодій 
снідати. Свахи з боку жениха водили наречену до 
води, вона приносила воду і вмивала родичів жениха. 
Возили раніше і рідних батьків, і  хрещених до мага-
зину, і ті відкуплялися горілкою і цукерками. Цигани 
ходили по селу і збирали курей.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  У молодого молоду покрива-
ли. Садовили на шубу на лавці, і брат розплітав косу, 
свашки покривали хусткою молоду і співали:

Покривалочка плаче,
Покриватись не хоче,
Не так покриватись,
Як поцілуватись.

Як покривали у неділю молоду, вона лентами дружок 
ділила, і дружка виходила, стукала на прощання у ві-
кно. Весілля раніше кінчали у середу. «А до середи хоч 
на призьбі полежи».
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БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

c. Лісова Слобідка
Записала О. Поріцька 7 липня 2010 р.  

у с. Лісова Слобідка Бердичівського р‑ну 
Житомирської обл. від Гловацької Ганни, 1926 р. н.

СВАТАННЯ  Було свата ́нє. Мама вже приготовила шо 
там, приїхали батьки його, приїхали свати. Це два 
сва́ти повинно бути. Він з ме́ї родини брав, бо він туди 
ходиў, і  свого дядька. І  приїхали вже на це сва́таня, 
і кажуть, шо ми їхали і плакали. А мама моя каже: «То 
чого ж ви їхали? Моуя до́чка не плаче, шоб він її браў. 
Треба було не їхати». А вони кажуть: «Ми хтіли його 
ше вчити, шоб виучити, а тоді женити». А він... В мене 
хлопці трафлялися, а він молодший ме ́не, він, видно, 
влуюбився і біду робиў: зо всіма бився. А йду з хлоп-
цем, а вони в лісі жили, – батько лісним робив, – то 
він, як вже прийде, стріне – і б’ється! І бився. І то так 
уже, шо як я піду в клуб, то ніхто мене геть і в тане́ць 
не візьме! Він на рік молодший. Мені було двацять 
два, йому – на рік меньше. В маю́ ми женилися, шіс-
нацятого [16] мая вісі́ля це було. Рушникіў у нас нема. 
Вони з хлібом прийшли. А вже ми хустки в’яжемо сва-
там... [Хустки вже лежали приготовані завчасно?] Да. 
Як вже він сказав: на “жовтневу” [7  листопада] буде 
це сватання, ну, то думали, шо ше до Різдва буде ця 
свадьба. Як прийшлось, то вони уотклали аж на май. 
Бо велика рідня та й холодно ́ вже, нема як. А весною, 
вони ж в лісі – буде гарно, буде свадьба... А мама моя 
каже: «То це для чого було зара’ робити сватаня?». 
А батько шось там з ним, шо як вже біжить сюди до 
мене: «То ти вже не ганяй, а женися. Шоб не бігав лі-
сом цим». Як женися, то він взяў та й ляпнуў мені, шо 
на жовтневу вже це... Та й потім передають мені, шо 
батьки не хтять, шо, мол, не приїдуть. А  сестра моя 
каже: «Не приїдуть, то не тра’, зробимо “октябрьську”. 
Зійдемося та погуляємо “октябрьську”». Але приїха-
ли та й зробили. Але ж нічого не гово ́рать за це ве-
сіля, коли це воно має бути. Як прийшлось, як мама 
каже: «Мені ния́ково питати, шо ви ничого не гуово-
рите»,  – до зятя каже, сестрино́го чоловіка. Та й він 
уже каже: «Наче шось ви гуоворите, а  за свадьбу, за 
весіля нічого не дуомовляєтеся. На коли ж це воно шо 
має бути?» А вони доп’є́ру кажуть: «На ве́сну, десь на 
май-місяць»... То мама доўго цей хліб не зачіпала, хті-
ла кімсь відправити їм цей хліб, шоб це вже не було 
цього. [Але ж Ви хустками пов’язали сватів?] Ну то 
шо?! [Якби повернули хліб, то це означало б, що сва-
тання не відбулося?] – Так. Оце но мені було обідно, 
шо як подруга моя замуж ішла, то мене вже не поса-

дили з дівчатами, а  посадили вже в цю сторону. От 
як хлопець молодий сидить в цю сторону та й сидят 
коло нього, то вже тут мене посадили, з цеї сторони. 
То я зві[д]ти й хода додому. То мати її доганяла мене 
і догнала, і  дуже стала проусити, шо вернися, шо це 
такий оубичай, шо вже не положено. І я вже за стуіл 
туди не пішла, а сиділи в кухні. Її вже брат, братова, 
ше хтось, то я сіла з ними. [Чи подарував Вам щось на-
речений, коли сватався?] Нє. [А коли одружувалися?] 
Тоді кальцо купиў... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  З живих квіто́к роблять віночок – це з 
розма́рина, вазона – мама кладе віночка, пришпилює, 
а потім накладає вже ве́льон. Дружка і маршалок виу-
чують – є така молитва, – і перше дружка каже, а потім 
маршалок її дякує. Цей віночок кладеться і два плато-
чки – йому і її, і держать над фатою, над головою, гово-
рать цю молитву, і потім мати кладе цю корону, як ка-
жуть, на голову, пришпилюють, накладають фату. Оце 
такий уобичай. І  потиім вже молодий подає руку її, 
цюлює в руку, приклякає на коліна і зводить [зі стіль-
ця з подушкою]. А  дівчата, котра раньше сяде, то та 
перша заміж вийде... Садомлять нас... Сту́ло, подушку 
кладуть. Посадили мене вже на цю пуодушку, в нас ще 
корону здають. Як чесна дівка, то ше корону здають. 

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Є,  шо возика, тачку беруть, са-
довлять матір, везуть купати. За кожною [дитиною]. 
Дуріють. Знаєте, в мене батька не було, а мама не хті-
ла. [Куди везли?] Де близько воуда є. Шукають воду, 
шукають буолото, шоб оубляпати, шоб подуріти. Оце 
таке робили... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ДЯКУВАНЯ»)  І  вже на 
другий день ше снідаємо, хто має з нами їхати, і  по-
їхали до нього. І вже я там остала́ся. Через тиждень в 
неділю у нас ше – дя́куваня. Батьки його, як в них ше 
хлопець був, другий син, хрищені його, в нього велика 
рідня, але йдуть рідніщі. Там мама його шо приготови-
ла... І я з ними разом. І вже ми знову вгощаємося. Да, 
це вже дякуваня. Це його батьки дякують вже за мене...  
Цього не було – чи чесна, чи нечесна. Закон дякуваня і 
всьо. [Чи були дівчата, які «нечесними» виходили за-
між?] Чом же ж не було? Є, шо й наперед дитину мали. 
От моя сестра, сама старша, мала дитину, а він шлявся 
з другою. А потим вже, як дитина, то вже вісі́ля. Нє, по-
чекайте. Це вона беременна вже була, як весіля робили. 
А його питають: «А чого ж корони не здають?». А він 
каже: «А корона в мене тут, в кармані». Так після віесіля 
вона пішла в невістки́ туди, до його батьків. В них там 
було отдєльно хлів такий великий. Та й вже з хліва́ зро-
били їм таку комнатку, та й [на] єдному подвір’ї вони 
отдєльно жили, а батьки отдєльно жили. Це вже було 
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при німцях – вона замуж ішла. Бо мама була її вигна-
ла... Бо вона беремена була. А вона каже: «А я не хтіла в 
Німеччину їхати». Вони беремених не брали.

БРУСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Дивин

Записали Т. Величко та К. Чаплик  
у с. Дивин Брусилівського р‑ну Житомирської обл.  

від Осович Софії Юхимівни, 1931 р. н., 
Осовича Василя Максимовича, 1950 р. н., 

родом із с. Морозівка Брусилівського р‑ну, 
та Нудненько Марії Григорівни, 1943 р. н. 

СВАТАННЯ  Мій хазяїн прийшов у суботу, а  в середу 
мене забрав. Оце так. В  суботу познакомилися, а  в 
середу мене забрав. Отак познайомились. Це ніби у 
мішку кота зав’язали. Його тітка сказала: «Іди, в Па-
раді [Параски] є дівчина, її посватаєш. Вона все вміє». 
І хліб пекла, і носила, і молотила. Все робила в батька 
і в матері. А батько був пияка добрий, а мати була тру-
дяга. А як не було їй поддєржки, до не можна було роз-
житься, щоб це по-людськи було жить. Да прийшов 
уже до мене мій ухажор, да посідали, да балакають. 
А мати каже: «Нехай іде. До, може, там як буде жить, 
до розживеться, бо в нас вона нічого не розживеться». 
Не можна було розжиться. Що єсть, то батько тим ча-
сом проп’є. Така була житка. Був брат двоюрідний чо-
ловіка приходив розпитати... Посидів, побалакали, що 
це ми Соню хочем забрать собі за невістку, от якщо 
вона согласна, якщо ви согласні оддать. То він тоді пі-
шов да взяв уже ж хліб і мого ухажора. Воно свататься 
то, канєшно, приходили, приходили з хлібом, з гостя-
ми. А в нас [цього] не було. В нас було батько й мати, 
і вони [старости] вдвох, і більш никого. Такого обряду 
великого в нас не було. Засилали старостів. Бачите, як 
ото є постановка «Сватання на Гончарівці». Так ото 
воно було прийнято і вскрізь. Прийшли свататься з 
хлібом. Якщо наречена та батьки согласні, [то] хліб 
приймають, а якщо ні, то хліб віддають назад сватам... 
Наче його ламають, а не нарізають. Бо якщо різать, то 
будуть різатися до ножа.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода була вбрана – хто в чому 
міг. Вінок був. Вінки ж тоді були не такі, як тепер, а з 
парафіну. Вінок був у кілька рядів, квіточки різнома-
нітні з парафіну біленькі. Тоді не було з чого... В мене 
було плаття з голубенького сатину.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли коровай, ле-
жень. У  коровайниці вибирали тих, котрі живуть з 
чоловіками в сім’ї непогано. Головне, щоб подружжя 
хороше було. Розчинили, замісили. А ліпить уже кли-
кали людей, сусідів кликали. І всі ліпили. А ще у нас 
беруть діжку удвох і носять. А ще ж і свічку ставили 
для того, щоб ніби тісто підігрівалось. Запалену свічку 
ставили в діжку, а на діжку ставили деко з караваєм, 
щоб підігрівалось, і каравай сходив. Віко не ложиться. 
Це вже як ріжеться коровай, коли випікають, то віко 
ложиться обов’язково. Його застеляють, а тоді на це 
віко ложиться коровай, і вже тоді ріжуть. Виносили в 
комору, і він лежить там до весілля, а тоді треба брать 
і ділить його. Представте собі  – на це деко ложили 
трошки тіста, а  тоді все туди ложили. І  шишечки, 
і «голубчики», і всякі-всякі... Воно тоді росте, і спекти 

ж його треба. Узять кусочок тіста, розкачать його, тоді 
ножем порізать дрібненько зубчики, зубчики... Роз-
качають полоску тіста, а тоді скручувать, скручувать, 
скручувать, і получається шишечка. А тоді ще й на се-
редину такий обручик, такий поясок. І от вам шишка. 
І коровай, і лежень пекли із одного тіста. Тільки ко-
лись ванілі не клали. Оце ж і шишки, і лежень, і ко-
ровай робили з одного тіста. А тісто місили не в діж-
ці, а в ночвах дерев’яних. Такі були здорові дерев’яні 
ночви. У кого вони були, то їх позичали для замішу-
вання короваю. Тоді коровай клали у форму, а потім 
туди ставили ще такі «кордони», щоб на боки він не 
випав, як буде пектися, щоб, як буде сходить, то щоб 
був рівненький. І  була така прикмета. Якщо репнув, 
розколовся коровай, то щось недобре ж, не в лад буде. 
Лежень печеться і ложиться на стіл перед молодими, 
і  вбирається калиною. Лежень – такий хліб, тоже як 
каравай, тільки менший. Вбирають калиною, барвін-
ком. Він лежить перед молодими. То крали його. Хто 
вкраде: чи дружки, чи бояри. А тоді викупляли. Якщо 
вкрадуть дружки, то викупляють бояри. І навпаки.

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  От 
уже як собірається весілля, ввечері вільце в’ють ді-
вчата. Оце, например, сьогодні свадьба, то стоїть віль-
це вбране. А це вільце тоді, на цьому вільці співали, 
хлопці викупляли це вільце. В  общім, був дівчачий 
вечір, дівич-вечір. Робили його [«вільце»] із кучеря-
венької вишні.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Розплітали коси 
дружки або брат. Як кому приходилося. Співали:

Ой дай, мати, масла,
Я ж тобі корови пасла,
Од роси до роси,
Ой дай масла на коси.

Це така весільна, співали, як косу розплітали.

ПЕРЕЙМА  На стільчику лежить хліб чи на столі. Сто-
ла виносять ті, що переходять. Мужчини переходять, 
жінки не переходять. Але всяк бувало, що й баби пере-
ходили. Яка горілки хотіла, то й переходила. А тоді вже 
викупляють. І горілку дають, і гроші дають. А за столом 
же тоже бояри викупляють. Це вже за невісту [молоду].

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  На весілля готували страви всякі. 
Холодне варили, картоплю тушили, м’ясо, рибу ту-
шили, капусту тушили, голубці робили. Все робили. 
Рибу, хто де як міг. І купляли, і ловили. Купляли їзди-
ли ловлену. Тут у нас Королівка є, то там брали. А то в 
Київ їздили. Хто звідки міг, доставав, через знайомих. 
То сто п’ятдесят, по двісті душ було на свадьбі. Роби-
ли в нас рибу – була риба нежарена, клали її в баняк, 
цибулі туди та моркви. Тушили. Получалася консерва. 
Клали на тарілочки і ставили на стіл. Це як свадьба, то 
старалися і бичка, і порося зарізати. Бо й ковбаси ро-
били, і котлети, і одбивні. Треба багато м’яса, бо кли-
кали багато людей. Тоді якось воно було...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А  тоді вже як покривають 
молоду, співають:

Ми ж тебе, сестрице, покриваєм,
Щастєм, здоров’єм наділяєм,
Ой будь багата як земля,
Ой будь здорова як вода,
Ой будь прекрасна як весна.
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РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Ось уже з церк-

ви прийшли, сидять за столами, гуляють. І ось настає 
та минута, що треба виносить коровай. Ідуть ці свати, 
беруть коровай і на голові несуть, приказку кажуть: 
«Староста пане, підстароста, староста пане, підстаро-
ста, староста пане, підстароста, благословіть молодим 
коровай унести». Краяли коровай чоловіки – два сва-
ти. Один ріже, другий кличе. То який сват уже буде, як 
він зуміє вибалакать, якісь приказки, як зуміє сказать. 
А коровай ложать на віко. Застілається воно рушником 
чи хусткою. А тоді на ньому ріжеться коровай. У нас 
шишки роздають поперед короваю. Як коровай печуть, 
то печуть і шишки. Там було опреді льонне колічество 
пар цих шишок. А тоді вже перед короваєм шишками 
виклика родину... А  тоді ставляють цей коровай на 
столі. Беруть ніж і знову кажуть: «Благословіть коро-
вай поділити». Так три рази. Поблагословили. І  тоді 
ріжуть. Спочатку вирізають середину  – це шишечка, 
яка посеред короваю, і ставлять її перед молодими. По-
винні її з’їсти молоді. А потім розрізають весь коровай 
і кладуть на тарілочки, тоді викликають. Сидить бать-
ко і мати молодої чи молодого, і кажуть кого кликать: 
«У нашої молодої чи молодого є дядько Василь і тьотя 
Соня. Щоб ласкаві були і дар Божий прийняли». Коро-
вай забирають, а на тарілочку кладуть гроші чи подару-
нок. А колись тоже був такий закон, що вони клали на 
тарілку коровай і подарок для гостей.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО   На весіллі, 
як молода прощається з родиною своєю, співають:

Бувайте здорові, бувайте здорові,
Бувайте здорові, батькові пороги,
Ой де походили мої білі ноги,
Ой де походили – ходити не будуть,
Ой кого любили – любить більш не будуть.

***
А свекруха – лепетуха, вона наша мати,
Вона діти поглядить, я буду гуляти,
А свекруха – лепетуха, як свиняча лобода,
Вона мене залепоче, то я буду молода.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Як молода 
була чесна, то їй співали:

Чесного батенька дитина
Та й при собі квіточку носила,
Хлопці просили – не дала,
Хлопці купляли – не продала,
Шовком ніженьки зв’язала
Та й для милого держала.

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  На третій день молотили у нас 
жито. Сусідка у нас узяла ціпа да приходить туди моло-
тити... Ставили два ослони, я стаю раком на ці два осло-
ни, рачки. Сюди під ослін пхають солому, а я ногами – 
«тра-та-та-та-та». Молотарка молотить. Це машина така, 
що зерно молотила. А це вже така гульня була – таке мо-
лотіння. А тоді брали змітали да несли на город, да сія-
ли. А тоді вже волочили. Сіяли то вручну. А волочили... 
Я ляжу, а мене беруть за руки да й тягнуть. А ті котку-
ють. Беруть за руки да й тягнуть. А ті коткують. Беруться 
вдвох да качаються по городу. Була гульня така.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Після 
весілля, коли, наприклад, до батьків молодої ходили 
через тиждень після нього, несли хліб – це дякували 
за дочку. Це вже від його роду ішли до молодої і дяку-
вали за дочку...

ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН

с. Тригір’я
Записала Л. Орел у с. Тригір’я  

Житомирського р‑ну  Житомирської обл.  
від Тимченко Антоніни Яківни, 

родом із с. Буки Житомирського р‑ну.  
Розшифрувала Т. Зубрицька

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Вільце робили. В мене 
було вільце. Після того як вільце звили, ше співають, 
шо матері жалко цеї дитини:

Ой у лузі під калиною
Плаче мати за дитиною.
Годуй дочку не рік, не два,
Людям користь, а мені нема.
Люди беруть замишлятися,
А я, стара, – спотикатися.
На слідочки приглядаюся.
Ось моєї дочки слідочки,
Тут вона ж по воду ходила,
Свої слідочки залишила.

Так мати плаче за дитиною. Було і в хлопців [у моло-
дого «вільце»].

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  [Чи виготовляли квітки для дру-
жок?] А конєшно. Або купляли. Я знаю, шо я ходила за 
дружку, я сама робила квітки і на голову квітки. Вінок 
на голову. Вони робились з паперу. І  куплялись білі 
парафінові свічки. Робиш цвіточки з паперу, а потом 
розтоплюєш той віск у якийсь посудинці, береш туди 
мочаєш, і вони захолодають. В’яжеш вінок. Знач ки ро-
били. Я собі сама робила тії значки. Оці квітки, шо до 
грудей, називались «значками». Зара кажуть «квітки». 
Маршалкам чіпляли і молодим, дівчатам, подругам, 
всім були білі і зелені. А на суботу були червоні. Коли 
вільце вили, молода була в квітках червоних, і дружки 
всі. А як уже весілля, то молодій червоного не чіпля-
ли. Уже тільки біле і зелене. В неділю повінчались...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  То це рано. Мо-
лоду вже вбирають, як мають іти до церкви, в неділю. 
Приїжджає молодий з маршалками, свати викупля-
ють молоду. Тоді вже дружки співають. Він уходить 
у хату, молода сидить за столом, дружки сидять за 
столом, а він стоїть тут на капі [покривалі]. Молодий, 
світилки. Коло молодої – коровай печений. Є печуть 
коровай в суботу, а це як у нас. Він все врем’я стоїть. 
Такий гарний. А пекла повариха. Калачем зробляний. 
В  нас не кличуть. Ці, шо варили, ті пекли коровай. 
Брат продає [молоду], як є. В мене не було брата, то 
двойорідної сестри хлопчик продавав. Невеликий...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Їздили кіньми. Я  їхала 
кіньми. І  благословення, як їдуть до церкви. Батько 
бере хліб, а мати – ікону, молоді падають у ноги. Мо-
лодій співають дівчата:

Котилося яблучко із гори та вниз,
Кланяється Валя матері до ніг.
Приклонися ти, Валюся, низенько,
Нехай тебе благословлять щиресенько.

А вже як матері... Тоді все врем’я співали пісні. Доро-
гою їдуть... Уже як їдуть, як виходять з хати, то вже 
співають:

ЖИТОМИРСЬКИЙ  РАЙОН
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Повстрічай нас, Боже,
На першім порозі
В далекій дорозі.

А вже з церкви співають:
Піп нас ізвінчав, –  
Недорого взяв,
Півтора золотого 
З нашого молодого...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  В  нас хусткою зав’язують. 
То вже тоді розплітають... В неділю ввечері. В неділю 
молоду розібрали. Всі люди розходяться. Які хочуть – 
остаються молоду розбирать... Тоді музика грає. А ді-
вчата розклоняються з молодою. Рука за руку і тако 
крутяться нєжно. Коло молодої. Тоді вже молоду розі-
брали, молодий зав’язав хустку. Це перша [шлюбна] 
ніч у її хаті. Було колись так, шо їдна хата. Постелили 
[на горищі] на сіні, та й спали. Утираться [рушник] 
повісить не молода, а мати чи сестра молодої. Хтось і 
стелив. Молода ж не буде стелить.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Старший сват є і старший маршалок, 
і менший маршалок. А маршалки і викупляли, танцю-
вали з дівчатами. Маршалки ухажують за людьми, го-
рілкою вгощають. Були [світилки]...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Ішли замуж 
і знали, що вона дівчина. [Чи несли «червону» горіл-
ку?] Там шось увіллють. Бант червоний, червону ка-
лину. Пляшку обв’язували бантом. Калину – в пляш-
ку. А тільки приходили до свекрухи – самий перед ту 
горілку пили.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Тоді обсилан-
ня було. Не так дарували. Сват виходив з тарілкою і 
казав... В неділю увечері. Пообсилають – тоді молоду 
розбирають. Що хто мав. Різали коровай. Хто хтів – 
сітро, хто хтів – горілку. Допустим, як чоловік і жінка, 
дві стопки стояло у тарілці, і підходили, і кожну об-
силали, і називали. Був такий дядько, що дуже красіво 
вмів обсилати. І в нього теж обсилали. Вже в понеді-
лок увечері. Хто якого обруска [скатертину], хто руш-
ника, хто мав куплене. Мені хрещена обрусочка пода-
рувала. Хто шо мав. Не так, як зараз. Казали: «Дарую 
тобі корову, ту, шо на горі гребе полову». Курку!

КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН

c. Бехи
Записав М. Бех 9 січня 2010 р. у с. Бехи 

Коростенського р‑ну  Житомирської обл.  
від Бех Ганни Федорівни, 1924 р. н.

СВАТАННЯ  Сватов у мене не було, як, моляв, шоб сва-
татись. [У якому році Ви виходили заміж?] В  сорок 
сьомом роце [1947  р.]. А  тепер то роблять сватаннє, 
в  мойой молодости його не було... Договорились, на 
яку недєлю буде весєллє. От я вже жду, готовимось... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  [Хто мав випікати коро-
вай?] Коровай колись пекли, шоб були і не розводка, 
і не вдова. Це гукають три чи штири, чи п’ять, часом і 
шесть назбираєца баб, багато. Та його там все гуртом і 
м’єсят, і сеют, і колотят, і спивают целий день. Потро-
ху чарки попивают і співают коровайниє п’єсні такиє:

Короваю-раю,
Я тебе вбираю 
Усякиє квєточки,
Шоб любились нашиє дєточки.

Або:
Наша п’єч уже регоче,
Бо коровая хоче...

[Що казали, коли коровай тріскався?] Треснув, то й 
треснув, шо ти йому зробиш? Треснув да й все. На-
крила його хусткой да й добре, не видно теє трещи-
ни. Як спечений, то заносят його в другу хату. В той 
хатє вон не лежить... Розкатують такий корж єдин, 
а потом – другий. З пшеничної [муки] колись пекли... 
Колись пекли житній коровай. А  тодє таку велику 
боханку качают. Викачуют та на того коржа садов’ят, 
минут десеть. Тодє в ту боханку, вирезують шишки, 
да все зверху стиркают [встромляють]... Грошей – не 
знаю, а яйце по рогах клали. Сириє яйца по рогах [ку-
тах] клали... Це на цьому розі яйце і на цьому. Вони 
печуться там. Їх там режут. Викидали, наверно, тиє 
лушпайки. Чи де їх дєвали? Аж викидали...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодий з 
музиками йде, несе пироги, бере в своєй домє, мати го-
товить йому пироги. П’ять штук. І з музиками йде. Те-
пер вже платьє несуть нарадне, а колись – єдну хустку. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Менє принесли 
єдну хустку. Я  ту свою хустку скидаю, як вони при-
шли, зав’язали ту хустку, яку вони принесли. Менє 
шовкову принесли. Як нема шовковоє, то в кого яка 
виходить. Оце з пирогами прийшли, поставили на 
стол. Я  свою хустку з голови скинула, ту зав’язала. 
І циє пироги делю всєм людям, особено наперед даю 
дєвкам і хлопцам молодим, а тоде остаюца. Штире пи-
роги менє треба перерезати, роздат, а  тодє всєм хто 
є: і маленьким, і бабам, і дєдам, усєм. Ца миска стоїт 
з тим пирогом на печє, шоб не закинулась. І веселлє 
починаєца, музики грают.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Да оце вже дєвки за 
венка, да і я пошла заду, там спевают і накладают. По-
чинают вперед:

Благослови, Боже,
Ще й Божая Мати,
Русу-косу розплітати.

А тодє:
Дай, мати, масла,
Бо я твоє корови пасла,
Дай масла на косу,
Бо я гонила їх на росу.

А як сирота, то там якиєсь п’єсні про сироту. Про ма-
тер не знаю, а про батька співають таке:

Зеленая дібровонька,
Чого в тебе так пеньков много?
Марія, чого в тебе батьков много?
Чого в тебе батьков много,
А родного нема не єдного.

Бо вже батька нема в їє. То вже там хрищений чи дядь-
ко вже якийсь за батька. А  родного вже нема. Бо це 
таке знаю...

ВІНЧАННЯ  До в’єнчення, як була церква, то ходили. То 
вєнчатися ідут. З музиками вели до в’єнчення...  Ки-
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ліма і рушника застєляют [під час вінчання]. Обеза-
тєльно... Од в’єнчення пришли, посєли за стол, поспі-
вали і погуляли. А на вечер збираєца вся родня, кого 
приглашали, і вже йдуть у свати – на весєлля йдут... 
Як прийшли свати, молодьож убираєца, це вже не 
їхнє весєллє. Це вже весєллє старих людей. Тоже єдят 
і п’ют, і гуляют, і співают, і танцуют. Шо хто хоче, те і 
робить...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А  молодой скидают венок 
і завязуют хустку, і причепили червону кветку. І так 
вона ходить і сьогодні, і  завтра. І  забирали молоду, 
і повели вже до молодого...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  [Що бере 
із собою молода, коли йде до молодого?] Вона, як чу-
ствує, шо вона там буде седєт, то не в домі буде. Бе-
руть подушку несут і киліма несут. Хто шо вхапить, те 
вхапило вилошника та й понесло. І образа обезатєль-
но. Молода з образом вже йде. Киліма обезатєльно 
беруть, оце із стени зорвут. Тиє подушки і це одіяло 
можут зтягти з кроваті. Хто шо бачит, те і тянут, чи 
воно треба, чи нє. А раньше, таке на смех, ще й отчи-
нить хлєва. Та й корову залигав, іще корову повели... 
Це таке вже для жартов. Лишне, багацько. А таке, шо 
для їє положено, те вона там вже дивица. Воно там і 
залишаєца, бо вона там буде жить. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  А тодє завтра йдут, придане вже 
до молодого... Родня молодоє йде. Вже поседіли, по-
гуляли, пошли по коровай, в ту хату до сосєдов. Отодє 
принесут коровай, із музиками співают:

Маршалок коровай несе,
Кудрями трясе.
Хоч треси – не треси,
А нам короваю все ровно даси...

Коровай на другий день [ділили]. Приносят тей коро-
вай, кладут його на стол. Вон його реже по кусочку. 
І циє шишки реже, шоб вона була цела, і батьку, і матері 
даєца, брат, сестра там, хрещениє вирезуюца. А там все 
подрад режеца, там кусочками. То вже тиє кусочки кла-
дут на тарелку: сколько душ у хатє – столько і кусочков. 
А на ту тарелку вже хто й кладе гроши. А хто, може, й 
якого подарка кладе. Кажут «на коровай кладе». Та це 
вже роздєлили коровай да й розишлись по домах. Кон-
чились весєллє. А молода вже осталась у молодого...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Оце вже весєллє кончи-
лось, то кажут, шо завтра будут комена бить. Оце вже 
там возьмуть якусь хворостину  – розку  – та вже по 
коменє хворостять. Бо як возьмеш дручка  – розвер-
неш. А як розкою, то по том коменє вже плещуть. Ха-
зяїн кричить: «Не чепайте, бо розвернете». Та й вже 
горелку їм скорей там дає. Та вже знов за стол, та му-
зики. В других музики грают, в других не грают. Вже 
така на вечер гульня... Только хто поленувався, до тей 
седить дома, чи втомились на весєллє, а мо’, яке старе. 
А  молодиє йдут, бо це гульня. Роблять окремо собє, 
а та родня собє. А вже послєднє времьє стали обидвє 
роднє сходица.

«ЧОБОТИ» Це вже коли дає зять тещі чоботи, та вже по-
ведуть тещу, та помажут ноги в гразь, та зять уже миє 
тиє ноги і взуває чоботи тещі. А старих [чобіт] вже не-
має. Оце взули якого башмака чи постола. Поскидали 
та десь викинули. Не знаю, де вони їх дєли. То вже зять 
взує тещу, то вже вельми танцює з тещою...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЕ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  А в їх 
таке весєллє, як комен, то баби йдут то і курей лов’ят 
по дворах. В  нас такого не було... А  це йдут цигани, 
називают їх. Вже, кажут, цигани пошли по роднє. Хто 
у весєллє участував – в тей двор ідут і не питают табе. 
Кури обезатєльно єдне вже злов’ят. Та це знов циє 
кури рубают, та скубут, та готовят.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Коли я 
свою отдавала в Ушомер [село] – тиждень вона долж-
на седєт там. А от через тиждень вона може вже при-
йти. А от Лексєй як женився, то ми вже Валю привез-
ли в Бехи. А вже поєхали в недєлю, через тиждень у 
тей Володарск. Валю повезли, і вже поєхала наша цела 
машина туди. «На пироги». Казали «пироги везли». 

ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Кам’янка 
Записав О. Босий у с. Кам’янка  

Попільнянського р‑ну Житомирської обл.  
від Зотової Анастасії Пилипівни, 1920 р. н., 

переселенки із с. Любарка Народицького р‑ну 
Житомирської обл.,  

та Єсипчук Ніни Федорівни, переселенки  
із с. Великі Кліщі Народицького р‑ну Житомирської обл.

СВАТАННЯ  Брали у свати хрещеного батька, бувало, 
і  батько молодого інколи йшов. Зазвичай ішли три 
свати. У  руках несли хліб, замотаний у хустці або в 
рушнику, і горілку, ще з палицями йшли раніше, тепер 
без палиці йдуть. Приходили до молодої, клали хліб 
на стіл, ставили горілку. Тут їх зустрічали батьки мо-
лодої, без неї. Молодий не йшов відразу, а лише після 
того, як вони вже домовилися. Свати примовляли до 
господарів: «Йшли да куницю бачили, да була пороша. 
А  слід привів до вашої хати, дозвольте нам куницю 
пошукати». Якщо батьки були згодні й молода теж, то 
вона виносила рушники, в’язала сватів. Потім захо-
див молодий, вона його в’язала хусткою за ліву руку. 
Сватів перев’язували навхрест через плечі. Тоді сідали 
вечеряти й домовлялися про день весілля. Починали 
готуватися. 

КОРОВАЙ  Коровай пекли в молодого і в молодої жін-
ки, які добре жили в шлюбі. Виробляли із трьох буха-
нок, кожна брала шматок: перша брала найбільший, 
друга – менший, а третя – найменший. Клали один на 
один, тоді прикрашали коровай шишками, садовили в 
піч, співали... 

Як ми коровай місили,
До Дунаю по воду ходили,
Месіть коровай, молодиці,
Несіть воду з криниці.

***
Наша пєц регоче – (2)
Короваю хоче,
А причіпок заливається –
Короваю сподівається...

***
Запрягайте, запрягайте,
Та воли і корови,
Да й понесем, да й повезем
Свєчу до комори...
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ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Зубами [а  не рука-
ми] клали віск у воду, розтоплювали й виготовляли 
свічки, обкладали барвінком, обв’язували червоною 
суцільною ниткою  – червоне муліне. Навхрест не 
зв’язували. Ті жінки, які пекли коровай, робили віль-
це. Прикрашали коровай і свічку квітами. Вільце і ко-
ровай заносили в комору.

ВІНЧАННЯ  На другий день ішли до вінчання. Зранку 
молоду одягали. Вона чекала, поки прийде молодий 
сюди. Дружки одягали молоду. Як дві дружки, то і 
два бояри. Молоду спочатку ховали, молодий шукав 
її. Могли переодягнути стару бабу, вивести до нього, 
а  він каже: «Це не моя». Усі бояри платили дівчатам 
за квітки, які їм пришивали. Дружки чіпляли квітки 
і молодому, і  дружка ́м. Тоді вже йшли до вінчання. 
Молодий ішов із дружками, а  молода  – з боярами. 
Як виходили, їх посипали зерном і грішми. У церкві 
стелили свій килим і рушник, клали під нього гроші, 
копійки, а потім зберігали. Молода тягла ногою за со-
бою рушник, щоб дівчата швидко заміж вийшли. Як 
прийшли з вінчання до молодої, дружко виносив з ко-
мори коровай. Його роздавали...

ПОСАД  Брат заводив молоду за стіл. Співали: 
Брат сестрицю за стол заводить
Та й до неї говорить,
Як брат сестрицю за стіл заводить,
Та й до неї говорить:
– Не йди, сестрице, протів зимоньки,
Та йди протів літечка, (2)
Хрещатий барвіночок...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молодий у цей час сто-
яв надворі. Приходив дружко і викупляв у брата мо-
лоду. Брату співали:

Не продавай, брат, сестри, 
Не продавай, (3)
Вороного коника не давай.

Якщо брат продав, то дівчата співали:
Не продавай, брат, сестри,
Не продавай,
Вороного коника не давай,
Вороного коника ніде взять,
Мені тебе, сестрице, не вдержать.

Молодого з боярами садили коло молодої на кожух, 
щоб багатими були. Молодій співали пісень. Коли ви-
купили молоду, то дружок мав викупити рушники. Ді-
вчата від молодої давали дружкам [дружбам] рушни-
ки, на тарілку вони кидали гроші. Як мало, то дівчата 
співали:

Свату мой хороший, (2)
Забирай свої гроші
Да їдь собі да на містечко,
Да купи собі мило,
Да намиль своє рило,
Щоб тебе діти знали,
Батьком називали.

Якщо все одно було мало грошей, то ще співали:
А в нашого дружка (2)
Коростява ручка,
З кишень не виймає,
Дружок не купляє.

Могли повторити ще кілька разів:

Сват кишеню верне, (2)
Найшов яшні зерни,
Поклав на тарілці,
Сам плаче по горілці.

Як викупили дружки́ рушники, то перев’язували. Та 
вже вони вели весілля... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Після вінчан-
ня молоді розходилися: молода йшла до себе додому, 
а молодий – до себе. Тоді з ріднею приносив свою свіч-
ку, і тут дві свахи сходилися на порозі і зліплювали дві 
свічки. Співали:

Приступи, свашко, до мене,
Є у тебе свєча і у мене,
Злепімо свєчі ми докупи, (3)
Зведемо дітей до хати.

Зліплювали свічки й обмотували, мінялися пиріжка-
ми і цілувалися. Співали:

Мир миром мирувалися,
Як свашечки цілувалися
На щаслівой дорозі,
На синишном порозі. 

Тричі поцілувалися і тоді вже заходили.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Після того посиділи, за столом 
ділили коровай:

Дружко коровай несе, (2)
Підківками креше,
Хоч креши – не креши,
Нам короваю даси.

Казали: «Благословив батько й мати коровай нача-
ти». Дружок заносив коровай і починав ділити. Спо-
чатку батькам, хрещеним батькам, а  тоді вже всім 
гостям. 

«ЧОБОТИ»  Для тещі молодий привозив чоботи й по-
дарунки. Примушували зятя мити тещі ноги. Вимазу-
вали їх сажею або брудом, а зять мив горілкою, потім 
витирав втіральником, давав чоботи, а вони – тісні.

Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.
Оце ж тії чоботи, що зять дав,
А за тії чоботи дочку взяв.
Поставлю я чоботи на льоду,
Ще й поправлю платтячко до ладу.
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.
Стоять мої чоботи – не перуть,
Болить моя голівонька ще й живот.

Наливали в чоботи горілки, і вони вже великі, треба 
стічки [устілки] вкласти. Молодий клав гроші, узува-
ли, і  теща вже танцювала із зятем. Батькові, сестрі і 
брату молодий дарував сорочки, вони одягали на себе 
й танцювали. Сідали за стіл і гуляли.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  У суботу ввечері молоду за-
вивали. Після короваю починали завивати молоду. 
З рідні молодих, хтось із жінок це робив. Молода сиді-
ла на кожусі, дівчата починали співати пісню:

Ой дай, мати, масла, (2)
Я твої корови пасла,
Од роси до роси,
Дай масла на коси.
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Мати приносила горілку, гребінця. Розчісували. Мати 
молодої знімала вінок, тричі промовляли: «Бог благо-
словить!». Знімали вінок, і  тоді мати давала вишне-
ву хустку. Зав’язували її вже як молодичку. Співали 
завивальниці: 

Я ж тебе, сестрице, завиваю,
Щастям-здоров’ям наділяю,
Будь багата як земля, (3)
Ой будь пригожа як рожа.

Обмінювалися пиріжками. Завивальниці, коли зави-
вали, теж накривали голови хустками. Завили молоду, 
обмінялися пиріжками, поцілувалися, і  тут хто пер-
ший сяде, чи від молодої, чи від молодого завиваль-
ниця, то вже той буде керувати в сім’ї, старший буде. 
Кожна намагалася сісти перша...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ПОСАГ  
Мати давала доньці ікони, придане, постіль, скриню. 
Як їхали, то співали, посипали житом і цукерками:

Скриня моя та безухая, (2)
Да куда ти да потрухала,
Чи в лєс, чи в дуброву, (2)
Чи до свекра в комору.

У скрині – одяг молодої, полотно. Брат сидів на скри-
ні, усе потім розвішували. У молодого зустрічали све-
кор та свекруха:

Загрібай, мати, жар, жар, (2)
Буде тобі дочки жаль,
А ти, свекрухо, – тріски,
Сподівайся невістки.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ»), ДАРУВАННЯ  Свахи і брати несли мо-
лодим снідати. Молода своєї хлібини не повинна ніде 
кидати, бо їй казали, що свекруха їсти не буде давати, 
тому за тиждень вона із свекрухою вдвох мала її з’їсти. 
Якщо вони удвох за тиждень з’їдали, то це означало, 
що будуть гарно жити. Потім їхали забирати рідню 
молодої і її матір, привозили на весілля, співали:

Ой меде ж, мій меде, (2)
Зятько тещу веде,
Да за правую ручку, (2)
За хорошую дочку.

Сідали снідати, гуляли цілий день, тут молодій дару-
вали подарунки – уся рідня й гості.

«ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ МОЛОДИХ, ВІДВІДУВАННЯ 
МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  На третій день батьків 
одружували в молодого, а  в  молодої  – своїх. Пере-
одягали чоловіка в жінку, веселилися, але у воду не 
кидали, бо річки не було. Їхали в магазин, набирали 
горілки, закуски і ходили по селу всіх пригощали... 
Молодій лише через неділю дозволялося йти в гості 
до своєї матері. 

с. Романівка
Записала К. Чаплик у с. Романівка  

Попільнянського р‑ну Житомирської обл.  
від Чуприни Антоніни, 1931 р. н.,   

та Шевчук Лідії, 1929 р. н.  
Розшифрувала Г. Шульженко

СВАТАННЯ   Гуляли тоді чесно. Хлопець з дівчиною хоч і 
до ранку гуляли, мати не дуже переживала. Тоді, Боже 

сохрани, щоб ішла заміж нечесною. Щоб свекруха не 
упрікала, щоб чоловік не довбав очей... Бабка мені роз-
казувала один такий випадок. Була одна така. Ішла за-
між беременна. На другий день принесли снідать, 
а вона народила. Слухи то були. Але це був великий 
гріх. Як обманить, або ото ходить беременна і надіне 
стрічки, то дуже вона на себе гріх великий бере. Тоді 
таке було, що чесною треба було заміж іти. До мене дід 
мій ходив сім год. Він чотири годи був у армії. Я три 
годи гуляла з ним до армії. Я «піддівчук» була, як він 
пішов у армію. Чотири роки був. Ну я нічого не при-
ймала до душі, хоч хлопців було багато. Я думала так: 
як він прийде з армії і мене не візьме, то я як найду 
кого другого, то піду заміж чесною. А як не полюблю, 
то й не піду. Але ж прийшов. У нас була така довєрєн-
ность одне другому. Йому й пісьма всякі писали, щоб 
він мене покинув. Але я нічого не боялась, бо в мене 
душа чиста. Обідно було, канєшно. І  він прийшов з 
армії, і батько зразу сказав: «Не муч дитину, вона си-
рота. Ідем засватаєм». І ще й місяця не пройшло, як 
він прийшов з армії, і він прийшов з хлібом на Бага-
тий вечір. Як сватання на Багатий вечір, то, кажуть, 
діти будуть жить багато. Це чотирнадцятого січня. 
Сіли повечеряли, поблагословили. І  через дві неді-
лі зробили свадьбу. Свадьба бідна була, бо я ж була 
сирота, а бабка була стара. Було дуже важко. Що ми 
тоді носили і що мі їли. Носили полотняне – і сорочка 
полотняна, і спідниця полотняна, і кохта полотняна...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  В четвер мати кличе 
каравайниць, щоб калачів напекти. Бо треба було род-
ню кликать з калачами. [Кого запрошували пекти ко-
ровай?] Родню, сусідів, гарних молодиць, котрі гарно 
співають, гарно живуть у родині. Треба, щоб коровай 
місили дві коровайниці, що харашо з чоловіками жи-
вуть. От уже як молоді коровайниці коровай місять, 
то співають:

Молодії коровайниці, (2)
Спечіть мені коровай красний, (2)
Як у небі та місяць ясний,
Як у полі гарні квіточки, (2)
Як у небі ясні зірочки.

Потом уже мати вигортає жар, і садять коровай у піч, 
і просять: «Пече наша, пече, спечи нам коровай якнай-
краще». Калачі пекли в четвер, а коровай – у п’ятницю. 
Да, співали цієї, а ще:

Піч наша регоче –
Короваю хоче,
А припічок посміхається – 
Короваю дожидається...

Як уже пекли коровай, клали всередину двоє яєць си-
рих і клали по двадцять копійок. І  шишка така здо-
рова ліпилася на ці яйця і ці гроші. Як уже розрізає 
мати коровай, щоб роздавать родичам, то молодий і 
молода вирізають собі цю середину з шишкою. Щоб 
попали ці яйця і ці гроші. То вже їм на щастя. Вона ті 
гроші зберігає, скільки вона живе. То двадцять копі-
йок були колись серебряні. Дві по двадцять копійок. 
То на щастя ті гроші. А ту шишку клали під подушку 
молода з молодим, і її треба було з’їсти. Різали наполо-
вину [коровай]. Половину несли молодому, а полови-
ну розрізала мати гостям. А як печуть калачі батькам 
хрещеним, то кожна з гостей, з родичів, хто був, пекла 
собі шишечку додому. Дві шишечки вкупці. Це щоб 
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пара жила харашо і не розлучалася. Кожний, хто лі-
пив коровай, то кожний ліпив собі шишечку або «го-
луба». А ще два «голуби» ліпилися до короваю на та-
ких стойочках. А тоді коровай вбирається барвінком, 
калиною і ставиться перед молодим і молодою. Як уже 
прийдуть од розписі чи од вінчання, цей коровай сто-
їть перед ними. А тоді вже як мати розрізає, то поло-
вина коровая йде молодому, а половину розрізає своїй 
родині. [Як робили шишечки?] Качається качалочка, 
тоді порізати ножиком, звернула, звернула одну з од-
ного боку, а другу – з другого, щоб вони вкупці були. 
І це так коровай убирали такими шишечками. Пекла 
мати ще маленький коровай, невеличкий, щоб його 
сват ніс до церкви чи до розписі на вишитому рушни-
ку. Колись рушник був своєї роботи. Треба було, щоб 
мати і сватам виткала, і перев’язала цими витканими 
рушниками. Мати повинна була дочці своїй загото-
вить до весілля рушники. І  сватам, і  на коровай. То 
це мати пекла вже невеликий коровай. Прикрашали 
калиною, барвінком, квітками, які зацвіли на той час. 
Такий, як буханка хліба кругла. І вбраний шишечка-
ми, і  калиною, і  квітами. Крім короваю, в  п’ятницю 
вже нічого. Мати вже тільки угощала цих, що ліпили 
коровай, пекли коровай. Як витягли коровай, то мати 
вже наставлює на стіл і вгощає каравайниць. Обично 
його [коровай] клали на ліжко, щоб м’якенько було.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Да, це було в п’ятницю. Це 
вже тільки мати посилає дочку чи сина, щоб кликали 
з калачем. Дає в хусточку калачі. У неї список є: яка 
родня, до кого йти і кликати на весілля. Казали: «Про-
сила мати, просив батько і я прошу – приходьте до нас 
на весілля». І  клониться. Три рази клониться і цілує 
всіх, усю родину. Нікого не пропустить. А по вулиці 
як іде, не пропустить навіть дитини, щоб молода не 
поклонилася і не попросила. Обичай був такий. Мати 
наказувала нікого не пропустити, не обминути по до-
розі, а всім кланятися і просити на весілля. А тоді ж 
народу було багато і дітей багато. То аж губи були по-
пухли від тих цілувань. Ціле ж село йшло на весілля. 
А  «запорожців» скільки було! Готували горілку і за-
куску і вгощали тих, що були надворі, за порогом.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  В  суботу [дівич-вечір]. Хлопці і дівчата 
сходяться, і  уже мати дає калача йти до свекрухи і 
кликать її на весілля. Ідем, співаєм дорогою:

До свекрухи йдемо,
Калача несемо,
А свекруха чує,
Вечерять готує.

Прийшли до свекрухи. А  свекруха, як там уже хоче 
прийняти невістку, покладе, кажуть, віника. Якщо 
молода помітить віника, не переступить, а поставить 
у куток, то, значить, хазяйка вона. А якщо не побачила 
та переступила його, то та не хазяйка. А тоді свекруха 
ховалася в хаті, щоб невістка знайшла. Яка розумна 
свекруха  – жаліла невістку, то вона далеко не хова-
лася. Бо їй шкода було невістку, щоб вона далеко не 
ходила по всіх углах та не витирала угли. А була така, 
що сховається, і не можна знайти. Од мене тоже све-
круха сховалася. Близенько. Я за двері – та й знайшла 
її. А вона мене поцілувала та й каже: «Молодець, доню, 
що ти так скоро найшла. Значить, скоро роботу ро-
бить. А та, що довго шукає, то так і роботу робить». 
Ось уже посадила мати-свекруха за стіл, і  співають 

за столом. Дівчата й хлопці. Дуже багато було і ді-
вчат, і хлопців. Які були, такі й приходили на весілля. 
Молода і дружка вбиралися у вінок, вишиту сорочку, 
у стрічки. Убори українські. А «запорожці» приходи-
ли хто в чому. А як уже вийшли од свекрухи з хати, та 
й співаємо:

Були ми в свекрухи,
Їли ми пампухи,
По столі качали,
В сметану вмочали.

Судили свекруху, що погано вгощала, хоча цього ж 
і не було... А там [за столом] співали «Де ти, калино, 
зросла...». Це дуже довга пісня:

Де ти, калино, зросла,
Де ти, калино, зросла тонкая, високая,
Тонкая, високая, листячком широкая?
Зросла ж бо я при криниці.
Зросла ж бо я при криниці, при холодній водиці.
Там дівки воду брали, там дівки воду брали,
Калину поливали.
Прийшла дівка Ганнуся,
Прийшла дівка Ганнуся та й виломила квітку.
Та й виломила квітку з калинового цвіту,
Та й сховала під полу, та й сховала під полу,
Та й принесла додому.
Та й принесла додому, та й принесла додому,
Поставила край столу.
Та й матінки питає, та й матінки питає:
– Чи буду я такая, чи буду я такая,
Чи буду я такая, як калинонька цяя?
– Будеш, доненько, будеш.
Будеш, доненько, будеш, 
Закиль у мене будеш.
А як підеш від мене, а як підеш від мене,
Спаде красонька з тебе.
Обсядуть тебе дітки, обсядуть тебе дітки,
Як калиноньку цвітки.
Збілієш, як береза, збілієш, як береза,
Не п’яна, а твереза.

Од бабки в мене почуті всі пісні. Баба Явдоха. Вона 
1888 року народження. Довго не були ми там, не заси-
джувались. Бо мати казала, щоб довго не сиділи, щоб 
свекруха не обсуждала, що сіли та їдять. Привела до 
мене їсти. Це так і було. А як ішли од свекрухи, то ще 
співали:

Ой були ми в молодого –
Як не були.
Ой пили ми горілочку –
Як не пили.
А свекруха горда та пишна
За нами не вийшла.

Вертались до молодої. Приходили, вже була музика. 
Хлопці, дівчата гуляли. Хлопці грали на гітарі, на ман-
доліні, на гармошці, на сопілці, в кого була. А дівчата 
танцювали. До ранку гуляли. [І молодий був теж?] Да. 
І гуляли до ранку. Ніхто вже не забороняв. Це тільки 
йшли буяри, дружки. Це і дівчата, й хлопці. Це на діво-
чий вечір. А сват – уже в неділю, як уже виряжає мати 
молоду до вінчання. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  То це вже сватів перев’язує... 
Плаття було, хто яке мав. Чи салатове, чи голубе, чи 
розове. Я  була в салатовому. Штапельне салатове 
плаття. Вінок. Фата була. Фата дуже гарно збиралася. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



117ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ  РАЙОН

Туто маленькі рюшики були, а тоді ставилася така ви-
сока, широка шлярка була, і  під цим вінок був дуже 
гарний. Колись вінок був дуже важкий. Були розочки 
та листочки. І всі вони були повмочувані в парафін. 
Це такі продавалися.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Зранку дружки вбира-
ють молоду. Я сиділа на стулі, підклали подушку мені. 
А бояри збоку стояли. Як уже вбрали мене, то боярин, 
котрий вихватить першим з-під мене подушку, зна-
чить, той першим ожениться. А подушку треба заки-
нуть на піч, щоб уже не дістав другий. Бояри ведуть 
молоду до розписі, а дружки ззаду йдуть. Мати благо-
словила іконою, хлібом. Іконою «Матір Божою». Ще й 
досі в мене є та ікона, що мене благословила бабка... 
Плакала тільки і я, і бабка, чи та там мати. Нє, зерном 
обсипали, а водою не кропили. Да, перед тим як ідти 
до шлюбу, обсипали житом. Пшениця  – на сльози. 
Треба тільки житом... А  люди, як хотять,  – і пшени-
цею, і ячменем. 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  А в суботу ж мати 
готовиться до розпису чи до вінчання. Колись вінча-
лися. А розпись була до вінчання... Я і розписувала-
ся. У  п’ятницю ходила кликала на весілля. Зайшли 
у сільську раду і розписалися, а в неділю вінчалися. 
До церкви йшли пішки. Церква в нас уже була роз-
валена. А була хата в нас дячишина. Дячиха подари-
ла на церкву цю хату. Хата була на дві сторони. Вона 
в одній стороні жила, а в другій була церква. Я в тій 
церкві вінчалася... Як до церкви йшли, то не співа-
ли. Гармошка тільки грала. А як ішли од вінчання, то 
 співали:

Спасибі попонькові, нашому батенькові,
Що він нас ізвінчав, небагато й узяв –
Півтора золотого із князя молодого.

І ще таку співали:
Лети, лети, сокілоньку, поперед нас,
Неси, неси звісточку від усіх нас.
Нехай виходять з калачем,
Звінчали доненьку з паничем.
Не так з паничем – з мужиком,
Зв’язали рученьки рушником.

А ще таку:
Рубайте калину, рубайте калину,
Встеляйте долину,
Від Божого дому
Молодій й молодому.
Рубайте тополю, рубайте тополю,
Встеляйте долину,
Від Божого дому
Молодій й молодому.

А потом ще:
Зустріли нас хлопці, зустріли нас хлопці
На кам’янім мості,
За чарку горілки не пускають дівки.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Прийшли додому і в молодої коло хати спі-
вають:

– Чи не можеш, моя мати, вийти з хати?
Чи не можеш білі ручки розв’язати?
– Ой можу я, моя доню, вийти з хати,
Та й не можу білі ручки розв’язати.

Ось виходить уже мати з хлібом з батьком, як нема 
рідного, то з хрещеним, і стоять на порозі, і благослов-
ляють дочку. А дівчата співають:

Вийшла мати з хати, (2)
Не впізнала дитяти
За русими кісоньками, 
За дрібними слізоньками.

Забирає мати молодих, веде за стіл. Клали молодим 
кожуха на багатство. Молодий і молода сиділи на ко-
жусі. Сідають гості, і мати вже пригощає гостей...Ко-
жух вивернутий вовною наверх. Мати не ходила [до 
церкви на вінчання], вона ж удома готовила. І  бать-
ко не ходив. Вони ж столи накривали... Як хотіли, то 
йшли, а не хотіли – не йшли [хрещені батьки]. Свати 
йшли й молодята, бояри, дружки, дівчата. Бубончик 
був... Духова в нас була, шість чоловік. Але ми не бра-
ли, бо дорого. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  І  тоді вже гуляють. 
Мати вгостила, і гуляють, аж поки не розплітають мо-
лоду. У неділю ввечері [розплітали косу]. Співали:

Ой брат сестрицю розплітав,
Він оції квітки позабирав.

Як коса в дівчини була, то були стрічки. То це «квітки» 
називалися. Розплели брати молоду, і  накидає мати 
вже хустку. [Хто накидав Вам?] Бабка накидала. Вона 
ж тоді за матір була... Співали:

Ой ходила та Ганнуся по крутій горі
Та й водила оченьками по бистрій воді.
Пливе щука, пливе риба, виринає,
Вона щуці, вона рибі промовляє:
– Пливи, щуко, пливи, рибо, по бистрій воді,
Прибудь, прибудь, мій батеньку, ей, теперка к  
 мені.
– Не прибуду, моя доню, теперка к тобі,
Насипали сажень землі, ей, на груди мої.
Насипали сажень землі на груди мої,
Зліпилися карі й очі, ей, на всі ночі.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Розплели 
молоду, накинули хустку, і  батько з матір’ю ведуть 
свою дочку до молодого. І  там уже так само гостей 
приймають. Там уже рідня молодого гуляє, а це моло-
дих привели – молодого з молодою. І тут уже молода 
остається. А  з ними прийшли гості од молодої і тут 
продовжують гулять у молодого. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  І сваха свасі співали. І світилці співа-
ли, як у молодої гуляли:

Світилка – шпилька при сіні,
На їй сорочка не її,
Прийшла сусідка, торкає:
Скидай сорочку, смеркає.

Це так упрікали. А потом співали на боярів. Дружки 
співають боярам:

Буярин патлатий (2)
До стіни прип’ятий,
Кілочком прибитий, 
Щоб не був сердитий.

А вже дружці співають:
Ой ти, дружко, дука, (2)
Брешеш, як та сука.
Мене мати виряджала,
З скрині сорочку давала.
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А потом свасі:
Під порогом яма, (2)
Туди дружка впала,
Навела поросят, 
Небагато – сімдесят,
Сімдесят чотири, 
Та всі куцорилі.

А потом співали:
Ой наїхали буяринки з чужого села,
А в першого боярина кривая нога,
А в другого боярина сива голова,
Ой криваю ногою жар вигортать,
А сивою бородою припік замітать,
А на лисій голові горох молотить,
Що нікуди зернятко не полетить.

Це так ганьбили боярина.

ДАРУВАННЯ  Увечері [дарували]... У молодої. Подарує 
мати, та й ідуть туди. А тоді мати там собі своїх ро-
дичів дарує. Уже сваха сваху дарує. Хто що мав: і на 
плаття, і хустку, і калача клала, і конхвети, і пряники. 
Що було. Гроші – це вже гості дарували... Мені надару-
вали отаких кусочків перкалю. Мабуть, було з десять. 
Не було ж краму. Отакий кусочок перкалю, з метр, то 
це вже багато. А  то таке  – на плаття хтось принесе, 
а хтось курку принесе. А то був коваль, то приніс ро-
гачі та кочергу на хазяйство. Як мати ввечері дарувала 
молодьожі, напримєр, платочки носові, то вже кида-
ли на тарілку. І мати клала на тарілку подарка, і гості 
клали на тарілку. І чарка горілки. Той подарунок заби-
рають, а свій кладуть. Наливалася горілка, і визивали 
гостів. А як дарували, то всяке приказували: «Дарую 
тобі відро гнилиць, щоб не ходив до чужих моло-
диць». Вони ж [свати] підносили та й кажуть: «Мати 
й батько дарують молодій і молодому таке-то й таке-
то». Щоб всі гості чули і знали, що вони подарували. 
А мій дід, як ходив по весіллях... А він тримав свино-
матку, то дарували молодятам пару поросят.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОСАГ  А тоді ж і ве-
зуть, як ведуть [придане] молоду. Ставлять на віз. Треба, 
щоб подушки були, скриня. З собою щось беруть. А там 
уже буярам чи сватам треба викуповувати, треба пла-
тить гроші. А ще торгуються там. Дає півлітру, а він – 
не хочу. А на подушках брат або сестра сидить, продає. 
І скільки вже вона там закаже, щоб дали. Дай мені скіки 
і скіки. Як не хочу давати – не пускає. Стоять усі кагалом 
і торгуються. То який уже має совість, то одпустить. Бо 
де ж він стільки грошей набере... Прийняла [свекруха] 
так, як треба. Посадила за стіл. Кожна мати обсипає 
свою дитину. Тут мати мене обсипала, а там мати сина 
свого обсипає. Там уже таких привабок не було. Там вже 
мати садить за стіл і вгощає гостів. Повгощалися, пода-
рувала мати гостів і порозходилися. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Розрізали [коровай] уже в кін-
ці. Половину мати тут оддала у молодої. А половину 
забрала туди, до молодого. Чи несуть туди цілого?.. 
Да, несуть туди цілого, там розрізають. Підошву [низ 
короваю] музикантам дають, а  середину  – молодим. 
А остальне все родні роздають. Оце вже повгощалися, 
і на тому кінець. А шишки позабирали, як ішли додо-
му, їх з дечка витягли, бо вони швидко печуться, і за-
брали кожен свою. Кожна мати принесла своїй дитині 
шишечку.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСУТЬ 
СНІДАННЯ»)  В понеділок несуть снідання. Принесли 
снідання. Хто приніс курку, хто приніс порося чи там 
ще щось. Це з молодої сторони несли до молодого. Бо 
вже ж молода там ночувала. А ще. Як молода остала-
ся там, то молодої мати складає рушники, дає калача 
і посилає когось із родичів по парі. Щоб двоє несли. 
Принесли рушники, поприбирали у свекрухи в хаті 
моїми рушниками [розвішали]. Уже гості поприходи-
ли, принесли снідать, то в мене було прибрано моїм 
у хаті у свекрухи. Це пояснювалось, що понавишива-
ла рушників, неледача була. Мабуть, ще такий і закон 
був. Як йшли, співали:

Донечко, донечко, ідемо,
Ми ж тобі снідання несемо,
Це ж тобі снідання не на рік,
Це ж тобі снідання на всей вік.
Вийди, Марусю, вийди, (2)
Не буде тобі кривди,
Ставай на помості,
Частуй свої гості.

Це вже як невістка [молода] там з молодим, то вже як 
ідуть гості, то це їй співали таких пісень. І кожен гість 
ніс щось із собою в узолку. Хто що мав. Хто качку за-
пік, хто налісників, хто яєчню... Це з родини молодої 
несуть до молодого...

ПУЛИНСЬКИЙ  
РАЙОН *

с. Стрибіж
Записала К. Ковтун 26 червня 2009 р.  

у с. Стрибіж Червоноармійського р‑ну 
Житомирської обл.  

від Сірика Івана Олександровича, 1936 р. н.,   
та Сірик Ольги Петрівни, 1940 р. н.

СВАТАННЯ  Мене, наприклад, як сватали, то двоє ста-
ростів прийшли: «Чи є в вас така куниця, красна діви-
ця?». Треба, шоб ті старости і приказати гарно вміли, 
аякже, момент же такий не кожний день буває. Я си-
рота, мене старша сестра віддавала. Мені було десять 
років, як мама померли, а сестрі – шістнадцять, а бра-
ту – дванадцять. Так ми троє осталися в хаті, а бать-
ко з фронту не вернувся. Шість років мама з татом 
пожили, нажили троє діток і все. У  мене сватання 
було зненацька [...], їсти не було шо доброго, та й так 
і було. І мати його тоді прийшла із старостами, і він. 
Хліб той, шо приносили, тут же і їли, як отримували 
згоду. Свати приносили з собою і горілку, а в нас – шо 
було, те було: картопля, сало, яйця, капуста, все. Та й 
посватали мене. Колись дівки, яких сватали, піч ко-
лупали, і я колупала, і очей не підводила, зашарілась 
дуже. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
На день добрий тому, (2)
А хто в цьому дому – 
Старому й малому,
Богові Святому.

* До 2016 р. – Червоноармійський район.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



119ПУЛИНСЬКИЙ  РАЙОН

Співають, як приходять купувати молоду:
Здорові ви були, (2)
Шо за нас не забули,
За нас ізгадали – 
«На день добрий» дали.

Як починають викуплять молоду, то співають:
Не совайте тарілкою, (2)
Не маніть нас горілкою.
Встроми руку в кишеню,
Набери грошей жменю,
Посип на тарілку
За хорошую дівку.

Цю співають, як викупляють молоду:
Наш маршалок лінувався, (2)
Сім літ не вмивався,
А восьмого року
Повели до потоку.
Там його дружки вмили, (2)
Різкою підголили,
Перевеслом підперезали
І в маршалки одіслали.

Це все співається під час викупу молодої:
Старша дружка хитра, (2)
Голова, як макітра,
А очі, як яйця – 
Всі люди бояться.
Старша дружка коса, (2)
А друга – без носа,
А третя – без вуха, 
І та пісню слуха.

***
Наша сваха ласа, (2)
Ухопила кусок м’яса
Та й побігла поза сад,
А за нею – собак стад,
Коли б не Гаврило,
Було б сваху удавило.

***
Десь ви, свахи, муку їли, (2)
Що всі поніміли.
Дайте свасі качáна,
Щоб пісню начáла...

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ДІВОЧ-ВЕЧІР»)  На Дівоч-вечорі ще 
гар них співали:

Ой чи не будиш ти, Галю, жалкувати,
Як ми вийдем на вулицю погуляти. (2)
Та під твоє віконечко підбігати, (2)
Та у твої матіночки все питати:
– Ой чи є Галя удома, чи немає,
Нехай вийде на вулицю, погуляє.
А Галіна матюнка одказала:
– Вже ж наша Галочка одгуляла.
А Галя за хустину та у двері,
А Іванко за нагайку до вечері.
А як Галя за хустину та із хати,
А Іванко за нагайку: «Лягай спати».

***
– Ой куди ж ти, Галю, та й ходила,
Що ти свою голівоньку прибілила?
– Ой ходила я, дружечки, у вишневий сад,

Та й на мою голівоньку білий цвіт упав.
Тепер його не стинути, не звинути,
Вже прийдеться аж до віку із ним бути...

Їхали на конях до сільради, а тоді – до вінчання. Тоді 
забороняли вінчатися, але ми повінчалися. Коні  – 
прикрашені квітами, із дзвінками. А снігу стикі було! 
Дорога вкачана, дзвонки дзвонять, і  ми седимо, як 
пани, на витканому ліжнику. Повінчалися, я перший 
раз те вінчання бачила, а  після того скільки ми вже 
вінчань тих бачили! Ми обоє з ним і дотепер у хорі 
церковному співаємо. У нас весілля було зразу після 
Водохреща, у неділю, а в мене – у суботу. Як ідуть з 
вінчання чи з розписі, то співають:

Ой вороги, вороги,
Не переходьте дороги.
Нехай перейде чоловік,
Шоб були щасливі цілий вік...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Уже викупили мо-
лоду, ідуть до вінчання... 

Утікайте, вороги, (2)
Утікайте з дороги,
Щоб нашая пара
Пилом не припала.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Я чоловіку вишила сорочку до ве-
сілля, на перкалі, побачила тут в одного чоловіка со-
рочку, і так мені до душі був той взор, шо я попросила 
в нього ту сорочку і зкопіювала. Я гарно вміла виши-
вати ще з дитинства і любила, от я йому вишила, і він 
у ній вінчався, і зносив її, так вона йому подобалась. 
Уже такою благенькою, але хлопці наші брали ще її на 
виступи, бо ж дуже гарний взор на ній. У мене плаття 
було із штапелю, біле, а вінок був високий такий, гар-
ний, і фата довга. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай на весіллі роздають 
(і раніше так було) молодий і молода, по кусочку, кож-
ному, у  хвартухах (і молодий чіпляє собі хвартуха) 
розносять. Так у нас завжди було... Молодий роздає 
свій коровай, а молода – свій, виходить по два кусоч-
ки, від молодого один і від молодої, нічого ніхто за це 
не давав.

ДАРУВАННЯ  Гроші збирали на тарілку в усіх раніше, 
а  подарки дають уже пізніше. Ось у нас, послєдній, 
Саша женився, і в нас так було, то ми кожній людині, 
хто був на свадьбі, подарки давали. Кожному. Клика-
но було триста п’ятдесять чоловік (рідня велика, сусі-
дів усіх, цілу вулицю з того і з того боку), і з батьково-
го усадбища, де я жила дівчиною, багато кликала, то 
мені усім оцім людям треба було подарки заготовить, 
людоньки! Усім, хто на свадьбі! З усіх, кого кликали, 
може, душ двадцять не було. Подарки то невелички, 
але кількість... Кожному, не рідні, хусточку і рушни-
чок, а  з рідні вже, як ближчі, то краму на плаття, як 
дальші, то покривало якесь чи скатерть. І  хусточки 
кожному. Для чого це таке було робить, хто це таке 
коли видумав? Людина прийшла на свадьбу, наїлась, 
напилась, а їй ще й подарок? Дурниця та й всьо. Піс-
ля війни, як сутужно було, то такого дурного не було, 
а  тоді вже як розжились люди, то отаке видумали, 
а попробуй не зроби, обсудять – аж гай шуміти буде. 
І на другий день їдуть знов ті самі люди, а грошей по-
тім щитать нема шо, і рублі давали, в трубочку згор-
нуті, то це ж восьмидесяті роки вже! [1980-ті рр.]
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РАДОМИШЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Вишевичі

Записала О. Громова в с. Вишевичі Радомишльського р‑ну 
Житомирської обл.  

від Гаркової Людмили Василівни, 1935 р. н. 

СВАТАННЯ  Брали свати хліб в хусточку, горілочку. Роз-
повідали про куницю, красну дівицю, хто мав який 
юмор. Піч не колупали в моє время. Колись було. 
Батько казав, якщо діти любляться, то нехай женять-
ся. Отак посватали, десь через дві неділі, може, й че-
рез три весілля було. Оглядин, домо́вин не було, бо ми 
одне про одного знали все. Жили в одному селі...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровайниці – чотири жін-
ки, добре жили з чоловіками. За формою [коровай] 
був і круглий, і квадратний. Прикрашали його барвін-
ком і калиною. Співали багато пісень:

Наша піч регоче –
Короваю хоче,
А причіпок заливається –
Короваю дожидається.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Субота – розпись. Був обрядовий 
хор в Будинку культури, встрічав молодих піснями:

Ой колесом, колесом,
А колесо вгору йде,
Молодая Оксана
До шлюбу іде.
До шлюбу іде,
Квітками має,
Нехай її матінка
Тепер узнає.

Народні і сценарні пісні поєднувалися. Зараз хор не 
співає, а  включаються записи музики [магнітофон]. 
Хор не розпався, а просто не модно.

«ЧОБОТИ»  Ще є обряд «чоботи». Це як придани при-
йшли до молодого, то узувають тещу в зараніє купова-
ні чоботи. Зять танцює з тещею:

Ой чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені... 

Мив тещі ноги, витирав. Кропивою поб’є – культурно 
і для сміху. Танцює з тещею, цілує її.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  У  молодої покривали хус-
тинкою. Знімали вінок, вона цей вінок кидала, а хтось 
із дружок ловив. З  цією дівчиною молода танцювала 
прощальний танець, а потом її одягали хустинку. Се-
стри беруть хустинку:

Ми ж тебе, сестрице, скриваєм,
Щастя й доленьку бажаєм.
Щоб була дужа як вода,
А багатая як земля,
А пригожая як роза.

Вся пісня співається тричі. Ще: 
Що ми захотіли,
То те ми зробили:
З тіста – паляницю, 
З дівки молодицю.

РУЖИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Немиринці
Записала Г. Бондаренко 9 червня 1988 р.  

у с. Немиринці Ружинського р‑ну  
Житомирської обл.  

від Репетій Марії Артемівни, 1923 р. н., 
родом із с. Соснівка Погребищенського р‑ну 

Вінницької обл.
КОРОВАЙ  Незаміжніх жінок не запрошували пекти ко-

ровай. Садили коровай у піч, а діжу носили на руках, 
у  діжі  – пляшка горілки, яку хотів забрати сват. Усі 
вмивалися водою з діжі.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГИЛЦЕ»)  Гилце – із сосни, вишні, 
вбирали квітками. Робили і в молодої, і в молодого. Тоді 
змагалися, чиє гилце дужче. Бояри могли ускочити, 
розтрощити гилце молодої, а своє поставити на стіл.

ВІНЧАННЯ  Як ішли до вінчання, то хустинкою руки 
в’язали молодим і виводили на дорогу, обсипали зер-
ном. Після вінчання кожен  – до себе. Тоді молодий 
брав бояр, світилок і свах, гилце й ішов до молодої. 
Стояли під дверима і співали. Виходив батько з хлі-
бом, мати – із свічкою, просили до хати. Потім прода-
вали молоду, а тоді ламали гилце. Після того як пообі-
дали, ішли до хрещених батьків молодої, а потім – за 
сватами. Свати приходили, заводили молоду за стіл, 
скидали вельон чи вінок, вели до свекрухи. На столі 
стелили рушник, молода на нього схилялася. Мати із 
свічкою знімала вінок. Дружки співали:

Поклонилася до столу
Своїй матінці на славу
Із биндочками, 
Із дрібними слізочками.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Молодий 
запинав хустиною молоду. Мати благословляла обра-
зами, хлібом і проводжала до свекрухи. Старший боя-
рин ніс придане. Як вели до свекрухи, рідня віниками 
промітала дорогу і посипала квітами, травою. Співали 
«Загортай, мати, жар, жар...».

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Свекруха на порозі 
із хлібом і свічкою зустрічала молоду. Співали:

Прилетіла ластівонька наша до вас,
Ви ж її хорошенько приймайте,
Не бийте, не лайте...

«ЧОБОТИ»  Зять дарував тещі чоботи, і вона йшла тан-
цювати. Співали: 

Оце тії чоботи, що зять дав, 
А за тії чоботи дочку взяв...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), «ОДРУЖЕННЯ» БАТЬ-
КІВ МОЛОДИХ  Коли одружували або віддавали за-
між останню дитину, то батькам накладали вінки. Ци-
гани – на другий день у понеділок. Цигани крали, де 
що було. На третій день ішли в гості до матері молодої. 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Молоду приму-
шували мести хату і мастити. Водою не обливали. Пер-
ше випробовування – чи вміє молода діжу замісити.
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ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Княгиня
Записала Є. Гайова в червні 2003 р. у с. Княгиня 

Великоберезнянського р‑ну  Закарпатської обл.  
від Мохналь Марії Іванівни, 1926 р. н., 

та Сегеди Катерини Юріївни, 1924 р. н.

ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  За тиждень перед свадьбою 
ходили до церкви сповідатися. А  ще раніше за три 
тижні до вінчання у церкві гойкали огласки. Свяще-
ник проголошував, що такий-то і така одружуються. 
Жеки зашто має хтось на них, жеби повіли людям. 
Може, вона вже груба від нього, чи щось інакше...

СВАТАННЯ  Його мати прийшла до нас ввечері з хлібом, 
поклала його на стіл... «Заслідились ми, що наш вовк 
та пришов до вашої хижі, а ми – по його сліду, і так 
нас привело до вашої хижі». Кладуть свій хліб на стул 
[стіл]. Все з хлібом ішли, лем інколи хто хотів, то і па-
ленку несли. Якщо їх гостили, то цей принесений хліб 
не різали, а пригощали своїм хлібом. Коли свати про-
щалися, то на знак згоди молодої їм давали свій хліб.

ОГЛЯДИНИ («ОБЗОРИ»)  У  своєму селі на обзори не 
йшли, бо знали єден другого, а кіть в іншому селі – все 
йшли. В  часть [придане] дівці давали кіть що мав  – 
землю, коні, бики, полотно, плахти, заголовки [по-
душки]. Заголовки були метрові, довгі. Няньо, мама, 
родина домовлялися про свадьбу та й про часть...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Вінок з барвінку плетуть свашки і 
ладкають [співають] – перед тим, як має прийти моло-
дий. Вінок з барвінку клали на голову глибше на тім’я, 
а білий купований вінець клали на чоло. Одяг моло-
дої був вшитко білий, фартух білий мав бути. На шию 
клали плетене з бісеру [вузьке чи широке] монисто. 
При тому співали:

Попозирай, Марько, горі на повалу [стелю],
Бо твоє дівоцтво навіки пропало.
Попозирай, Марько, на нижній облочок [шибка  
 у вікні],
Як ти мати плаче й нянько [батько] неборачок. 

Вінець у молодої лем білий, а  у дружок  – з квітка-
ми. У молодого богрейда [на капелюсі] – біла квітка. 
Дружбам давали ручники, дружки їх перев’язували 
через праве плече.

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ЗАГУДОВАНКИ»)  Загудованки  – 
в останній вечір перед весіллям батьки справляли мо-
лодому загудованки, був він лем у молодого, а моло-
дої – ніт. Це в тому випадку, коли жили в єдному селі. 
Дружки і дружбові гуляли, гостилися, співали... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Свашки з дружбами і дружками ра-
ненько в день свадьби йшли на барвінок [кожен окре-
мо], просячи Бога про допомогу: 

Благослови, Господиньку, теперішню  
 годиноньку,
Ідемо в чистоє поле на зілячко зеленоє.
То не зілля, лем зілечко, то хрещатий  
 барвіночок –
Нашій младой на віночок!
Ой ідемо із-за сонечка, а прийдемо за місячка,
Місяць буде світити, а ми будемо вінки вити. 

Різали барвінок «під сонце» – в тому місці, кутку, де 
сходить сонце. Співали:

Коли сонечко сходило –
На барвіночок світило,
Жеби був він зелененький,
Нашим младим щасливенький.

Рвучи барвінок, співали: 
Ой бодай то та здорова,
Що барвіночок полола.
Тоненькими пальчиками,
Біленькими рученьками.

В селі Княгиня на барвінок йшов і староста з хлібом, 
паленкою, тісто печене у хлібовці ніс, усіх гостив. 
А  кіть паленка зоставалася, то лишав у тій хижі, де 
різали барвінок. Прийшли з нарваним барвінком до 
хати, клали на стул і починали вінки вити. Дружки 
собі вили молодій, їй у вінок додавали часник, про що 
ладкалося в свій час:

Ходили ми в чистеє поле
На листячко зеленоє.
То не зілля, лем зілечко
Нашій молодій на віночок.
Ой зійди, Богоньку, з неба,
Бо тебе тут треба,
Ой і ти, Божая Мати,
Вінки нам починати.
Подай, мамо, іголку,
Ще й ниточку з шовку –
Пришпилити часничок
Нашій молодій на віночок.

До вінця пришивали один зубчик часничку і жовту 
копійку в ряндочці.

Ой приступіте, роду, к стулу [столу],
Немного нам на послугу.
Немного нам послужить,
Нашой молодой вінок звить.

Коли вже всі вінки повили, їм співали:
Стали вінки щебетати,
Вони ішли би танцювати.

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ
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З вінком молодої староста ішов танцювати, клав його 
на танір, а  потім  – на голову молодій, і  потім його 
прикріплювали на голові. Молоду одягали її чотири 
дружки і співали:

Сідай, Ганько, на лавицю,
Бери вінок на главицю.
Ой я його не беру, бо перед жальом не можу.
Ганька маму дуже просить,
Най ще довше вінок носить.
Не мож мамку упросить,
Мусить вінок одложить. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Все робили до 
обіду, мало ся гостилися свашки, кухарки, дружки. 
Молодий приходив у двір зі своїми свашками, друж-
бами, старостою. Свашки співали: 

У дворі гудак [музикант] гуде,
Добра наша слава буде.

Молодої свашки відповідають: 
Чого ви прийшли?
Чого ви сіли?
Ви тут не робили.
Жеби ви ту їли!

А молода в цей час в хижі. Свашки молодої: 
Дами вам, дами,
Немного вам треба.
Лем гордув паленки.
Три вози хліба!

Свашки молодого: 
Та йшли ми, ішли
За снігом і ледом.
Та дайте нам паленки
Із медом.

Їм відповідають свашки молодої: 
Іще нам ся ще
Пчоли не роїли.
Бись ми вам паленку
Із медом варили.

Староста до свашок: «Чого ви прийшли, жи вас не 
знаємо!». І виводить їм дружку, старшу жону, котрусь 
свашку. А  в цей час молодого дружби ззаду себе за-
ховали. Староста дружбам і говорить: «Ви знака не 
маєте!» [Ще дружби не мають у кишеньках барвінку]. 
Свашки вимагають далі молоду вивести: 

Ой не нашой, то не нашой!
Нашой була кращой.
Нашой позначеной!
Золотом позолоченой!

Варіантів вимагання безліч, наприклад: 
Попід хату тенгариця [метушня],
Десь тут наша молодиця.
Ой чи пушла в поле жати,
Же її не відати!
Здалека сь ми мандрували,
Коні нам ся розторгали,
Та дайте нам ручнички
Повтирати нам конички.

Їм відповідають свашки: 
Наша Ганька довго спала
Та ручнички не наткала,
Видно, Боже, попід стріхи
Ганька пряла лем на міхи.

Потім на кінець виводять молоду. Радість, шум, накі-
нець вони добилися своєї молодої. Ідуть вінчатися...

ВІНЧАННЯ  Вінчалися в вівторок, лем четвер. Вінчалися 
тоді, коли має бути свадьба. Гостина була в молодої та 
й в молодого... Священик виходив на поріг і зустрічав 
молодих. Дружби платили за ключ, щоб їм відкрили 
церковні двері. Молодих обсівали зерном, цукром, 
щоби солодкі були єдне другому. Вінчальні перстені 
коваль витовкав із копійок... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Після вінчання 
гостяться всі в молодої. Зустрічають їх мама з нянь-
ком у дворі:

Вийди, мамко, вийди
Із новенької хати.
Йде Ганька з вінчання
Тебе привітати.
Винись, мамко, винись 
Канту [бідончик] і рушничок,
Най Ганька повтерать
Очка од сльозочок...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  По дорозі молодим і всім гостям 
ладкали:

Іде свадьба згори,
Накривайте столи.
Столи яворові,
Портки [скатертини] памутові.
Вийди, батьку, вийди, мати –
Гостей своїх зустрічати. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  У  старости протягом всієї 
свадьби в руках була застава – довга палиця, на якій 
нав’язані різні хустята, стрічки, дзвіночки, квіти, він 
нею час від часу гойкав – «гой», «гой»...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  На столі хліб був – колач з житньої 
муки. Пік кожен, хто з чого мав. Їжа була такою: го-
лубці, пироги з сиром [вареники] обов’язково, кромп-
лі давлені [картопля], тушене м’ясо з поливкою, бани-
ки, з повидлом пиріжки. 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Всіх запрошують 
за стіл. Їли лем ложками. Перед молодими на столі ле-
жав хліб. Староста заходив до хижі першим, а за ним 
потім молоді. Молодим під поріг метали гунча, вони 
ставали на нього і проходили в хижу через палички, 
які тримали дружби на порозі. Молода заходила за 
стул [стіл], переступаючи його: стала на лавку, потім – 
на стул і на лаву, де має сісти. За столом всі молилися, 
потім гостилися, переспівувалися:

Окна побіліли та й позеленіли.
Дружки не співають, бо поголодніли.
Дружки не співають, бо надворі мороз,
А ми ще не чули наших дружок голос.

За дружок вступалися дружби:
Свашечки, свашечки, лем мало пустуйте,
Лем ви з наших дружок тулько не збиткуйте.
Бо наші дружечки із колачем звані,
Ви лем свашечки карбачом [батогом] зогнані. 
Ай!

Свашки співали:
Тя дружба, я дружба,
Парна моя служба.
За два роки косив,
За дружбу ся просив.
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Дружби відповідають:

Я би не косив і не просився.
Таку дяку мали, за дружбу мя взяли.

Своїми переспівами не залишали увагою молоду:
Вийшла я з вінчання,
Та й зап’ятка [каблук] трісла.
Слава пану Богу,
Що я вже невіста [наречена].

Кухаркам співають: 
Кухарочко наша, смачна страва ваша.
Добре уварена, лем не посолена.

Просять суль, а  кухарки їм несуть цукор, то хто не 
знає, то може й посолодити свою страву. Свашки спі-
вають до всіх гостей:

Чи ви, наші гості, не їли, не пили,
Що ви з нашої хижі голос не пустили?

Їм відповідають:
Голоску, голоску, пущу тя по ліску,
Не дайся змінити, буду тя любити.

Свашки співають молодій:
Така наша Марька, як бердо до ткання,
До вшиткой роботи, так до любування.

Молоду лякають сімейним життям. І коли знімають з 
голови вінок, співають:

Ганько, наша Ганько, що тобі ся стало?
Же тобі дівочкой ходить навновало [набридло]?
Поплачеш ти, Ганько, в перший понеділок,
Як тя здоймуть з глави твій зелений вінок!
Поплачеш ти, Ганько, у другий вівторок,
Як тя прийде в главку одних думок сорок!
Поплачеш ти, Ганько, у третю середу,
Як тя вдарить бідка по личку спереду!
Поплачеш ти, Ганько, у четвертий четвер, 
Та Боже, мій Боже, киятем дівков тепер.
Поплачеш ти, Ганько, у п’яту п’ятницю,
Як будеш проводить із корчми п’яницю.
Поплачеш ти, Ганько, у шесту суботу,
Як будеш провожать мужа на роботу.
Поплачеш ти, Ганько, у сему неділю,
Ой Боже, мій Боже, де я ся задіну!
До мамці не пуйду, там ся отклонила!
А свекров не буду, бо мі не робила.

Молодого теж оспівували:
Уже-м ся ужинив [одружився],
Уже-м ся потішив,
Уже-м ся свій калапок [капелюх]
На клинець завісив.
На клинець, на клинець,
На найвищий кулок,
Же би ви, дівки, знали,
Що я не парубок...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Коли приходили 
вже на подвір’я до молодого, його мати перша цілува-
ла невісту, потім – сина. Садила за стіл, і всі гостилися, 
ладкали. Невістка після гостини дарувала няньові со-
рочку, матері – пліччя, два метра полотна, сестрам – 
хустя, полотно.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  На кунці свадьби молоду 
контяли, дружба правив контя [покривали голову 
хусткою], і  був «ховсковий» танець, його всі вшит-

ко танцювали з молодою, і тоді всі дарували на танір 
[піднос]:

Хто із молодой танцює,
Най на ниї дарує – 
На хусточку, на чіпець,
Щоб замінити вінець...

Після того як з молодої зняли вінець і поклали на го-
лову чіпець, а зверху зав’язали хусткою, ладкають:

Вчора-м ще була дівочка,
А тепер вже невісточка.

Молодий бере за руку молоду і веде її у танець, а  їм 
ладкають:

Як ся весь світ радує,
Мила з милим танцює.

Танець з мамою, їм ладкають: 
Мила з мамою танцює...

Танець з дружбом: 
Мила з дружбом танцює...

ДАРУВАННЯ  Староста з таніром обходив гостей, і всі 
на танір клали гроші, він давав паленку, а вони – гро-
ші. То лем честь була з молодою потанцювати на про-
щання. Староста знімав богрейду у молодого і клав 
на тарілку на стіл. Під час дарування староста з та-
ніром іде «по сонцю» [по колу], дарує першим, йому 
співають: 

Ти, старосто, не мудруй,
Лем на танір подаруй!
Запхай руку у кишеню,
Тягай грошей повну жменю!

Коли хочуть подарувати, то так просять танір у 
старости: 

Ой старосто наре ́чений.
Дай нам танір назначений.
Та будем ми дарувати,
Що нам буде уставати.

Перед тим як випити, заспіває собі:
Вип’ю, вип’ю до дна, до дна.
Бо-м нівроку годна, годна.
Многая, благая, на многая літа! 

До дружок співають:
На танірі дірочки – (2)
Най дарують дружечки. (2)
На танірі щербина – (2)
Най дарує родина. (2)

Свашки до гостей ладкають:
Чи ви, наші гості, не їли, не пили,
Що ви з нашої хати голос не пустили.

Всі співають:
Голоску, голоску, пущу тебе по ліску,
Не дайся змінити, буду тя любити.

Перед тим як зняти вінок з молодої, ладкають:
Годі, хлопці, танцювати,
Вже час з молодої вінок зняти.
Ой забивай, дружбо, клинці,
Бо вже час знімати вінці,
Бо вже час вінок знімати,
Чіпцем його заміняти.
Ой віночку зелененький,
Носила-м тя молоденька.

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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Любила я тя носити,
Тепер мушу тя лишити.
Вчора ще-м була дівочка,
А тепер вже невісточка.

Коли з молодої знімають вінець, співають: 
Ой вінку, мій вінку,
Зелений барвінку.
Том тя доносила –
Справедливой дівкой!
Як гом доносила –
На стул [стіл] положила,
Я своїй родині
Ганьби не зробила!

Вінок був символом дівоцтва, тому, знімаючи [його] з 
голови молодої, співали:

Попозирай, Ганько, на ключову дірку,
Бо ти послідній раз у зеленім вінку.
Попозирай, Ганько, уверх на повалу,
Бо вже твоє дівоцтво навіки пропало.
Долу там водиця цоркоче,
Розплачься, Ганько, хоть ти ся не хоче.
На високім поді кугут кудкудаче –
Звідуйся, Василю, чого Ганька плаче?

Дружкам співають: 
Зоставайтесь з Богом, мої товаришки,
Що з вами ходила влітку на орішки.
В літі – на орішки, а взимі – на прядки,
Зоставайтесь з Богом, мої камарадки [подруги].
Зоставайтесь з Богом, я вже за порогом.
Ключі на полиці молодій сестриці.
Зоставайтесь з Богом, мого няня ручки,
Вже вас не гребають мої білі ручки. 

с. Смереково
Записала Є. Гайова 24 червня 2005 р.  

у с. Смереково Великоберезнянського р‑ну 
Закарпатської обл.  

від Кирлик Меланії Петрівни, 1939 р. н. 

СВАТАННЯ  Коли ішли до молодої батьків на сватан-
ки [сватання], ішов отець з мамою і молодий, брали 
хліб, закутували у ручник. Молода, коли була згодна, 
то брала від мами хліб [калач], цілувала і давала його 
мамі свій хліб в ручнику, дар за дар вернула.

ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  Домовилися, про все перего-
ворили, погостилися і розійшлися. Пак по тому були 
оголоски. Його і її батьки ішли до священика, запису-
вали їх і домовлялися про вінчання. Через два тижні 
пуп [піп] у церкві проголошував, що такі й такі беруть 
в церкві шлюб, за ці три тижні вони про все ще мо-
жуть подумати і все для себе вирішити.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Свадьби були давно по 
вівторках і четвергах, в  суботу гойкали, що не мож 
свадьбу робить. Звали на свадьбу два хлопи – звачі – 
з колачем, обвитим парадним ручником, кольоровим 
папером. Приходячи до хати, говорили: «Загнав нас 
пан молодий чи пані молода на свадьбу раз і другий 
раз, а  я прошу третій раз. Бись ти були такі вшиткі 
добрі, бись ти прийшли (на такий час) на свадьбу». Ки 
не було дома нич [нікого] і хижа була замкнута, та й з 
того колача брали парадний папір і прив’язували його 

на замок, щоби господарі знали, що там був звач і за-
прошував на свадьбу.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  У вівторок дружки приходили до моло-
дої, гостились, а  дружби  – до молодого. У  молодої 
гудаки [музиканти] били, і коли молодого гості при-
йшли до молодої, то був «шуровий» танець  – друж-
бовський. Дружбам дружки прикапчували [пришива-
ли] ружичку [квітку]. Молодому на лівий бік квітку 
клали, де серце.

ВІНКОПЛЕТИНИ  У  вівторок рано дві-чотири свашки, 
коли ішли на бервінок [барвінок] у молодої, ладкали: 
«Ми ідемо в чистой поле на листя зеленоє, молодятам 
вінки вити, щастя й долю їм просити». Нарізали бер-
вінку, приходили і ладкали: «Ми ходили в чистой поле 
на листя зеленоє, молодятам вінки вити, щастя й долю 
їм просити». В’ють два вінці свашки, а дружки танцю-
ють, а в цей час ладкают: 

Зійди, Богоньку, з неба,
Бо тепер нам тебе треба. 
І ти, Божая Мати, 
Бо час вінки вити помагати. 
На дворі сонце гріє, 
А в хижі ся вінок в’є. 
Не товстий, не тоненький,
Аби був лем щасливенький. 
Такі на ньом косиці, 
Як на небі зорниці. 
Такі на ньом квіточки, 
Як на небі звіздочки.

***
Любі мої свашечки, (2)
Ізвийте нам віночки.
Не товсті, не тоненькі,
Лем би били щасливенькі.
Столику ясеновий,
Уже вінок готовий.
На дворі сонце гріє, (2)
А в хижі ся вінок сяє.
Столику ясеновий,
Уже вінок готовий.
Пустим його в тихий Дунай, (2)
Хто за вінком поплине, того Таня буде.
Пливе за ним Коля, пливе, (2)
То його Танька буде.

Під цей спів вінці в’ють і тепер. Коли в’ють віночки, 
приповідають одне другому: «Дай Боже серенчу [щас-
тя-долю]».  – «Дай Боже». Серенчу просять від Бога, 
в цей час припарадять фляшку з паленкою, гостяться, 
веселяться...

ВІНЧАННЯ  Вінці звиті кладуть на голову в церкві тоди, 
коли вони під час вінчання кладуть пальці на Єванге-
ліє і присягають. Потім їм кладуть перстені на пальці 
і перемінюють вінки  – з молодого кладуть вінок на 
молоду і навпаки. Тогди вони тричі обходять престол. 
Після вінчання молодий з дружбами іде до своєї хижі, 
а дружки з молодою ідуть до своєї хижі. 

ДАРУВАННЯ  Гостяться кожен у себе, і обдаровують їх у 
своїх хижах. Молодому ладкають:

Зачалося весілля (2)
Од Тиси і до Бескида
У нашого сусіда.
Добрі би ся тот мав, (2)
Ой що гостину заклав.
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Коли обдаровують молоду, їй так ладкають:
Ой знати, Боже, знати, (2)
Є у Таньки втець і мати.
Столи в юй встелені, (2)
А двор юй заметений.
Не мітлов березовов, (2)
А травицю шовковов.

***
Старосто наре ́чений, старосто призначений, (2)
Дай танір [піднос] точений. 
Ми будеме дарувати, (2)
Що будеме в себе мати.
На сорочки з гомбічками [уставками], (2)
На хустята з квіточками.
Даруй, родинко, даруй, (2)
В себе дари не стримуй.
А що там не доходить, (2)
Няй староста доложить.

Свашки ладкають дружкам під час дарування:
Ушиткість ми даровали, (2)
А дружки сь ми не відали,
Ви, дружочки, не фіглюйте [жартуйте], (2)
Лем на танір подаруйте.

Дружки – свашкам ладкають:
Де ви тоди позирали, (2)
Коли дружки даровали?

Свашки – дружкам краснов відповіли:
А ми їли кашу з товчки, (2)
Будьте собі, дружки, мовчки.

В кінці дарування староста передає танір з грошима 
отцеві й мамкі, і їм ладкають:

Нянько й мамко молоденькі, (2)
Бірьте [беріть] дари щасливенькі.
Ой хоть з перцьом, хоть не з перцьом,
Бірьте дари з щирим серцьом.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Після гостини і обдарування мо-
лодий з дружбами іде до молодої, щоби її привести 
до своєї хижі. Мама молодої зберає пропуйці – це ті 
гості, що йдуть позад молодої, це її родина. Пропуйці 
мамкі ладкають:

Зладжуйся, мамко, зладжуйся,
Аби дешто не забила, 
Аби там не зганьбила.

Коли молоду ведуть, то так ладкають:
Кади наша Танька йшла,
Там шовкова трава росла,
Та й шовкова команиця [конюшина],
Та й цить, мамко, не журися. 

Йдучи до молодого, два хлопи несли заголовки, [по-
душки] перину, постіль, вели телицю...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Коли приходять до 
молодого, їх на порозі зустрічають його батьки з хлі-
бом і сульом в руках. Мама стає біля молодої, а отець – 
коло сина, і вводять їх в хижу, тримаючи при цьому 
над головою молодої хліб [калач].

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Як привели молоду до мо-
лодого, ішли на воду митися. Молода несла фінджю 
[горнятко] і ручник. Поляли єдне другому, повтирали 
і пішли до хиж, фінджю повісили в себе над головами, 
а на неї – ручник.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А контят її [одягають хуст-
ку] або її мама, або сестра. Вінець вішали над молоди-
ми, або дівки собі брали, щоб віддатися. Коли контя-
ють, співають: 

Дує вітер, шелеше [шелестить], (2)
Дружба молоду чеше.
Розчисав її до волоска, (2)
Пушла за ню поголоска.
Пушла за ню немаленька, (2)
Бо вна дівка молоденька.

Молода до вінця йшла з розпущеним, зібраним ззаді 
волоссям, а коли контяли, то закручували його на по-
тилиці, вдягали успуд чепець і зверху клали парадне 
хустя. В цей же день приходять сюди її рідні та й тато 
з мамою. Молодим співають:

Вийди, Танько, стань пуд білу стіну,
Бо прийшли до тебе мамка в першу гостину.

Молоді зустрічають батьків, проводять в хижу.

ДАРУВАННЯ  Коли молоду законтяют, та молода дає ро-
дині молодого дари: вітцьові – сорочку, матері – хустя, 
а кіть має брата – сорочку, сестрі – блузку чи кіть шо. 
В цей час їй ладкають:

Мамко наша молоденька,
Бери дари, солоденька.
Хоть з перцем, хоть не з перцем,
Бери дари з щирим серцем.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Після гостини 
у молодого законтяна молода велить їй дати хлопчика 
на коліна, це хороша прикмета до того, щоб у молодо-
го подружжя народжувалися дітки. Хлопчика молода 
садить собі на коліна, а в цей час ладкают:

Уже Танька повеліла (2)
Дати хлопця на коліна.

с. Стужиця
Записала Є. Гайова в серпні 2008 р. у с. Стужиця 
Великоберезнянського р‑ну Закарпатської обл.  

від Васильняк Олени Павлівни  
та Вудмаски Марії Юріївни

ВІНКОПЛЕТИНИ  Якщо у четвер була свадьба, то бар-
вінок приносили у вівторок. Ладкали [співали], коли 
рвали барвінок, коли вінці вили молодому, молодій, 
дружкам, дружбам. Мертвому молодому хлопцеві 
[якщо він був неодружений] теж клали барвінок на 
голову. Барвінок ще приклеювали на вікна [на cкло] в 
тій хижі, де мала бути свадьба. Я лем помню, ліпила не 
один раз. Вінець робили в той день, коли мали вінча-
тися. Дружки співали і вили вінок у молодої: 

Коли вінці вили, 
То солодкий медок пили, 
А як ізь ми довівали – 
Ще солодший допивали. 

Або так співали: 
Вінку мой, вінку,
З часнику, з барвінку.
Том тя доносила
Щасливою дівков.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  Свадьбу, як правило, відбува-
ли з одним погарчиком [стаканчиком] лем не так, що 
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біля кожного на столі стояв погар. Його передавали 
сусідові, а староста наливав кожному по черзі, і йому 
приспівували:

Старосто, старосто, криву руку маєш,
Невеликий погар – та й в той не доливаєш.
Старосто, старосто, добре бись старостив,
Якби ти м’я погостив.

Мені після війни [1945  р.] свадьбу відбували, то 
мали лем два літри горівки, а  то і один літр виста-
чало, і  півлітра било, по-різному свадьбували. По-
чиналася свадьба одночасно зранку і в молодої, і  у 
молодого. Молодий з дружбами, старостою був дома, 
а  молода була в свому домі. Кожен з них мав свого  
старосту. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Молодий з друж-
бами і старостою приходив до молодої. В дворі моло-
дої переспівувалися. Спочатку йому виводили стару 
бабу, циганку і лем потому виводили молоду. Вони 
приходять перед хижу, і свашка їх обсівала. Хтось із 
свашок у дерев’яну довбану миску брав вівса, а друга 
брала відро з водою. Одна кругом обходила всіх, хто 
був у молодої, і метала зерно, а друга потім лляла мо-
лодим пуд ноги воду, і молоді мали підскочити, щоб не 
намочитись. Це вже лем їх обсіяли усю свадьбу і мо-
лодих. А потім всі заходили до хиж і гостилися. Після 
гостини молодий забирав молоду до себе, а кіть при-
ставав [був приймаком], то залишався у неї. Я, напри-
клад, за своїм ходила до них, привела його у свій двір, 
й тут була свадьба, і нас обсівали – і у нього в дворі, 
і у мене в дворі.

ВІНЧАННЯ  Вінчалася я за чехів в той день, коли була 
свадьба. Вінчалися ми у церкві в селі Ставне, їхали 
туди десять кілометрів взимі на санях, бо тут не було 
священика. Треба було лем встигнути до обіду повін-
чатися, то все так зрання починалося.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Дружка мала вінець з барвінку, 
без хустя [хустки], а ззаду до вінця кріпили чим біль-
ше пантлики [стрічки]. В молодої теж до вінця кріпи-
ли пантлики. Свекрі [свекрусі] співали:

Дала мене мати, де найди ми могла,
Я за твоїм сином, як за дубом стою.
Свекрухо молода, ми би вас просили:
Якби ви з нашої Гані сміха не робили.
Рано її не зганяй, а їсти їй подай.
Би не банувала [нарікала], же ся оддавала.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Коло полуночі знімали з 
голови молодої вінок, одягали чепець, завивали їй 
черлене [темно-червоне] хустя з ружами. До чіпця 
пришивали ззаду широку пантличку до пояса. Якщо 
влітку було жарко, то хустя не носили, а лем в чіпцях 
ходили. Недільні чіпці прикрашали лем, а  буденні 
були без прикрас. Шили їх з полотна. Коси звиса-
ли по плечах. У молодої волосся було розплетене по  
плечах.

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Молода танцювала «шуро-
вий» танець з ким хотіла, поки не втомилася. Той, з 
ким танцювала лем, кидав на танір [піднос] старості 
гроші, а йому в погар наливали паленку. Давно дару-
вали лем тільки гроші. Молоді після «шурового» тан-
цю могли одступити відпочивати, а свадьба лем про-
довжувалася без молодих.

ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН

м. Виноградів
Записали І. Щербак та О. Поріцька 17 червня 2012 р.  

у м. Виноградові Закарпатської обл. 
від Комаромі Марії Михайлівни, 1958 р. н. 

[Розповідь про традиційне весілля в с. Дротинці 
Виноградівського р‑ну, 1960‑ті рр.]

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Десь о восьмій годині зранку було так: 
хлопці, а  їх називали «дружби́», а дівчат – «дружки́», 
і в той час запрошувались всі – з віку десь п’ятнадцяти 
[років] і поки не вийшли заміж – вся молодь села неза-
міжня, незважаючи на то, чи родина, чи ні. Молодиця 
[молода] з молодим складали список і парували – оцей 
хлопець буде дружбою цій дівчині, ця дівчина – тому 
хлопцеві... Дружка не сама йшла на весілля, а  до неї 
приходили двоє дружбів, і вони пішки йшли на весіл-
ля. Дівчина мусіла виставити якусь простеньку гости-
ну – якесь печиво, інколи пригощала ще й трошечки 
домашнім вином. По дорозі збірали так усіх дружбів і 
дружок і приходили на подвір’я. Рідня і хлопці збіра-
лися у молодого, а дівчата і рідня – у молодиці. З дерева 
робили таку курагов, в основному з берези, прикраша-
ли її лєнточками – з нею попереду йшов староста. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  А зустрічали їх 
так – трошки жартівливо. Закривалися ворота і каза-
ли: «А шо це за люди, для чого вони сюда ідуть?» – «Та 
ми ж бачимо, шо у вас тут столи накриті, а ми дуже 
проголодалися, то пустіть трошки шось поласувати». 
А  якшо молодий забірав молоду, то от було так, шо 
молода нижче в селі жила. То йому треба було пройти 
мимо молодої в церкву. То він приходив зі своїми та й 
кажуть: «Ми бачимо, шо у вас тут двір такий незви-
чайний, прикрашений. Ми тут шось загубили. Нам би 
треба ту гарну молодицю, ту гарну дівчину, шоб вона 
з нами разом до шлюбу помандрувала». Кажуть: «До-
бре, ми даємо вам молодицю». Тоді сама стара бабка, 
яка була в чорному, та на ню якусь там шмату білу на-
кинуть: «От тобі молодиця!» – «Нє, це не ця!» Тоді вже 
викуп з молодого просили – давай гроші! І як викупив, 
то тоді вже йшов молодий з молодою під ручку. А якшо 
з різних кінців, то зустрічалися молоді біля церкви. 

ВІНЧАННЯ  Хлопці бралися за руки, робили такий пле-
тень і вирушали з усіма. Спереді йшла молода, за нею 
йшов той, шо з курагов. А молодицю обов’язково вів 
під руку перший свідок  – його називали «вінчаний 
кум». Це нежонатий хлопець, його вибірали собі мо-
лодий і молода, він буде кум при вінчанні у церкві. 
Йшли і співали, ну, таке [наспівує]:

У нашого свата широкая хата,
Розширив він сіни, де би гості сіли.

З весільними піснями йшли вздовж села. Всі вибігали 
з хатів, адже йде свальба. І так приходили до церкви. 
Точно так ішла процесія молодого. Молодого вела сві-
док  – вінчана кума. У  церкві проводився обряд він-
чання. А  напередодні вінчання хресні батьки, тобто 
маточка з батечком, у молодого і в молодої вили віноч-
ки із розмаріну. І коли молодих вінчали, то ставили на 
голову молодому віночок і молодій на голову – фату. 
Цей віночок дуже зберігався, шоб на ньому шо-небудь 
не поробили. Тоді модно було робити такі весільні ве-
ликі фотографії – образи́. Їх вішали на стіну і саме туди 
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ставили ці віночки – так, ззаді, шоб їх не видно було. 
Це і мама за тим пильнувала в церкві, шоб той віночок 
взяти у чисту хустиночку, шоб комусь другому в руки 
не попало. Як повінчалися, то йшли пішочком додому. 

МУЗИКАНТИ  Музики ́ в той час були не такі, електронні, 
а  були цимбали, бубон, скрипка, акордеон, міг бути 
кларнет або саксофон. Грали музики, пісень співали. 
[Наспівує:]

Коли тота команицю [конюшину] сіяли,
Тогди ми ся любовати начали.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  
Після цього йшли на сільську раду, там уже був ци-
вільний шлюб, роспись. Після всього все весілля при-
ходило на подвір’я молодої... Батьки благословляли ді-
тей іконками і молитвою – «Отче наш» промовлялася. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Хлібом-сіллю [зустрічали молодих батьки], 
обсипали на воротях грошима – копійками, конфет-
ками і зерном [пшеницею]. Той рушник, шо молоді 
стояли на ньому у церкві, забирали додому і берегли. 
А другий рушник залишається церкві. Молодих і всіх 
гостей батьки запрошували за стіл. Молоді сідали 
окремо з дружками на торці столу. У шатор ікони не 
виносили, а так стіну за молодими прикрашали ков-
ром гарним, рушниками, шариками. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Тоді не були такі столи багаті, як 
зараз, але, як я пам’ятаю, то був «Олів’є» – салат, на 
холодне у нас завжди були котлети, різні рулети, які 
пеклися в печі, відбивні. Потім в нас подавали левеш 
[бульйон]  курячий або гусячий з коцочками  – тісто 
домашнє, порізане на малесенькі шматочки. Тісто це 
таке жовте, на яйцях, варилося окремо. Після того по-
давалася торгуня – кісто на яйцях, натерте на терці і 
висушене. Торгуня робиться так: дуже круто замішу-
ється кісто на яйцях, потім на грубій терці натираєть-
ся і в печі чи духовці підсушується до золотистого ко-
льору. Тоді всі патроха з куриці піджарювалися майже 
до готовності, червоною паприкою заправляється, си-
пали туди суху торгуню, трошки тушили це і залива-
ли гарячим бульйоном, заправляли чорним перцем і 
сіллю, зелень давали. І так хвилин двадцять тушиться. 
А після накривають різними одіялами каструлю, шоб 
воно запарилося. Вона стає така розсипчаста, як плов. 
А як подається на стіл, то на ній ставлять м’ясо – ку-
рятину чи яке є. Левеш був із овочами – ставилася ци-
буля ціла, одну можна в шкарлупі – вона дасть колір; 
ставили [клали] колораб цілий [кольрабі] і петрушку. 
Дуже багато болгарського солодкого перцю ставили. 
Його проціджували, щоб він був чистенький. Моя 
мама і тьотя Моргіта були поварами на весіллях. 

с. Матійово
Записали О. Поріцька та І. Щербак у листопаді 2012 р.  

у с. Матійово Виноградівського р‑ну Закарпатської обл. 
від Товт (Рішко) Ольги Михайлівни, 1938 р. н. 

Розшифрувала О. Поріцька

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Мамці не треба було 
складатися, бо в мамки курей, свиня різалася, навіть 
дві свині. М’яса було доста, кіста було доста. Сестри 
понапікали – старші були. Свати нич не давали. Я не 
знаю, чи були там якісь гроші... 

ВІНЧАННЯ  Тоді вже не мож було вінчатися. Но ми він-
чалися, бо це було в п’ятдесят дев’ятому році [1959 р.]. 
Я мала одного двоюрідного брата, того [дядька] сина, 
котрий із няньком собі тут купували хати, перше 
землю... Ой заговорилася! Чоловік питає: «Ти при-
йдеш?». Я кажу: «Я не йду, я не боже ́на, я не циганка». 
Ви мені вибачте, я чисту Божу правду кажу, він каже: 
«Будеме божитися». Вінчают православні, а  бо́жат 
греко-католики. Пішла я до двоюрідного брата, жінка 
в нього дуже золота, кажу: «Можна у вас побожити-
ся?»  – «Коли хочеш, тоді приходьте». Він мені квіти 
купив, вже як ми... Пішов в зеленгосп та купив. І він 
ше зніми ́в фотографії. Там ми божилися. Один був 
дуже старий піуп, який мав шіснацятеро [16] дітей, 
і они його не забрали на Сибір, бо шо би жінка роби-
ла з шіснацятима дітьми?.. В п’ядесят дев’ятому році 
[1959 р.] ми ся божили, пішли у фотографію та й всьо. 
Сестра моя як дружка була, айно, та й його брат, хто 
нас віз із машиноў туди. Так шо в нас всьо було. Там, 
у Виноградово, побожили нас, пообідали-сьмо і поїха-
ли додому. А дома вже готувалася свадьба... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Ра́ненько ми ся розписали в Но-
вому Селі [село у Виноградівському р-ні] – в сусідньо-
му селі, бо в нас не було сільської ради, а потом поїха-
ли у Виноградово...

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Верхні Ворота
Записав С. Сіренко 24 листопада 2008 р.  

у с. Верхні Ворота Воловецького р‑ну 
Закарпатської обл.  

від Григи Анни Андріївни, 1934 р. н.

РОЗВІДКИ  Спочатку приходила сваха на видозвання і 
казала, що до них прийдуть на сватанки [сватання]. 
Потім йшла молодого мати до молодої батьків і каза-
ла: «Наші діти знакомі, може, хай поберуться, ми при-
йдемо на сватання»...

СВАТАННЯ  Був ярмарок у Нижніх Воротах. Люди йшли 
до єврея купити обув. Щось купити з продуктів – те, 
що вдома не виробиш: олія, муки. На ярмарку бать-
ки зговорялись. «Ти не знаєш мою Марусину?». – «Та 
чому ні?» – «Ти прийди до мене, до села, то я пораджу 
тобі дівчину». Прийшов хлопець. «Марійко, іди сюди. 
То як?» Та і сватаються... Прийдемо ми в неділю. Роди-
на молодої готувала на стіл закуску і випивку. Батьки 
молодого, можуть дядьки, ідуть вранці, щоб застати 
молоду ще сонною на печі. До четвертої годин ранку 
київського часу. Так починалось сватання... На другу 
неділю після сватанок батьки дівчини йшли дивитись 
на сім’ю молодого. Тут і домовлялись про весілля, про 
придане, де молоді будуть жити. Ходили у Нижні Во-
рота до нотаріуса і там [у лікарні] у молодих брали 
кров. Існувала ця процедура до 1945 року: якщо кров 
несувмістима, то одружуватись забороняли. Потім – 
до священика... [Казали] «сватання», «сватанки». Бра-
ли старшого [чоловіка] з села. Хто міг добре брихати. 
Були у селі п’ять чоловіків, яких запрошували [бути 
сватами]. Мій тато казав, що він дванадцять раз був 
дружбою, а старостою – і не знав скільки. Коли за мо-
лодою ідуть на весіллі, а  при сватанні  – ні. Якщо не 
бажала дівчина виходити за парубка, то сватам гово-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



128 ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ

рили: «Ми не будемо сватами»... Коли приходили сва-
ти до молодої [...], староста бив палицею по одвірках 
і казав: «Слава Ісусу Христу»... Обговорять придане: 
той корову дає, а той – землі. [Землі багато давали?] 
Хто скільки міг, 1,5–2 га.

ЗАРУЧИНИ («СВАТАНКИ»)  Коли починається коляда, 
то тоді йдуть на заручини – сватанки. То ідуть батьки 
домовлятися за придане, за день свайби. Молода бере 
собі дружку, молодий – собі [дружбу]. Тоді були лише 
по двоє...

ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  Потім ішли до церкви, до 
священика писати оголошення. Піп у церкві оголошу-
вав, що парубок такий-то заручив таку дівчину. Про-
тягом трьох неділь повинні були повідомити, хто про-
ти цього шлюбу. Щоб рідні [родичі] не пожинились. 
Коли молоді приходили до священика повідомити, 
щоб той проводив оголошення, то той влаштовував 
їм випробування. Молоді повинні подоїти корову, по-
кормити її. Так мама розповідала мені, бо їй довелось 
через це пройти. Такий звичай існував у кінці ХІХ ст.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молодий ходив [запро-
шувати] і молода. Молодий  просив так: «Просить вас 
тато і мама, і я вас красно прошу, ви ш те були такі до-
брі, прийшли до нас на свадьбу». Молода не запрошує 
тих, кого запрошує молодий. Молода тоже каже такі 
самі слова. Тепер вперед просить дружба і дружка...

ВІНКОПЛЕТИНИ  Вінці робили з барвінку і квітчали. Ді-
вчата робили вдома. Хлопці були у шляпах, і  дівчата 
їм клали на шляпи вінці, а дівчата – просто на голову. 
Тоді молодий для молодої ніс свій вінок. Староста ді-
вочий вінець знімав і клав вінець, що молодий приніс. 
Після цього молоду завивали у білило [2 м білого по-
лотна]. Після цього молоду забрали до молодого, і вона 
сиділа там, поки її батьки не прийшли з подарками... 
Хлопець різав барвінок дівчині. Брали кольцо і хліб. 
Кольцо на хліб і кріз кольца. Три цігвуски [стеблини] 
барвінку. Мав прийти хлопець і монетою на цьому 
кольці три стеблини [зрізати], і ті три стеблини окремо 
зав’язували, і клали в вінок. Зараз цього немає... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  А вінець коли клали 
на молоду, то кликали: «Поступись, батько, ближе, 
поблагослови вінець». Батько мав три раза цілувати 
[доньку]. Староста давав вінець потім матері, братові, 
всім, а свашки приспівували:

Ой так матінка мовить,
Ой так батенько мовить,
Най тяк благословить:
– Благословімо доньку, (2)
Під вінок головоньку...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Коли прийшов 
молодий за молодою, то молоду не відпускали. Перед 
тим як вивести молоду, виводили стару жінку або мо-
лодичку. Запитували: «Ця вам підходить?». Їм відпо-
відали: «Нє»...

ВІНЧАННЯ  На рушник [молоді] стають разом. Молода 
топчить ногу молодому, щоб руководила в сім’ї. На-
казували їй, що якби потоптала, тобто наступила на 
туфлі. Вінчались у свайбу, а  було, що і до. Молодий 
ішов до батьків своїх, а  молода  – до своїх. Вінчання 
було у тому селі, у якому жила молода. А коли в одно-
му селі, то до того, до кого блище.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ   Хліб і сіль. 
Коли приходив молодий, [то] обсівали зерном. Мати 
давала меду молодим, щоб життя було солодким, з 
своїх рук... Зараз заставляють [молодих] після розпи-
сання [вклонятися батькам]...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ, ДАРУВАННЯ  Несуть пода-
рунки, покривали, рушники і подарки матері, вітцю, 
братові молодого. Подушки, покривала готують, мо-
лодим на вечір спати. Рушники вішали на стіни. Ста-
роста запрошував батька молодого до столу. Ось від 
невістки подарок  – рубашка. Так дарують також ма-
тері, сестрам, братам молодого. Парубки говорять  – 
за це треба викуп. Молодий повинен давати бутилку 
палянки. Після цього мав право забрати подарунки... 
Був «золотий» танець, молода повинна танцювати з 
кожним. Потанцював гість з нею і на тараль повинен 
класти гроші. А староста кожному наливав  сто грам. 
[«Тараль»] – проста тарілка, на яку клали рушник. Те-
пер дарують по-іншому. Співають «Хто сидів за сто-
лом, то хай дарують за шаром». Нині дарують [гроші] 
у конверті або подарунки. Було так, що молода дотан-
цюється, що ноги в неї болять...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Коли зняли з молодої вінок, 
який приніс молодий, то молодий повинен сам їй за-
плітати косу. Дружба міг допомагати. Молода пови-
на принести воду. Кожний повинен брати крушку і 
пити. Це відбувалось після того, як молоду заплели і 
зав’язали. [О котрій годині молоду пов’язували?] Піс-
ля обіду.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  [Хто супроводжу-
вав молоду до свекрухи?] Двоє йшло чоловіків і жінка. 
Першим до хати заходив староста і перевіряв, чи цілу 
під поріг положили одежину [овечу гуню], щоб сім’я 
була цілою. Староста казав: «Підніми, щоб там не по-
кладена була ворожка». Раніше проводжали молоді та 
і ладкали:

Дайте нам сісти,
Не дайте нам їсти,
Ми у вас не робили
І не заслужили.

Мамі співали:
Свикриця, свикриця, май добрий обичай –
Ти нашу дитину на добре научай.
Свикриця, свикриця, я тебе не бою,
Я за твоїм сином, як за стіной встою.

Зараз уже цього немає... Коли приходила молода до 
молодого, застиляли за стіл і там давали молодій на 
коліна хлопчика. Варили також яйце і ділили його по-
полам між молодими. Яйце – це єднання...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  А зараз уже не так. Кафе, столова, 
школа. У кафе років п’ять почали святкувати [2001–
2002 рр.]. До цього робили пшипак [накриття для ве-
сілля]. Доньку видавала заміж у 1987 році, то і робили 
пшипак з дерева, а криша – з шифера, стіни – з плівки 
чи бризента. Пшипак був на двісті п’ятдесят чоловік. 
Танцювали на подвір’ї... Тоді барвінок робили, друж-
ба – прапор. Зараз молода, молодий вінців не мають. 
Вінок був символом дівоцтва, а  яка мала до весілля 
дитину, то вінок не одягала – їй не дозволено. Зараз 
у будинку культури показували традиційне весілля. 
Готувались до обласного виступу... 
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МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН

с. Голятин
Записала Н. Гаврилюк у с. Голятин  

Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.  
від Фулій Ганни Михайлівни 

ВІНКОПЛЕТИНИ  
Ой пой [піди], Боже, до нас, (2)
Тепер у нас гаразд. 
Приступися, Божа Мати, (2)
Се весілля починати. 
І до того городочку барвінок різати. 
Добрий ранок, городочку, (2)
Та й зелений барвіночку. 
Бо прийшли тя женці жати (2)
Й у віночкові складати. 
Будь щасливий, городочку, (2)
Та й зелений барвіночку, (2)
Молодим на головочку. 

Співали всяким голосом у нас. Спочатку різали барві-
нок, а потім приносили додому, розстеляли на столі і 
в’язали його. А потім співали так:

Занесеноє туй зілля (2)
Із городця на подвір’я. 
Ай бо но занесено (2)
На тесовий столик. (2)
Се се зілля положено. 
Ой за нашу роботицю (2)
Несуть нам туй паляницю.
Ой угору не лю Тису, (2)
Неси, мамко, сюди мису. 
Під зелені вой віночки, (2)
Бо й ідемо ми та й до дочки. 

***
Ненько у гробочку лежить, 
Навхрест ручки держить. 
– Ой Боже, Богочку,
Пусти мене додомочку 
Увідіти дитиночку
У зелененькім віночку. 

Батька не було [в молодої], мама була. Всі сиділи і 
ревли. Коли віддається без отця чи матері, то старо-
сти споминають, коли кладуть вінці. І свашки... У нас 
стародавня традиція. Вили чотири вінці. Були дружба 
і дружка, молодий і молода. Не було по вісімнадцять 
і по двадцять дружок. На другий ранок, коли свадь-
ба, то кладуть на молодих ті вінці. Це й косички там. 
Вони так ішли до церкви. Йшли. Не їхали. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  [Яких   пісень 
співали, коли молоді поверталися після вінчання?]

Ой вийди, мамко, у двір 
Та прийми зятя у двір. 
Ой світи, ясна зоре, 
Ой світи. 
Подиви, мамко, чи обоє твої діти. 
Мої то-то діти, мої,
Лише мамки не мої... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  І раніше був коровай. Хлібина 
така. На ньому такий вінчик з барвінку. Бутилка вод-
ки, прикрашена вінчиком. Його потім, цей коровай, 

ділять. Йдуть у танець. Затанцьовують. Староста там 
є. Обоє [молоді]. І дружки, і бояри, всі танцюють. Ста-
роста коровай ділить і дає кожному. Мед дають із ста-
кана у нас сватам, із ложечки, коли вийде молодий за 
молодою. 

Ми собі заспіваймо
В куми на гостині. 
Та й аби Бог щастя дав 
Кумі і дитині. 

***
Тоті співаночки не позабивала, 
Що-м я маю користі, давно колисала. 

До того. Kаже:
Мамо, не зганяй мя рано. 
Ізжени мя уполудне,
Як черево схудне. 

***
Мене мама породила
У сінях на мості 
Та дала мя такий віч –
Моргати на хлопці. 

***
Мене мама породила 
У сінях на гуні 
Та й дала мі такі очі, 
Як сиві зозулі. 

***
Ой кувала зозулиця 
На дубовім мості,
Літа мої молоденькі,
Прийдіть до ня в гості. 

***
А я собі заспіваю
Так, як стара баба,
Молода ся прислухує,
Й вона би так рада. 

[Ладкання –] це таке співання на весіллі. Це обрядові 
такі пісні. 

Відколи ня мама била,
Відтоди сь я бою. 
До півночі зі хлопцями стою. 

***
Заспівайте собі мало,
Бо нам невновало,
Заспівайте собі більше,
Бо нам веселіше.

***
Ой не буде нам горе, 
Бо туй самі директоре. 

***
...настойка
Голова пшенична, 
Ай бо наша позад його, 
Й усе за велична. 

***
...а ростовко
Та й зорівки пити.
Ми будем весіллячко 
Твоє веселити. 

***
Ой бери ня файно,
Бо до мене починає
Ходити Михайло. 
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c. Сопки
Записав С. Сіренко 26 листопада 2008 р. у с. Сопки 

Міжгірського р‑ну Закарпатської обл.  
від Грабовчака Федора Михайловича, 1929 р. н., 

родом із с. Лозянський Міжгірського р‑ну

ВИБІР ПАРИ  На багатство [звертали увагу]. Я вам опо-
вім. Була своя земля до радянської влади. Багач від-
дав свою дочку за файного хлопця, бо дівчина була 
якась така не файна, не трімка, а земля потягнула. Як 
зайшла совєтська власть, то землю відібрала, то схо-
дились, як ся полюбились... [Чи були такі випадки, що 
батьки вибирали пару своїй дитині?] Було. Та то вони 
добре не жили. Батьки домовились, а діти не дуже то 
согласні. Як самі домовляться та будуть бідно жити, то 
будуть один одному допомагати, знатимуть, що лише 
самі... Я вам оповім правду. І в моєї дружини [чолові-
ком] міг бути троюрідний [брат]. Сестра, вирахували 
і не дали. Тепер то пустили, а раніше було до сьомого 
роду. Тепер священики дозволяють у четвертому роду 
або п’ятому. Я з нею зійшовся, то ні в якому роді не 
були. Я пишуся Грабовчак, а вона писалася Тайстра...

СВАТАННЯ  Було [сватання]. На празник Георгія навесні 
шостого мая було сватання. Потом треба було згото-
вити продукту, напою. Тяжко було за горілки. Я ходив 
у нижні райони і купував вино. То свайба була чотир-
надцятого июня. Закликав тих, с ким я робив, сусідів. 
Прийшов напарував горілку, вина, їсти. Закликав му-
зиканта, що на скрипкі грав, і так ми провели ніч... Усе 
було попросту. То нині є дуже так високо...

РАХІВСЬКИЙ РАЙОН
м. Рахів

Записала В. Борисенко 14 листопада 2010 р.  
у м. Рахові Закарпатської обл.  

під час безпосереднього спостереження  
весільного обряду

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Оксана навчалася 
у Львові, тому на тиждень раніше там відбулася ре-
єстрація шлюбу в РАЦСі, вінчання в церкві. Удома –  
весільна гостина для родини та друзів. 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  У суботу ніяких обря-
дів не було. І  в молодого, і  в молодої готувалися до 
весілля. В обох домівках прикрашали ворота хвойни-
ми (частіше смерековими) гілками, вплітаючи у них 
паперові квіти, стрічки, різнокольорові кульки. По-
середині вінка прикріплюють виготовлене з паперу 
серце, також прибране квітами. Ця прикраса часто 
залежить від фантазії тих, хто це виконує. Варто за-
значити, що в інших населених пунктах Гуцульщини, 
як-от Яремче, Ясіння, на воротах на знак весільного 
свята прикріплювали два деревця, які прикрашені па-
перовими стрічками та квітами. Вони залишалися на 
воротах ще протягом тривалого часу, щоб люди зна-
ли, що там було весілля. 

МУЗИКАНТИ Зберігається традиція загравати весілля 
музиками. Раніше це були троїсті музики: срипаль, 
цимбаліст і гравець на бубні. Пізніше до них при-
єднався баяніст. Тепер їх четверо. Грали цимбаліст, 
скрипаль, сопілкар, баяніст. Грали вони переважно гу-

цульські наспіви, зокрема, також популярну народну 
пісню «Перелаз, перелаз, від сусіда до нас. Сусідський 
легіню, сусідський легіню, чом ти не йдеш до нас...». 
Музиканти на весіллі дуже важливі тепер, як і колись. 
Без них не розпочнеться весілля. Це засвідчують і до-
слідники буковинської частини Гуцульщини. У Рахові 
після того, як музиканти пограли перед домом, у  сі-
нях, хаті, потім пригостилися за столом, усі гості ви-
рушали до молодої. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  В  неділю 
вранці молодий збирав зі своїми гостями, яких перед 
тим мати молодого пригощала за столом, до молодої. 
Мати благословила сина іконою, а також забезпечила 
його оберегами: у взуття поклала трохи солі, до кише-
ні – зубок часнику і доричку [шматочок проскурки]. 
Обереги від наврочування готувала так само мати на-
реченої. Вона, окрім названих, вплітала ще потаємну 
стрічечку у волосся молодій.

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  Тепер не на конях, а на при-
крашених кульками, квітами, стрічками машинах ру-
шають від дому молодого. Дорогою водії авто мають 
обов’язково сигналити, щоб знали, що їдуть весільні 
гості. Наречений має в руках букет білих троянд для 
нареченої. Поруч з ним є дружба. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Одяг наречених європейський. 
Хоча варто відзначити, що мода на народне націо-
нальне вбрання під час весілля знаходить все ширше 
застосування... На розглядуваному весіллі досить ба-
гато гостей, переважно чоловіків, як і сам батько мо-
лодої, були у вишиваних сорочках, що вже створюва-
ло приємний колорит дійства...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  В будинку моло-
дої вже готові до зустрічі гостей. Хвіртка убрана так 
само у хвою і паперові прикраси, на вулиці перед нею 
вже виставлений стіл, на якому лежить хліб і приго-
щення. Молода вітається зі своїм судженим. Молодий 
дарує їй букет квітів. Наречена бере миску з цукер-
ками, зерном, грішми, цукром і, набираючи в жменю 
всього потроху, обсипає гостей, які стоять перед во-
рітьми. Це певною мірою осучаснена давня традиція 
обсипання молодих. Запрошують на коротку гостину 
до хати молодої. Там вітають молодих батьки і най-
рідніші гості. Бабусине привітання було за народним 
звичаєм коротким, але філософським і значимим: 
«Будьте чемні і мудрі». Як водиться, бажали молодим 
щастя, добробуту, взаєморозуміння. Після короткого 
застілля всі гості і молоді вирушають на машинах до 
парку фотографуватися біля визначних місць. Як пра-
вило, це робиться між ЗАГСом і церквою. Зокрема, 
молоді поклали квіти біля хреста, який ставлять при 
дорогах. У парку наречені фотографуються з друзями, 
родиною тощо. Це тепер порівняно нова загально-
українська традиція. Фотографуються, знімають на 
відео, розважаються. Опісля усі відправляються знову 
ж таки на авто до зали, де замовлено весільну гостину. 

ПІДМІННА МОЛОДА  Біля хвіртки – сестра молодої та 
дружки. Вимагають викуп від молодого. Торгуються. 
За викуп йому двічі виводять підставну молоду. Це 
була дівчинка років п’яти у довгій білій сукні з роз-
кішною зачіскою маленької принцеси. Під час тради-
ційного весілля замість молодої могли виводити стар-
шу жінку, когось із дружок. Продовжують торгувати-
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ся. Сестра не поступається і вимагає сто доларів за 
молоду. Отримавши викуп, сестра подає знак, і батько 
виводить наречену... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Перед входом до зали 
батьки молодих благословляють ще раз молодят іко-
нами і хлібом. 

ДАРУВАННЯ  І  вже перед входом до зали поставлено 
прикрашений стіл, за яким стоять молоді і приймають 
привітання та подарунки від усіх гостей, які вилашту-
валися в живий ланцюжок. Ця церемонія тривала до-
вгенько, бо гостей було запрошено близько 300 осіб. 
Гості переважно дарують квіти і конверти, потім сіда-
ють за накриті столи. У залі безліч повітряних різно-
кольорових кульок. 

ПОСАД  Посад молодих особливо пишно убраний, на 
стіні – ікона і рушник. Весілля проводив найманий та-
мада. На початок гостини тамада запросив священика 
промовити молитву. Той прочитав «Отче наш», «Ві-
рую», та усі разом проспівали «Многії літа». Свяще-
ник поблагословив молодих і весільну гостину. Далі 
було запрошено батьків молодят до привітального 
слова. Вони від душі бажали своїм дітям щасливого 
життя та щоб мудрість перемагала життєві трудно-
щі. Наприкінці вітання тамада запитував матерів, чи 
будуть вони доброю свекрухою та тещею. На завер-
шення батьківських вітань проголошувалося відоме 
«Гірко!» та «Будьмо!».

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  У селах Гу-
цульщини розпорядником весілля все ще традиційно 
залишається староста, але модний сервіс з тамадою 
поволі добирається і до села. Програма тамади дуже 
віддалена від народних традицій. Витівки можуть 
трохи різнитися між собою, але загалом їм притаман-
на спільна структура сценарних дійств. За нашими 
спостереженнями, тамада на весіллі в м. Рахові відріз-
нявся певною стриманістю і не дозволяв собі вдавати-
ся до «солоних» жартів. Його програма була типовою: 
ігри із залученням гостей, конкурси, ті самі «музичні 
децибели»... Окремі з них мали ігровий характер, де-
які, як-от перетягування каната між родиною наре-
ченого і нареченої, було суто спортивного характеру 
і нічого спільного з весільною обрядовістю українців 
не мали. Після батьківських привітань тамада просив 
встати дружбу і дружку. Вставання кожного супрово-
джувалося магнітофонним записом відповідної пісні, 
у цьому випадку це були фрагменти «Секс бомб». Далі 
під такий самий «пісенний єралаш» тамада ілюстру-
вав, про що думають молоді. Молодий мріяв про ма-
шину тестя, а дівчина – про кохання з ночі до рання. 
Потім ведучий звертався до гостя з питанням: «З яки-
ми словами приходите додому у день зарплати?». Пі-
сенна відповідь лилася з динаміка:

Я горілки не п’ю,
Бо горілка гірка.
А я жінки не б’ю, 
Вона гарна й молода...

Далі подібний жарт-запитання був до весільної гості, 
як вона звертається до свого чоловіка, коли їй потрібні 
гроші. Відповідь була фрагментом із записаної пісні. 
Подібних гумористичних випробувань для гостей було 
чимало. Під кожне запитання підбиралася відповідна 
пісенна відповідь. У  цей час запрошували гостей до 

наповнення келихів. ...Перша танцювальна пауза при-
урочувалася до першого танцю молодих. Музичний 
танцювальний супровід був переважно український. 
Друга частина гостини розпочиналася за програмою 
тамади, це були різноманітні ігри із залученням гос-
тей. Тамада завчасно приготував різні реквізити для 
розігрування відповідних сценок. Були витівки про 
дуба, зайця тощо. «Гірко!» вигукували не часто, але пе-
ріодично закликали до поцілунку піснею, яка загалом 
поширена саме в західних областях. Наприклад:

Гіркая, гіркая,
Гіркая вода,
Най ся поцілує
Пара молода... 

Далі під команду тамади музики або й гості при-
співували: 

Не будемо пити тую гірку юшку,
Най ся поцілує дружба дружку...

Потім це стосувалося сватів і навіть весільного старости: 
Не будемо пити тую бурачанку,
Най ся поцілує староста коханку...

Відповідь старости відбивала картину сьогодення за-
хідного регіону. Відомо, що тут переважно жіноцтво 
виїхало на заробітки до сусідніх країн. Він вигукнув: 
«Вона в Чехії...» На таку репліку пролунала пісня:

Якби я мала крила,
Якби я вміла літати...
Я б полетіла на Україну
Свого милого шукати...

Таким чином, певні ігрові моменти сучасного весіл-
ля відображають також побутову картину життя. Не 
було традиційних привітань від інших родичів, окрім 
батьків. Певною мірою втратилася цінність слова і піс-
ні на весіллі, зникли численні приспівки, коломийки, 
ладканки до особливих обрядових моментів. Досить 
приємним явищем, поширеним не лише в Рахові, але й 
на усій Гуцульщині, є виконання гостями (без коман-
ди тамади) українських народних чи популярних ав-
торських пісень, що походять з центральних областей 
України. Дуже злагоджено гості всупереч тамаді спі-
вали пісні «Гей наливайте повнії чари», «Милий мій, 
зійшла зоря», «Копав, копав керниченьку», «Ой на горі 
там женці йдуть», «Ой чий то кінь стоїть», «Мій рідний 
край», «Червона рута», «Дівчина-весна» та ін. Загалом 
в західних областях ці пісні є улюбленими, їх вико-
нують на гостинах, під час календарних та родинних 
свят. Тоді як тепер в центральних та східних областях 
звучить переважно російська попса. Щодо весільної 
обрядової пісні на Гуцульщині, то її порівняно легке 
забуття пов’язано, напевне, з декількома факторами. 
Ще на зламі ХІХ–ХХ ст. посилилася міграція населен-
ня у зв’язку з економічними труднощами краю. Мігра-
ційні процеси уповільнюють еволюцію фольклорних 
жанрів і сприяють появі новотворів. Мабуть, це пояс-
нення, чому легко відійшла весільна поезія.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ Страви на столі були як тради-
ційні (холодець, голубці), так і більш новітні (різно-
манітні салати, м’ясні вироби, а  також шашлики). 
Обов’язковою стравою на застіллі був традиційний 
«росіл»  – курячий бульйон з домашньою локшиною. 
Незважаючи на зміни в кулінарній майстерності, ця га-
ряча страва залишається на усіх весіллях традиційно. 
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ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Сценарій 
весілля не обійшовся без традиційного викрадення 
молодої. Воно було осучаснене в дусі реалій сього-
дення. Тут молоду викрадали двоє «бандитів» у  від-
повідній екіпіровці. Після пошуків, ігрових сценок 
молоду було повернуто.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Ще одним елементом тради-
ції, значно оновленої, було завивання молодої хуст-
кою. Цю дію тут виконувала свекруха, яка знімала 
фату і зав’язувала невістку хустиною. У с. Богдан, що 
знаходиться за 15 кілометрів від Рахова, ще на деяких 
весіллях запрошують старших жінок, щоб ладкали 
весільних ладканок при завиванні молодої, але це тра-
пляється дедалі рідше й лише в селах. У Рахові ладкан-
ня вже майже не практикується на сучасних весіллях.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Весільна гостина закінчи-
лася далеко за північ. На другий день гості сходилися 
на «поправки», які тривали ще майже цілу днину, але 
вже без тамади й обрядових елементів. Можемо кон-
статувати, що до Карпат ще не дійшли, слава Богу, 
такі поширені в центральних областях новітні жарти, 
як миття ніг тещі та взування в чоботи і низка інших 
вульгаризованих елементів (пиття вина з туфля наре-
ченої тощо). 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Проте для сучасного гуцульського 
весілля характерні загальноукраїнські риси і прикме-
ти. Насамперед змінилася структура церемонії, відбу-
лося скорочення у часі цієї важливої родинної події. 
Надзвичайно звузився діапазон уживання весільної 
обрядової поезії. Найбільш негативними тенденціями 
розвитку сучасного весілля є пасивність гостей і ви-
користання театралізованих видовищ, ігрових жартів, 
змагань, конкурсів, здійснюваних переважно найма-
ними артистами, які не знають локальної етнічної ко-
лористики, символіки, звичаїв, етикету традиційного 
весілля українців. Сьогодні весільні урочистості мало 
відрізняються між собою, бо обрядовість у них зведена 
до мінімуму. Уніфікація весільного обряду досить тісно 
пов’язана із поширенням сценаріїв реєстрації шлюбу і 
весільної гостини, яка ще за радянських часів розро-
блялася працівниками урядових установ, так званими 
Комісіями по вивченню і впровадженню нових грома-
дянських свят і обрядів. Весільна обрядовість україн-
ців південної частини Гуцульщини, зокрема м. Рахова, 
відзначається не лише новотворами, яких не уникнути 
у міському побуті, але й збереженням окремих тради-
цій, гостинністю, повагою до гостей, наречених, пісен-
ним, хоч і позаобрядовим, супроводом. 

с. Чорна Тиса
Записала Я. Балушок 2002 р. у с. Чорна Тиса 

Рахівського р‑ну Закарпатської обл.  
від Цуперяк Єви Каролівни, 1967 р. н.,  

та Цуперяк Василини Миколаївни, 1963 р. н. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На весіллє іде молодий 
собі просить, молода – собі гостів своїх. А потім перед 
весіллям молода шле молодому з своїми старостами, 
ну, не старостами, а  вибирає собі кумів таких і шле 
вінки молодому. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Пришивають вінки дружба́м ці куми, 
шо йдуть, везуть ці вінки від молодої... Такі віночки 
є, такі на груди. А  дівчатам на голову приклеюють 

[чіпляють]. Дружби ́ – це свідки. В нас у свідки брали 
коли як. Раньше брали по десять, по дванадцять було 
дружбі́в, дружо ́к. Молода має дружку, а  молодий  – 
дружби. А тепер уже, коби два, чотири. До пари фак-
тично повинно бути.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Потім молодий 
приходить, ну, в кого як звичай, приходить по моло-
ду додому, або зустрічаються уже на сільраді, перед 
ЗАГСом. Свати є. Несуть такі дере́вця і там вже по-
чинають токми ́тися, ну, як вам сказати, – домовляти-
ся. Молодому підсувають іншу молоду, переодіту, або 
мужика переодітого, у  молоду одягають, підсувають 
молодому. Потім гроші питають за молоду, починають 
торгуватися. Коли вже домовляються, бачать, що часу 
нема, тоді вже молодий забирає молоду, цілує, і ідуть у 
ЗАГС, на розписки. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Тепер [весілля] роблять в суботу, 
а раньше робили серед тижня. В піст не можна, і те-
пер. Після Паски, но лиш не в піст. Завжди після таких 
великих свят... Один день [грали весілля]. В нас на ве-
сіллю завжди тоже співают багато коломийків. Обич-
но співають дівчині, шоб, як вона вийде заміж, яке в 
неї буде життя:

Та не ре ́ви, дівчиночко-й,
Не ре ́ви, не ре ́ви-й.
Кого собі полюбила-й,
Того собі бе ́ри.
То заплачеш, біла дівко,
В перший понеділок,
Як ти здо ́йму ти з голо ́ви
Зелененький ві ́нок.
То заплачеш, біла дівко-й,
У другий вівторок,
Як ти прийде-й на голо ́ву-й
Гадочок по сорок.
То заплачеш, біла дівко,
Й у трету сере ́ду,
Як тє буде ґазда бити
Кулаком спере ́ду.
То заплачеш, біла дівко,
Йо в четвертий че ́твер,
Ой Боже мій милости ́вий,
Шо я зро ́блю те́пер?
То заплачеш, дівчино ́чко,
Йо в п’яту п’ятни ́цю,
Як си прийдеш забирати
Із коршми п’яницю.
То заплачеш, дівчино ́чко,
Йо в ше ́сту суботу,
Як си будеш виправляти-й
Ґазду на роботу.
То заплачеш, біла дівко,
Йо в сему неділю,
Ой Боже мій милости ́вий,
Шо я тепер вдію?
Але шо я тепер вдію
І шо маю робити?
Хіба маю усей вік свій
Із п’яницев жити.

Ото обично, коли вже наражають молоду, то свашки́ 
ла́ткають:

Куди ти си-й, молоденька, збираєш?
Та вже більше ти діво ́чков не будеш.
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Та на пізні вечірниці не підеш,
Та за файні леґіни ́ки забудеш.
Ой сідай ти, молоденька, на стілець,
Бери собі в праву ручку гребінець
Та розчеши кучери ́ки під вінець, (2)
Будуть твої кучери ́ки сіяти́,
Буде твоя рідна мамка плакати.

***
Буде се весіллєчко пані молодої.
Та ми собі погуляймо-й до днини біло ́ї,
Чиє се весіллєчко? Пана молодого-й.
А ми собі погуляймо, шо кому до того?
Ми собі погуляймо, ми собі побудьмо-й,
А най судє, най говорє, ми здорове будьмо.
Та най судє, най говорє, най кажуть, шо кажуть,
Яки-м годна погуляти,
Най кому розкажуть.

***
Іде мамка-й до доне ́чки,
Сусідці питає-й.
Ци далеко донька жи ́є?
Ци гаразду має?
Недалеко-й донька жи ́є
Й гаразду не має-й.
І сидит собі край віконцє,
Синці обзирає.
– Та шо ж тобі, моя донько?
– Вкусила мі пчілка-й.
– А чого кі-й не кусала,

Коли-с була дівка?
– Та тогди ні-й не кусала,
Висо́ко літала-й,
А тепер ні й укусила,
Яким-м сі відда ́ла.
Сідай, мамко, коло мене
Та не вра ́зи ме ́не.
Бо у мене лиха долька
Та й побила мене.
Та вона мене побила,
Та й моє тіле ́чко-й.
Не годна я примови ́ти 
До мамки словечко.
Купи-с мені, моя мамко,
Купи мі залля ́ти,
Ні же-с мала-й мені, мамко,
Таку дольку дати.
Ци я тобі-й, моя мамко-й,
Воду-й не носила-й?
Шо ти мені, моя мамко,
Дольку не просила.
– Яку-с воду-й наносила,
Таку би ти пити,
Яку-с дольку віпроси ́ла,
З таков би ти жити.
– Віддала-с ні, моя мамко,
Там, за тоту річку-й,
Воліла́-с ні, моя мамко,
Засвітити свічку.
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БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН

 с. Новопетрівка
Записала С. Маховська 21 червня 2012 р.  

у с. Новопетрівка Бердянського р‑ну Запорізької обл.  
від Назарової (Суслової) Катерини Панасівни,  

1926 р. н. 

СВАТАННЯ  Було вибирають таких же ж побагатших, 
шоб робили хорошо, вміли роботу робить. Прихо-
дють два мужчини – старости ́ два. Ми онучку оддава-
ли. Заходють, а бабушка корову доє за літньою. А я з 
нею копала, з тією онучкою. А вона мені каже: «Тьотя, 
а до нас сьогодні старости прийдуть». А я кажу: «Які 
старости? А  ти бабунькі казала?»  – «Ні, я  тіки Вам 
кажу». – «А чого ж ти до вечора додержала?». А вона 
мені каже: «Ось побачите». А  тоді, мати встає з ді-
йницею, з молоком, а я кажу: «Ма, а до нас старости 
прийдуть». А вона каже: «Які старости?». Я кажу: «До 
Вєри жених прийде, старости ́ два». А вона: «Ти про це 
не балакала. Ми для цього ще не готові». Батько вби-
тий, ще не найдений був, не було ізвіщенія. Коли обзи-
ваються: «Оце ж ми йшли до моря та нам понравився 
двір, та й ми хочемо зайти хоч водички напитися». – 
«Заходьте, заходьте, добрі люди. Шо ви в нашому дво-
рі тут найшли? Шо вам нравиться? Шо вам  – нє?». 
Вони обзиваються: «У вас тут дівчина єсть гарна». Це 
ж Вєра. Вона писанка. Не можна там! Як на кладбіще 
зайдеш, вже одинадцять год, як вмерла. Кругловида, 
тут симпатія [родимка], походка така  – така гарню-
сінька. Ото ж свати. «Заходьте, добрі люди», – бабуш-
ка обзивається. Зайшли, хатка маненька. І жених же з 
ними прийшов. У жениха мати була, батько убитий на 
фронті, а мати була. І брат, і сестра, но ті не приходили. 
Зайшли вони, дойшло діло до столу. За стіл набирають 
шо там вже не було, но було основне – ми багаті були 
рибою. І вони – рибаки, дядьки ці, і ми. Тоді начали 
вони поговорки: «Та оце ж ми йшли, і нам сказали, шо 
у вас тут дівчина єсть гарна. Дозвольте подивиться на 
неї». Вона, бідна, як зайшла туди, як стала колякою ті 
нігтики довбать, і од кроваті не одірвеш, слізьми за-
ливається, плаче. Ці слова ніколи не забуду: «Ніде я 
не збираюсь зі свого двору йти». А хата була: з соняш-
ника причілки, комишом укрита, манесенька, одна 
кімнаточка на дві перебита. «Я  з своєї хати ніде не 
піду», – сватам заявила. А вони кажуть: «Як уже буде, 
будем балакать». Балакали, балакали, приходе його 
мати. Заходе його мати з отакою палкою, не дозволяла 
вона. Крик піднявся, плач. Вони вечором приходили. 
То восени. Було такий обичай, шо вечором. Уже до-
світок. А  прєдсєдатєль сєльського совєта жив на тій 

вулиці. Ішов на охоту, чує, шо тут крик. І  прийшов: 
«Шо тут у вас за крик». Те і те, ну, ладно... Із рушником 
і з хлібом [приходили старости]. А батьки віддають їм 
назад [свій хліб]. Двоє [старостів]. Во время свадьби 
їм ще по одному рушнику дають. Одним – на сватанні, 
другим – на свадьбі...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Казали] «женіх» і «нєвєста», «моло-
дий» і «молода». Дружка [...] і дружок чи боярин. Дє-
душка і бабушка [вели весілля]. [Якщо молоді не мали 
рідних батьків, то хто заміняв їх на весіллі?] Хресні. 
[Чи була на весіллі світилка?] Обізатєльно... Подарок 
дарили їм [хрещені батьки]. Молоді дарять батьку, 
матері. 

КОРОВАЙ  Пекли [коровай]. Хіба ж такий, як зараз?! То 
була гілка кістом обмотана і у печі печена. Гілка ло-
житься не на сковороду, а  на желізний листок... По-
дається і [в] піч, і вона тоді красива з усіх сторон. Їх 
[гілки] тоді складають у три і зв’язують красной лєн-
той. «Птичечкі» ліплять із кіста [з тіста] з хорошого 
кіста. Зліплюють ті «птичечки» і ото на самому вер-
шечку прив’язують їх там. Це як дарють уже, у  нас 
один день, два дня нема свадьби, три дня. І ото тоді 
той коровай ріжуть, і  розносять свадьбі. Кажде тоді 
там скіки мелоч чи бумажку яку, кажуть «на мило». 
Їх [гілки]зв’язують  – і в коровай. А  тоді ріжуть по 
кусочку, і  розносить женіх і нєвєста на третій день. 
Підносять тарілку. Круглий коровай. Його тоді [при-
крашають] такі бочоночки ліплять із кіста, кісто дуже 
хороше. І  ото роздадуть. І  грошей багато туди кла-
дуть, кому попаде, тоді такий радий. Кладуть в те кіс-
то, і печуться. Як спечуть, довольні такі, шо попало. 
Це як дарють. За два дня, за три дня вперед [до ве-
сілля пекли коровай]. Бабушки́ готували, старенькі. 
Вони знають, як з кістом обращаться. Тепер не знають 
того. А тоді бабушки́ сходються, співають. Співають, 
не можна слухати. Співають до ночі. Дуже воно жалке 
було...  [Хто приносив продукти на коровай?] Хазяїн. 
Мука, масло, сахарь. Готовилися ми, конєшно, дуже 
лягло на плечі. Вона ж, дід, баба, дядько... Тоді ж діжі 
були дерев’яні, вагани ́ [ночви] дерев’яні. Туди заво-
дили кісто, місили здобне, дуже хороше кісто. Та й в 
печі то. То зараз булочку зліпили, то ніяка. А то було 
одломиш той ріжечок, то аж хочеться. Старі люди все 
знають. Та то тісто робиться, духи [приправи] хороші 
кладуть.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Молодь була тоді, коли нє-
вєста їздила приглашать на свадьбу. То хресного, хре-
щену, то обізатєльно. То кого там намітили, кого там. 
Це пріглашали шишкою обізатєльно. Вручають шиш-
ку: «Пріглашаєм вас на таке-таке время, на такий-та-
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кий день». Молода і з дружкою, і з молодим їздить... 
Тепер же транспорт, а тоді – коні. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода в звичайном платті, її на-
бирав тканину на плаття женіх. Як тоді появився атлас 
і такі цвіти видавлені. Вона ж була красавіца. А вінки 
які!!! Хіба зараз такі вінки?! Вінок надіває трьохярус-
ний. Оце одна гілка, друга гілка і третя. І оце бубони 
висять з воску. Конєшно, всього не було на свадьбу, 
ні тухлів, ні босоножків не було. Двадцятого октября 
була свадьба. Просили у людей, бо не було за шо ку-
пить і де купить. Ото ж фата була. Лєнти вішали це 
молодьожі. Ще дружкє було здорову лєнту красиво 
обв’язують через плече. В костюмі [молодий]. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Різне було. Овощне і мясне. Тоді вже 
холодці були... Картошка було мало, но бриніло. Риба 
в основном. Її запікали, і суха була, і копчена була. Ри-
баки жили ж. І вони, старости, були рибаки. Це десь 
пійсят шостий год [1956 р.].

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Мати про-
воджала [молодого по молоду] і брат. Свашка була – 
женщина, перев’язана хорошим платком чи матерією, 
у кого шо єсть. А тоді гуляли-гуляли, вже совсім ве-
черіє. Будем іти по його матір сюди до нас. Вона з по-
другою ішли... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Обізатєльно [благо-
словляли молодих]. Мати – віконою [іконою], а бать-
ко – хлібом. Іспекли такі хліба... Їдуть на цвинтар [до 
померлих родичів].

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Обізатєльно [молоді ставали на 
рушник], де розписуються. Та, шо розписує, стелила. 
Обручки купляє жених. Оце во время розпісі одіва-
ють вони... [Чи був звичай обсипати молодих?] Обі-
затєльно. Після розпісі. Ото сито, шо муку сиють, то 
насипають пшенички, хмелю і гостинці [цукерки]... 

ДАРУВАННЯ  Гукали родичів – вєриної мами родичів і 
батькових родичів. Як дарили, то з таким пожеланієм, 
і на грубі пічки писали ножом. А я плачу, вже осінь, то 
треба ж мазать. Гості писали: і вагани, і одіяла марсе-
лєві, і пухові, і посуду всяку. Тоді начали дарить харчі, 
шо ж вони їстимуть: хто ковбаску, хто кусок сала, хто 
пшеничку, хто шо. Як нанесли сюда! Їм пооддавали. Їм 
на первий случай, як кажуть... На другий-третій день 
[обдаровували молодих]. Коровай стояв на вікні, ві-
кона [ікона] стояла перев’язана на вікні.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Її ж готовили придане: кровать 
купили, дєдушка у магазині, кровать нова була. Барах-
лишко було, одна перинка, дві подушечки, одіяло по-
шили їй. Вона як виїжджала вже в город, то вона мені 
кро́вать оддала. [Коли перевозили придане?] Свадьба 
проходе. То є не так, шо вечором зійшлися. А раньше 
було на яке число на вечір, на вечір свадьба. То цілий 
день музика гра во дворі, женіх і нєвєста сидять. А мо-
лодьож приходить, танцює, гуляє. І придане перево-
зють. А придане в ту хатку її. Погрузили цей шефонер, 
кровать, постєль, одіяло ж тепле. А дарили ж вечором. 
Марселєве одіяло та просте одіяло подарили. З роботи 
з його машина перевозила. І катав нас по селі шофер... 
Їхали ж сватівські по придане, женихові до нєвєсти. 
Яке там пір’я в подушках, чи одіяло м’яке – це випро-
бовують свати, женихові родичі. А тоді свої сміються, 
п’ють та танцюють...  

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ  В  молодого [ночували молоді]. А  тоді 
утром на другий день ведуть нєвєсту і жениха снідать 
до нєвєсти. Особого не готовили, но так свіженьке 
все... [Чи був звичай демонструвати «чесність» моло-
дої?] Не було. Тепер як обичай: сьогодні прийшла, за-
втра вже родила. Було і таке...

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, КАТАННЯ БАТЬ-
КІВ  Це на третій день курей зносили, це курей обіза-
тєльно на квасок. Варили квасо ́к – картошку і мясо, 
ріденьке, шоб гаряченьке поїсть. Несеш чи кусок 
мяса, чи шо в тебе єсть. Тоді подавали. Наряжали, 
в які хочеш... І тачкою катали батька і матір, в мага-
зин возили. Понаставляють ланців всяких, фуфаєк, 
ряднинок тих понастеляють, батька і матір потом 
катають... 

ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Мала Білозерка
Записали О. Батура та Б. Бровко 8 липня 2001 р.  

у с. Мала Білозерка Василівського р‑ну Запорізької  обл. 
від Чмирь Уляни Єфимівни, 1904 р. н.,  

Чмирь Катерини Леонтіївни, 1926 р. н.,  
та Чмирь Галини Леонтіївни, 1942 р. н.

СВАТАННЯ  Коли сватались, то старости їздили. А тоді 
було оце саме время таке після Різдва чи після Паски. 
Там вже старости їздять, кажуть, дивися вже, як не 
тачанкою, так бричкою... Ой! Як три чоловіки тачан-
кою їдуть, то старости [сміється]. Жених коні гоне, 
да. Ганяє, як сказать, а два старости сидять у тачанкє 
іззаду. А він гоне коні. Як, може, неділя була, кажуть: 
«Покотили до когось, старости поїхали». Три чолові-
ки сватало: один сидить у хаті із батьками, да, а один 
же ж коло його. Як согласиться іти заміж, значить він 
виходе й каже: «Уже, значить, засватали». А до цього 
приїхали, поставили коні коло двору, бо ворота поза-
кривані ж були у каждого, чи в дівчат, чи не в дівчат. 
Як їдемо, бачимо, шо стоїть там уже чи тачанка, чи 
бричка,  – старости тут. Так і приїхав він, став коло 
двору. Як і колись, до нас приїхали раненько утром 
старости. А  ми той, віємо пшеницю, у  млин із бра-
том. А я ж не вділась, нічого. Крутю віялку, коли він 
мені каже: «Та вже всьо, всьо уже, – каже, – старости 
твої»... Коли вони ввійшли туди. А де ж дівка? Пішла, 
хоч другу одежу наділа. Ну шо ж, побалакали-поба-
лакали, я ще не согласилась іти. Каже брат: «Ще рано, 
хай ще гуляє, бо робить нікому в мене». Нехай таке. 
Поїхали вони, другий раз не приїжджали. А  було й 
таке, шо по два рази приїжджяють. А так ото і їздили. 
А їздили багато... Це время таке, шо, я ж кажу, диви-
ся, як не там старости стоять, так там коло двору в 
кого. Старости при сватанні розмовляли з батьком та 
з матір’ю. Матір сидить і батько. Чи там самий батько 
був. А один іде ж із молодим... А стола накривали, як 
уже на діло сходиться. Як вже хоче йти. А якщо від-
мовляли, то нічого не давали, сказали, шо ні, та й усе. 
І поїхали вони. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На весілля молодий собі 
приглашав, а вона – собі, шоб своїх – родичів, їзди-
ли. Чи ходили... Як до його вона поїде, в суботу, так 
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загадують ото ті, по одному чи по два, кажись, дво-
ри. З  того боку, шоб вона покликала його, і  з того 
боку. А  він у неї, як приїде, ото вже покатається, 
так посилають, шоб покликав сусід, він у неї. [Був 
звичай: молодий кликав родину молодої – дві хати, 
і так само робила молода – кликала у двох хатах його  
родичів.] 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  У суботу гуляють отакі-во: дівчата і та-
ких підростків ведуть увечері. Бо приїжа молодий, 
жених катається отдєльно в суботу, і вона отдєльно. 
А потом вона їде до його вечерять, і це [«гільце»]... 
красить, а він сюда їде, до неї тоже. Потом з’їжаються 
вкучу. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  А в неї солоденьке. А в його не да-
вали пекти солоденького, не знаю. А тепер, бачте, і в 
його солоденьке, і в неї. А тоді в його не було. А тоді 
вона справиться у його, іде додому, він тоді гуляє. І всі 
тоді гуляють, такі ж молоді, там довго. Він же який з 
гармонією приїде, гармонь грає, гуляють там... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Він [мо-
лодий] сідає, становиться на тачанку чи на бричку і 
поклониться на чотирі сторони. Зразу, значить, кла-
нюється він сюда, потом права рука сюда [показує], 
сюда  – на чотирі сторони. І  потом каже уже: «Роз-
рішить мені поклониться». І він кланяється. Покло-
нився і сідає. Тоді обидві свашки набирають тих, 
шишки печуть, і  їдуть по молоду. Садовить сваш-
ків, і, значить, сідає свашка, сват, жених, там боярин  
[і світилка]...

 ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Їдуть вони до 
вінця. Повінчалися, привозе він додому до себе. До 
його ідуть, обідають. Пообідають, покатаються трохи 
умісті. А тоді він вже одвезе її додому, а сам їде, со-
бірається їхать – забірать уже [молоду]. 

ПОСАД  Це садовлять за стіл його із боярином, уже оті 
бояри були отходять, остається тільки старший боя-
рин. І садовлять дві свашки [дві жінки], і молоду сві-
тилку [молоду дівчину]. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Світилки нав’язують цвітів, які 
там є. Як зімою, так сухі, а літом таких хароших на-
рвуть цвітів. А потом, такий «міч», було, кажуть, усю-
ди вкладають. Зроблять отако, як шашка. Як ото ка-
жуть, як шашка у солдатів. Ото там встановлюють її, 
кругом неї [квіти і свічка] [Той «міч» несе світилка до 
молодої і тримає його за столом]. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Тоді пообідають, вихо-
дять на вулицю, обсипають його. Молодої не обсипа-
ли, кажуть, не можна її. А тепер обсипають і молоду. 
Ото ж там обсиплють молодого оріхами чи шо там... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  На другий 
день – снідать! На другий день ото уся бригада прихо-
де, це ж кого кличуть. Там молодьожі немає. Там уже 
такі: чи брати, чи батьки... А  більше, як воно жили 
тоді великими сім’ями,  – батько і два сини. Як піти 
їм, якщо їх шість душ? Цих чотирі молодих, і  бать-
ко з матір’ю, так багато ж. Більше було батько іде з 
матір’ю, а ті дома сини. А ні, так вони з батьком. Бать-
ко каже, шо он старший син, на тобі там грошей, чи 
шо там, іди до цих на свайбу. Він іде, шо там подарує, 
гуляє. А так шоб пішло із двору три душі, так це – ні, 
шість душ...

с. Широке
Записали В. Мільчев та А. Мільчева в червні 2000 р.  

у с. Широке Василівського р‑ну Запорізької  обл. 
від Щербак Анастасії Тимофіївни, 1911 р. н.,  

та Щербак (Карнаух) Марії Тимофіївни, 1912 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Бували такі, що не гуляли й не стрічались, 
батькові і матері понравились, а  вони  – не знакомі. 
І  отдавали заміж. Отдавали і назад одвозили. Тут у 
нас було таке: сестра його зустрічалася з одним ба-
гатим, красивим [мав прізвище Острогляд], і батьки 
настояли, бо вони багаті були. А  Галька Одно рога  – 
бідна. Що він не робив  – заставили. Та з місяць по-
жила в них біля Барбаштату, у Коробчиному, а він з 
нею ж не живе, ходе до Федькіної сестри. Дивляться 
батьки, він бере, підганяє гарбу, погрузив усе і при-
віз в Широке, до батьків згрузив. А з тією зійшовся. 
Батьки не хочуть, а він виїхав на Попове. Такого було 
скільки хочеш, тільки тоді якось скритніше було, а те-
пер открито. 

СВАТАННЯ  У  нас свадьба так була: зустрічалися, по-
силали сватів, вибирали чи брата, чи близького хо-
рошого сусіда і посилали. Засватали, намічають, коли 
свадьба. Прийшли в хату: «Ми прийшли до вас в хату 
сватать». 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  На свадьбу пекли дивні, палички, 
шишечки, короваї, канфети в’язали на дивні, на стіл 
ставили, а тоді старша дружка роздає, не обязательно 
родичка, подруга близька. Вона її прибирає, прикра-
шає, всю свадьбу біля неї. Є інші дружки, їх багато. 

ПОСАГ  За молодою давали сундук із постеллю, везли 
на бричках по селу, це потім вже шихванер появився. 
У кого нічого не було – нічого не давали. Як забирають 
[молоду], так і сундук ставлять, придане, накладають 
у бричку і пішов! Хорошо, конешно, дуже хорошо. Те-
пер – ні. А як приймак, то ше його перевозить. З прий-
маків не сміялися. Це у неї – постель, а у його шо? В шо 
одітий – те й все. А в неї – постель. В послєднє время 
шифонер, диван, кровать обязательно. Возять по селу, 
щоб бачили, аякже ж.

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  На другий 
день батьків переодівали, на бричкі возили. Як гуля-
ли свадьбу, то бувало після війни ні у кого повозки не 
було. А там бригада була, коні та воли, там бедка [типу 
брички] була, що одна конячка, отакі оглоблі. Пішли 
й притягли ту бедку. Без коняки, мужик запрягаєть-
ся. А  треба ж підготовить у фартух канхветів і тоді 
кидать, як катають тебе. А  вони везуть купать. Або 
до річки, або ще кудись. А сестра двою рідна й каже: 
«Куди ти сідаєш сама? Хай гармоніст сяде. Вони тебе 
саму перекинуть». Причипляють таку драбину до моєї 
бедки сзаду, простилають простилку. Сідає зі мною 
той, запрягається в ту бедку, здоровий був, Льонька 
Бабак [Бабаченко]. І  баче, що у мене у хвартуку оце 
все, і везе. Тіки сюди довіз, хотіла я розкидать, а в його 
руки такі здорові були [сміється], ото похватав. А що 
мені робить? Я  осталася, нема нічого у хвартуці, із 
хати опять невістка вискакує і виносить конфети. Ой, 
те таке чудне було. А от як Фльорко [прізвище Фрок] 
воду несе, а тут мого чоловіка брат та отак сміявсь і сів 
в воду тут біля обще житія. Ой, яке це інтересне було, 
як свадьбу гуляють. Це на другий день. 
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с. Михайло-Лукашеве
Записали О. Соболєва та Т. Величко  

22 вересня 2011 р. у с. Михайло‑Лукашеве 
Вільнянського р‑ну Запорізької  обл. 

від Сівакова Федора Веремійовича, 1927 р. н.

СВАТАННЯ  Як сватали? Домовився, тіке ж вона, дура, 
не сказала точно, шоб батьки були дома. Так був роз-
говор, шо вроді ж приїду сватать, ну, а конкретно ж не 
сказала. Я взяв двох сватів... Чужих. Один мєханік у 
мене був, я тут робив уже завєдующім отдєлєнія МТС, 
і  хлопця взяв, поїхали. Приїхали туда, вона  – дома, 
а батька й матері нема. Ну шо ж? Сиділи, у десять ча-
сов, це вже був шось, декабрь, кажеця, місяць, у десять 
часов мати прийшла, а батька нема, батько прийшов 
в одинацять чі полдвенацятого. Да. Розговор іде, роз-
говор іде, а мої ж свати, шо я їх брав, мовчать, чього 
приїхали, стидно балакать. Потому шо опита ж нема. 
Один був і головой колгоспу, такий язикатий, а  там 
чогось, ну, стидно. Сиділи, вже час ночі, кажу: «Хлоп-
ці, чього ви приїхали? Ви ж приїхали шось робить». 
Ага, ну, начали ж балакать, і якось цей, шо був голо-
вою колгоспу, молодий парєнь, а як кістка в горло ста-
ла, не забалакає, ну, посміялися, тесть мій каже: «Ну 
шо, давайте, мабуть, вечєрять». Та він знав, канєшно, 
бо ми ж десь года півтора стрічались, так шо... Той, 
хто ходе вже не раз, сват, той уже якось там придер-
жуєця обряду там такого, шоб побільше поговорить, 
а хто первий раз і не зна, шо балакать, якось і стидно, 
потому шо батьки ж багато старші... Ми ничього [не 
приносили], ми взяли водки тіки та й... Перев’язують 
сватів, ну, договорилися, коли буде свайба, а  потом 
уже, після того як із сватами побули, тоді вже з бать-
ками пішли [на договір]. 

ДОГОВІР  З своїми батьками [приходили], ну, шоб дого-
вориця, як конкретно, шо скіке буде людей у їх, скіке 
буде в нас, скіке од нас прийде до їх. І потом, коли, на 
другий день же це обично в нас, у суботу начінаєця у 
молодої, а у молодого вже у воскресєннє. Да, в неділю, 
і от скіке людей приходе од молодої і скіке од молодо-
го. Свати – то ті, шо сватали, і родичі, яким довіряєця. 
А то гості та і всьо. [Чи до Ваших батьків приходили 
батьки нареченої перед весіллям?] Нє, нє, ни мої, ни 
її ни ходили. Так знали, знакомі були... Ото вже ж як 
посватали, тоді через неділю чі півтори вже пішли я з 
своїми батьками до неї, до тих, до моїх тестя й тьощі, 
шоб скільки людей буде, якого числа, коли там... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Дивень пекли, потом оці, на па-
лочках, як вони називаюця, я уже забув, обмотували 
тістом. Це таке вроді паски, здоровий хліб сладкий 
[...], там багато всього вони туда [клали]. Як обична 
хлібина, то дивень це обично у два-три рази біль-
ший... Круглий, високий, в нас так пекли. Зверху ж ро-
били спєциальну якусь помаду, там крашанки [яйця], 
сахар там, всякі приправи були, а  потом іщє зверху 
посипали канфетами... В  молодого був [дивень], і  в 
молодої тоже. Оце коровай ми називаєм «дивнєм», 
да. Ми називали «дивень». А оці ж палички [...], такі 
гілки обмотували тістом. Біда, сложно їх пекти, бо 
нада піч. Ну да, скіке, якшо приглашонних підісят [50] 
чьоловік – значіть нада підісят цих палочок, якшо сто 

чьоловік – значіть сто паличок... Потом уже і у дивень 
їх настромляють, на столі стоять, а  ті лежать же, як 
уже свадьба кончілась, ідуть додому, роздають каж-
дому. Да, там, ну, з десяток, на їх же там і цвіточкі, 
і іграшки, і канфети, ну, украшенія... Обізатєльно були 
[шишки]... Булочки, і  зверху тоже ж вони помазані 
там, розкрашені... У нас тут менше, я був на свадьбі 
в Западній, у Тернопольській області, в мене невістка, 
там печиво на свайбу, як-то там жінки особо мастєра, 
і всякі, і «орішки» там, яких тіки форм нема, десятки 
форм разлічних. Одна печє на свайбу «орішки», дру-
га – друге, третя – третє. І все, там гори їх стоять, пече-
не... Тут багато меньше, а там... [Коли дарували?] Оце з 
дивнєм заразом, шишку і палку оцю... 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Все завісіт, як економіка в кого 
позволяє... Обично стараюця так, шоб молодого як 
їдуть, ну, небагато, потому шо в основном собираюця 
люди од сторони молодої... І потом тоже ж так само 
як їдуть, то шоб там п’ятнацять-двацять, ну, тридцять 
чьоловік, не більше. Потому шо ну де? Раньше ж рес-
торанів не було, у  хаті, а  розмістить людей, поетому 
було огранічєніє... 

ПЕРЕЙМА  А потом їде молодий уже із молодою, пере-
стрівають на дорозі – викуп, викуп... Наливають і го-
рілки, требують гроші в основном. Всі ж, може пере-
стріть і десять точьок там, там ставилось три, пять, де-
сять чьоловік, дальше – ще друга компанія, і требують. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Такого обичая нема тут, 
уже до молодої коли прийшли, то там і рушник вже 
простилають, і  навколішки ставали молоді  [перед 
батьками]... Благословляли ж [батьки молодих]. Така 
петрушка була. [Як мати нареченого зустрічала моло-
дих?] Тоже так само [в молодого] з хлібом-сіллю устрі-
чали, тоже напутствіє... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  [Дивень] тоже ж різали [...] уже 
перед тим, шо уходить, ото порізали по кусочку – гос-
тєй [гостям роздають]. У  нас це дають уже коровай, 
ну, ми говорим «дивень», коли перед концом свайби 
вже... У  неділю, ну, це у молодого, а  в молодої ж  –  
у суботу...

ДАРУВАННЯ  Обично, коли я женився, то там дві-три 
чарки випили, закусили, потом ходять свати, сват і 
сваха з одной сторони і з другой з бутильком, і кида-
ють гроші в бутильок. Обійшли, це подарили. У  нас 
така мода, а от [на] Тернопольщині, бо в мене невістка, 
там не ходять із бутильком, там в суботу свайба ж, як 
обично, п’ють, гуляють, нихто никому ничьо, в  во-
скрєсєньє приходять хто в девять, хто в десять, молоді 
стоять за столом, і їм приносять подаркі дарять. Мо-
лоді їм наллють по сто грам, спасіба, ті поздравили, ті 
спасіба, і так усі, хто на свадьбє, уже на другий день. 
А в нас це така система, шо нада з бутильком, і потом 
ото собрали гроші, перещітали, закрили, запечатали 
бутильок і оддали молодим. Це ваші гроші. Так воно і 
січас продолжаєця... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Там любітє-
лєй багато ж, на простінь дивляця. Якшо вони щє не 
спали, то єсть там слід, а якшо переспали місяць піс-
ля сватання... Нєт, мовчали вже, потому шо, ну, це... 
Я знаю, шо у мене не підходив нихто, потому шо зна-
ли, шо буде неприятность, як хто шось, не нужно це 
совершенно.  
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РЯДЖЕННЯ  На слєдующій день [були «цигани»]... Ката-
ли батька, матір, викуп плати, де нормально проходе, 
а де і покалічуть. Переодівали... Матір переодівали в 
мужика, чоловіка [батька] в жіноче одівали... Біль-
ше, та хто шо попаде, більше на циган [переодягали-
ся], щіталось, шо це нахальні люди, без спроса полізе 
кругом. Так це воно ж прийнято так було, день та-
кий, шо свадьба. Як я був на свадьбі – значіть до мене 
прийдуть, єслі я на свадьбі не був, то до мене не при-
йдуть...

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Оце ж цигани ходять по селу, со-
бирають курей. Беруть прямо та і всьо, ніхто, у  тих 
тіки, хто на свадьбє, хто приглашон на свадьбу, до тих 
вони йдуть і там беруть курей, а потом їх тут патра-
ють і потом уже лапшу чі, ну, у нас лапша, а у полтав-
чан там капусняк, а тут – лапша. Вони ж тут усі... Дєло 
в том, шо люди начинають сходиця, хто рано утром, 
хто пізніше, потому шо знають, шо должен там шось 
і їсти готовить... А хто по курей ітиме, оце ж цигани 
ідуть, душ десять їх.

УМИВАННЯ ГОСТЕЙ, ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  
Та всяко було. Це коли вже в понеділок приходять, 
на воротях там стоять цигани, і там заразом нада за-
платить [...] за те, шо зайшов, і якшо нє, то обмажуть 
сажею та і обмиють заразом – іщє плати... Оце в по-
неділок. А в вівторок хто там прийде там похмелиця. 
Похмелялись. Ну шо, побєсєдовать, любітєлі це ж 
побалакать... 

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Гуляйполе
Записали М. Павленко та С. Білівненко 

в липні 2013 р. у м. Гуляйполі Запорізької обл.  
від Вербицької Катерини Олександрівни, 1943 р. н.,  

Вербицького Володимира Івановича, 1939 р. н., 
та Бабенко Ганни Пилипівни, 1938 р. н.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  А плаття, а де ж плаття? Гардіна 
обикновенна, ото отака, а то ж [...] проста гардіна, оце 
була фата. А віночок жінка зробила. Робила біленькі 
цвіточки і воском обливала, оце робили віночок, і оце 
фата. А плаття то немає. А де його взять? А тоді був 
штапель, крендишин був, оце таке [...], не було за шо 
[купити]. А брат купив мені тоді, ну, оце таке, блиску-
чий шовк розовий, і по йому цвіточок, і оце брат ку-
пив мені його дарить, оце самий старший брат, у мами 
від першого чоловіка, а ми вже всі скупні. І він купив 
ото, а мама каже: «Давайте однесем портній і пошиєм 
їй плаття». А черевичкі – обикновенні, ні на каблуках, 
нічого, із дермонтіну, були черевики такі, біленькі, 
правда, а фотограф – із Гайчура, і фотографірував, ото 
така в нас свадьба була. А брат каже, шо я їй подарю. 
А Тоня каже, ти скажеш: «А плаття на нареченій – ото 
я подарив». Ото в мене ще й було гарне плаття. А  в 
його не було й цього, у чоловіка мого. Сорочку купила 
я, він должен мені плаття купить, а я йому – сорочку. 
Сорочку [...], в Дніпропетровські брат купив. А кос-
тюм позичили в одного парня, мати попросила... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Весільні [пісні] спі-
вали, як ото косу розплітають, брат косу розплітає. 
Нєвеста, шоб тоді коси не носила, закручувала. Вже 

в молодицю пішла, вже не дівка. Я двоюрідній сестрі 
розплітав косу. Вона мені каже, що ти мені погано 
косу розплів, що я погано живу. Брат сестрі косу роз-
плітає, лєнту в карман ховає. Та держиш її, як пам’ять.

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  На другий день дуріли, як мог 
ли. Як і тепер, одягаються цигани, наряжаються. Хо-
дили курей по дворах собирали. Прийдуть, а шо ти не 
даси курки, якщо гуляють там на свадьби. 

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН 

смт Балабине 
Записала В. Борисенко 27 червня 1976 р.  

у смт Балабине Запорізького р‑ну Запорізької обл. 
від Стрижак Анастасії Василівни, 1904 р. н.

СВАТАННЯ  Старости з боку молодого йшли до дівчини 
з хлібом і пляшкою горілки. Дівчина в знак своєї згоди 
пов’язувала старостів рушниками. Домовлялися, коли 
будуть пити могорич. В наступну чи через дві неділі 
після сватання їхали обоє молоді і батьки молодих та 
ще близькі родичі в город скуплялися для нєвести. 
Молодий купляв плаття, фату, цвіти. Ікони купляли 
хрещені батьки. Після того як все скупили, їхали до 
нареченої і там пили, гуляли, домовлялися, коли буде 
весілля. Це називалося «пити могорич».

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧОРИНКИ») В суботу ввечері молодь 
збиралася на вечоринки. Вечоринки були у молодого, 
і молода з дружками йшла до нього на вечоринки, там 
гуляли до півночі. Запрошувать молоду з дружками на 
вечоринки приходив боярин.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Мати обсипа-
ла молодого перед виряджанням до молодої зерном, 
грішми. Коли молодий приїжджав по молоду, вона хо-
валася десь у сусідів, бояри відшукували і приводили. 
Хлопцям з вулиці молодий за молоду ставив могорич. 
Молодого і весь поїзд зустрічали на порозі батьки мо-
лодої з хлібом і запрошували у хату.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  При посаді за стіл мо-
лодий викупляв місце у брата молодої. При цьому сва-
хи співали:

Чого свати та й наїхали,
Чи по горох, чи по чичавицю,
Чи по нашу рідную сестрицю.
Горох перемолотили,
Чичавиця в копах стоїть,
А сестриця за столом сидить.

Коли молодого заводив дружко за стіл, співали:
Не наступай, Литво,
Будем тебе бити,
Будем воювати
Та Манюші не давати.

Тепер на весіллі ці пісні співають, але виконують їх 
тільки жінки старшого віку.

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  
В  неділю зранку їхали вінчатися. Молоді сідали на 
уквітчану рисорку і їхали до церкви. В  той же час в 
неділю вранці відвозили до молодого сундук і подуш-
ки свахи зі сторони молодої, за що отримували викуп 
дрібними грішми, їх частували за столом. Молоді піс-
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ля вінчання їхали до молодого на обід. Потім моло-
да поверталася до свого двору, гостювала у старшої 
дружки з дівчатами, а  молодий у себе збирав поїзд, 
щоб їхати по молоду.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Наприкінці вечері у молодої ді-
лили її родичам коровай і частину дивня роздавали 
дружкам та боярам, а частину дивня три свашки не-
сли з молодою до молодого, тобто тоді, коли виряджа-
ли молоду до свекрухи.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Ранком 
в понеділок молода з свахами молодого йшла снідати 
до своїх батьків. Боярам до картузів чіпляли червоні 
стрічки – зветься це «покраса». Свашки несли весіль-
ну шишку, перев’язану червоною заполоччю, і вруча-
ли її матері молодої за те, що гарно виховала дитину.

ДАРУВАННЯ  Після сніданку у матері молода зо всіма 
гостями поверталася в дім молодого. Сідали за стіл 
і починали дарувати молодих. Жінки переважно да-
рували мануфактуру [тканину], чоловіки – гроші. Ве-
сільних родичів батьки молодого обдаровували сит-
цевими платками, хто міг.

РЯДЖЕННЯ  У вівторок вранці ряджені – цигани, кова-
лі, підставні молоді  – збирали по селу курей і вари-
ли кури, молотили жито – били лозинами по долівці. 
І тепер на кожному весіллі є ряджені: молоді, цигани, 
врачі, але курей тепер не крадуть. Хто гуляє на весіл-
лі – сам несе. Батьків молодих везуть тепер до магази-
ну і вимагають викуп.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Колись 
обов’язково варили борщ, а тепер не варять. Готують 
перець фарширований з підливою, толчонку – карто-
пляне пюре – з маслом до м’яса жареного і до котлет. 
Готують голубці, а  колись не було. Жарять рибу, ва-
рять холодець. На закінчення на стіл ставлять конфе-
ти, яблука, торти, компот. Самогон тепер на стіл не 
ставлять – стидно, одну тільки куповану водку.

c. Біленьке
Записали О. Соболєва та Т. Величко 20 вересня 2011 р.  

у с. Біленьке Запорізького р‑ну Запорізької обл. 
від Куліш (Білої) Валентини Іванівни, 1940 р. н.,   

та Куліша Михайла Семеновича, 1939 р. н.

СВАТАННЯ  Ішов сватать, батьки ішли, брали тоді сва-
та і сваху і йшли до молодої. Сват тоді каже: «Чули, 
шо у вас продається голубка, а  в нас є хороший го-
луб, то, може, ми посвата ́ємось, чи, може, ми в об-
мєн во́зьмем? Купимо у вас голубку, а  вам продамо 
голуба». Так слово по слову, тоді якщо гукали нівєсту, 
питали в молодої: «Хочеш ти за нього піти чи не хо-
чеш?». Єсьлі вона давала [згоду], в’язала тоді [...] мати 
або вона, короче говоря, в’яже батька й матір. Вже ж 
знають, що прийде сватать. Напрімєр, мати – платком 
[в’язала], батька – сорочкою, а молодому тоже ж так – 
чи сорочку, чи платочок, чи отаке вишите на пам’ять... 
Свата й сваху – рушниками. Сідають за стіл. Запоїни... 
І договоряються на свадьбу: як, кому, скільки чоловік, 
з якої скільки буде, чи совмєсно, чи роздєльно, чи як 
там. І готовляться до свадьби. На столі усе, як обично. 
Пирожки, холодець, риба жарена, картошечка, м’ясо... 
А  свати приходять із хлібиною і з бутилкою до цих, 
а  тоді ці тут обмінюються хлібом. Тоді як вже ідуть 

додому, сваха ця дає печену хлібину з рушником за 
той хліб... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Раньше ж у нас було так, 
шо молода катається на тачанках, у суботу. Це вона їде 
приглашає. Можна і в п’ятницю, но желатєльно в су-
боту, бо раньше так казали, шо не положено два рази 
фату надівать. Удівали молоду рано, рано приїзжав 
кучер, тачанка чотирьохкольосна. Коні вквітчалися, 
кучер сидить посередині, а дві дружки сидять туди ж, 
лицем до молодої. А тут іззаді на тачанці сиділо три 
дружки, і в середньої сиділа молода на колінах. І оце 
ж їдемо улицею, а співає вже! Шоб уже чуть, шо мо-
лода їде. І оце як стоять люди за двором, молода кла-
няється. А їдем до того двору, кого вона хоче. Сусідів 
же ж ближче погукать, а то, кажуть, молода їде, шоб 
не розсилать тії откритки, дає шишку і приглашає на 
свадьбу. Вона вспіне, ми покаталися, приїхали, тут 
уже молодий же ж. [Співали:]

Ой дай, Боже, з неба,
Чого нам і треба,
Васильків насіння,
Просимо на весілля,
Васильків та м’яти,
Просимо погуляти.

Співали той: 
Погонич кудрявий, 
Бєлий кучерявий, 
Держи вожи ровно, 
Поганяй коней стройно, 
Шоб нашая пава пилом не припала, 
Шоб на наші коні роса не упала. 

І весільні співаєм, «Ой мамочко...» співаєм...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Вже як на-
значається день свадьби, ідуть, виряджає мати моло-
дого, ну, уквітчують машини. Мати провожає –  пра-
вою рукою, платочком, держиться за машину [...], 
провела так трошечки. А зразу як тільки виходе він із 
хати, молодий, у матері, значить, прив’язаний хвартух, 
і в хвартусі канхвети, оріхи, жито, для жизні – жито. 
І гроші. І як молодий вийшов із хати, і мати сипе на-
вхрест. Вперед, назад, сюда і туда. Як хрест. А тоді вже 
розсипає. Вони йдуть до воріт, а мати сипе. Бо собира-
ють багато дітей усе. Провела правою рукою і плато-
чок кинула. І желатєльно, шоб підобрав хлопчик. Шоб 
не дєвочка, шоб хлопчик. Їде він до молодої. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  У молодої кіпіш 
страшний, закручені ворота. Стоять, значить, сусі-
ди [...], викупляють. Скільки вже договоряться. І канх-
вети, і шампанське, і гроші. А дружки ́ співають вже: 

Не стій, зятю, за плечима, 
не лупай очима, 
полізь у кишеню, 
витягни грошей жменю. 
Та й положи на тарілочку, 
та й викупи свою жіночку. 

Оце договоряться там, тоді розкриваються ще во-
рота. Заходить він сюди до молодої. Садять свати за 
стіл. Вже ж молодого. На дорогу там по чарці випили 
і їдуть на розпись. Так само і молодої мати може про-
вожать, уже ж вони сіли в машину, там же свадєбний 
кортеж само собою. І батьки їдуть і з його сторони, ну, 
тільки сюди вони не приєзжають [до молодої]. 
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ДАРУВАННЯ  На вечор [у молодої] приглашаються гос-
ті, сідають, за третєю рюмкою дарять. Раньше ходили, 
вибирали там боярин і дружка, боярин наливає під-
носик такий, рюмочки стояли, а  дружка на отдєль-
ному підносі ложила шишки. Оце до кажного підхо-
дять, гості же дають молодим. І тоді давали гроші, хто, 
може, – який подарок. Забирали, односили, а гроші – 
в бутель. Закручений бутель трохлітровий. Прорізана 
кришкаю, прорізана дірочка. І тоді в той бутель – гро-
ші. А тоді як кончиться свадьба, молоді щитали ці гро-
ші, розкривали бутель...

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ, ВЕСІЛЬ-
НІ АТРИБУТИ  І тоді тоже чи боярин, чи дружка. Це 
ж треба, шоб не прозівав нехто, шоб молоду розбули. 
Бо седять це ж той, а  можуть підлізти попід столом 
[і  вкрасти туфлю], а  тоді  – викуп. Викуп требують. 
А  тут поки поліз, шо молодий прозівав, шо молоду 
[роззули]... А та оце «кра ́са» називалося, украли «кра-
су» [пляшку з колосками]. Тоді розливають, частують 
усіх гостей шампанським. Оце ж це дві бутилки шам-
панського. На каравай ложилося дві ложки дерев’яні, 
перев’язані красною лєнтою...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Світилка є. Світилка  – це молодого 
должна буть сестра, як нема [рідної] сестри  – двою-
рідна, як нема, – може, племенниця є... Брат женився 
раньше, і в брата там є дєвочка. Обізатєльно світил-
ка – дєвочка. Оце ж тут у неї дуже красивий світиль-
ник, букет цвітів і отутовочки свічка. І тоді ж ото си-
дять дружки і співають: 

Ой засвіти, мати, свічку, постав на столі, 
Нехай люди подивляться, чи пара мені, 
Ой хоч пара – хоч не пара...
Треба в світі жить...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Круглий, здоровий коро-
вай. Печеться отак... Здорова сковорода. І  тоді ота-
кими лєнточками різалося кісто [тісто], качалося. І з 
обох боків різалося, і оце ж уквітчали отак, і поки до 
краю. А  посередині з кіста розочку. Порізане кісто 
закривало весь каравай. А  тоді той каравай давали 
молодим, і хто швидше одломе кусок... Щиталося, як 
молода перва одорве кусок хлібини, значить, бідова, 
трудолюбива... Спєциально єсть така мастєриця, шо 
пече шишки і коровай. В нас наша кума цим заніма-
ється. До прошлого году все пекла в печі оце. За плат-
но... Співають вобще весільних:

Ой мамочко, ой моя,
Ой маамочко же моя,
Ой тепер я не твоя,
Тепер того пана,
Тепер того же пана,
Що під вінцем стояла,
Під вінцем стояла, 
Рука руку жала. 
Рука руку жала,
Кольцами мінялися... 

Співали: 
Свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила. 
Шишок не ліпила, 
Дружок не дарила. 
Одну ізліпила 
Та й ту сама з’їла. 

Дурачилися там. Но желатєльно, щоб вона дуже гарно 
прожила з чоловіком своїм. Це кума моя, яка пече... 
Ну шо ж, єслі єсть така мастєриця, а долі не було, бо 
рано розішлася з чоловіком, чи шо-небуть, тоді або 
мати хрьосна оцієї молодої, або така жінка, шо хара-
шо живе в парі, вона місила... Кума дуже харашо про-
жила, двоє дітей, у  парі, чоловік був прекрасний, то 
кума сама місила. І я, як я ходила кухарила тоже, поки 
молодша була. Так ми вже з дєдом п’ятдесят один год. 
Третього сєнтября було – п’ятдесят один год прожи-
ли в парі. Двоє діточок у нас тоже вже взрослі, у ді-
тей – діти. Такі, шо на виданні уже... Старалися [спек-
ти гарний коровай]. Бувало таке, як не подходе, дак... 
Перемісювали. Перемісювали і пекли другий. Каждий 
старався, шоб получився каравай. Оце вже кухарка 
бдить, оця, шо пече, вже так біля його старався, шоб 
той вдався. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Раньше пекли шишки. Пекли 
шишки у п’ятницю, четвер. Раньше і гільця пекли. 
Отако на палки, з очерету паличка така узенька, різа-
лося кісто тако [...] і кругом палички, і на кінці уквітчу-
валося. Букетичок і канхвет висить на ньому. Цвітний 
букетичок, із бумажки і канхвет. І воно таке красиве. 
І  його в хлібину. І  каравай ще ж. Шишки і каравай. 
І оце гільце устромляли у цей каравай, і підв’язували 
отако красною лєнтою. І він красіво так на столі ле-
жить. А другий каравай пікся тоже, і на той дві ложки 
дерев’яні ложилося, і  красною лєнточкою [зв’язані]. 
І  ставилося дві бутилки шампанського, і  обязатєль-
но колоски житні... Як дарили, кажному, хто пригла-
шонний, і оце давали по шишці, гільця. По шишкє і 
по гільцю. Єслі ходе і молодий, і  молода, і  тут же ж 
підносять, і молода вручає шишку і гільце [...] каждо-
му приглашонному. А  гільців же у хлібинку скільки 
помістяться. Як гульня, у нас, напрімєр, було сто ві-
сімдесят чоловік. І пекли двісті палок оцих [«гільця»]. 
Воно солодке, добре таке. А в хлібові штук тридцять. 
Отаке красиве гільце [40 см завдовжки]. Якшо не хва-
та, витягали з хлібини і додавали. Старалися в хлібині 
не трогать, а як подарили в молодої, оце гільце тільки 
в молодої, в молодого його нема. Тоді оце передавали 
сватам. В хлібині, сватам передавали, батькам, крьос-
ній, крьосному. І шишки пекли особі для батьків і для 
крьосних. Здорові шишки. Шишка ліпится, розколо-
чується яйцо, а тоді як витягли, поливали сахарєм [си-
ропом]. Шишки здорові, для батьків і для крьосних, 
і  сватам треба передать. Коровай у молодої пекли і 
гільця у молодої. А в молодого – ні. [У молодого шиш-
ки] пекли... І отоді ж оце свашка ходе відтіля. Наво-
лочка обикновенна біла, вона з наволочки дістає і на 
тарілочку ложе [шишку]. А там другі гільця подають. 
А коровай, оце коли вже тутечки подарили, крадеть-
ся ця ж «кра ́са» [«колоскова»], розливається, і оце хто 
з молодих швидше одламає кусок коровая, а тоді оце 
ламають і дають. Приглашонниє по куску з’їдають да 
й всьо. Музикантам – нечого, музикантам гроші пла-
тять. Як іде додому, тоді ж і шишку дадуть. І йде, вже 
видно, шо він із свадьби прийшов...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  На другий день було «рядно», 
приходили похмеляться, похмелилися, тоді простела-
ється рядно, і грає музика: 

Чоботи, чоботи ви мої, 
Наробили клопоту ви мені!
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І тоді кидають гроші зразу батьки, танцюють, гості ки-
дають гроші, а  тоді все оці, шо гуляють, насобирали 
гроші, щитають. У молодого хвартух прив’язаний і в 
нівєсти. Нівеста собі кида, молодий – собі. Тоді прєд-
ставітєль, ти щитала у молодого, ти – в молодої гроші. 
У кого більше. Тоді він же її бере на руки, цілує. Вони 
хваткі на гроші, бігом, собирають, двома руками кида-
ються, це таке зрєліще!

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Тоді катають батьків. Це вже в неді-
лю. Якщо послідня дочка чи син, значить, тоді батьків 
купають. Єслі позволя літо, везуть возиком до Дніпра, 
оце там «коні» запряжені. Молоді ж бежать, батьків 
викупляють, шоб батьків же не потопили. Єслі холод-
но, то тут на возику покатались, гульня вся у цьому 
заключалася. На другий день шось видумували. 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  На третій день – кури. Зносилися 
по куриці. Куриця, качка, гуска, шо в кого є, і тоді ва-
рили. І галушки варили, і борщ варили, і шо хочеш. Ці 
кури варені... А в понеділок по роботах усі... Занесла ку-
рицю з утра, на велосипеді. Успіла обробить, ні – несу 
усю у пір’ї, ноги зв’язала, да й усе. А там бабочки само 
собою – ріжуть, скубуть, помагають, аби на вечір зва-
рилася, оце так. А ввечері приходять ще вечеряти гості.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІД-
ВІДИНИ  У циганів [перевдягалися]. І в попів... І хату 
«хрестили». Та то видумували. Гуляли дуже інтересно 
раньше... У неділю, якщо обоє у селі живуть, зразу не-
суть снідать молодій, молодий забрав молоду, і йдуть 
ті свати подивиться, куди ж забрали молоду. Мати 
[молодої] дома лагодить дочці поїсти, ну, там курочку, 
катлєтю чи пиріжки, шо там любе, чи сирнички, чи шо. 
І тут там хтось довєренний. Єслі у молодої єсть сестра 
чи брат, вона отдає сумку. І  оце приходять, молодих 
садовлять за стіл. І оце прийшли, і виставляють те, шо 
мати передала снідать. А тут уже свати накрили стіл, 
усих сватів садять. Тоже шо найлутше. Чогось не хва-
та – допікають, доварюють. У кажного як було? Стави-
ли те, шо є, а там могли гарячих пельменів наварить чи 
сирничків поставить. Гостєприімство проявляли. І оце 
побули, виходять надвір, баян гра, танці! Страшне по-
танцювали. Вирядили, пішли свати додому, начинаєм 
собираться од молодого. Тоді ж оце тоже вдіваються 
хто в шо! І в циганів, і в матросів, і як тобі. І дохтора. 
І обізатєлно наряджають молоду і молодого. Усе нао-
борот. Чоловік – молода, жінка – в молодого. А це, хто 
харашо гуляє, оце ж кажу, наоборот мужика удівають 
у молоду, мажуть йому там усе, а  жінка вдівається у 
молодого. Хто – в воєнного, хто – в моряка. З загранки 
приїхав моряк, там все рисують і вуси. У кого хочуть 
вдіваються. Той – врач, а  ті в циганів наряджаються, 
а  ті можуть вінок надіть, українське те. Ті платками 
перев’язуються, красивими такими. У  кого ті свати 
йшли, а тоді ж усі наблюдають, як же ті свати йдуть. 
І ті приходять наряджені, і там тоже. Прийдем, напрі-
мєр, туди. Там уже од молодого всі ті надворі гуляють, 
а накриті столи, свати ж прийшли. І там уже ставляють 
усе: і гаряче, яке хочеш. Голубці. Сватам борщ не став-
ляють. Картошечку ставляють, м’ясо, голубці, перець. 
Шо в кого є гаряченьке, а то само собою: холодці, на-
різки всякі. Риба там, палички, катлєти... А старалися 
оце так – гаряченького. Посадили, поспівали і верта-
ємося додому. А  тоді ж так, у  тих сватів само собою 
вариться борщ, ми пішли, а кухарка тут варить борщ. 

Як уже ми вернулися от свахи, тут уже все прибрано. 
Поприбирать [треба], бо свати, як сиділи, ми ж туди-
сюди да й пішли. А тут же дівчата остаються, хто там 
помогає. Прибирають із столів, усе чисто прибирають. 
І  по-новому ставлять те, що пооставалося. Холодці 
там, риба. Це у неділю. І  обізатєльно роблять борщ. 
Вони тоді гарячого борщу вже поїли, ще оце поспіва-
ли, потанцювали. Як у кого які гуляки заядли. І розхо-
дяться, і всьо... У вівторок уже ідуть на роботу – забі-
гли «муху убить». Да шукають, із хлиставкою, аби шоб 
випить сто грам. Ото так. А такої, шоб собиралися вже 
на вечір, – нє, нє. І воно получалося, шо то той прий-
шов, то той прийшов, і батькам треба копошиться... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  А  січас, бачиш, тепер же не дома 
гуляють. У кахве там чи шо. То вже тепер совсем не 
так. Все равно приміняються. Уже знають, що треба 
катать, їдуть із дому, везуть возик, подушку, шоб бать-
ків туди ж на возик. Молодий і молода, вже їхнє діло – 
викуплять нада вже ж батьків. Водка, канхветами. Шо 
ж усі вони при запасі. У неділю [катають батьків]... 

с. Розумівка
Записала В. Борисенко 18 травня 1975 р.  

у с. Розумівка Запорізького р‑ну Запорізької обл.  
від Пазинич Марії Сисоївни, 1905 р. н.,  

Шевченко Лідії Харитонівни, 1917 р. н.,  
та Гринь Мотрони Володимирівни, 1921 р. н.

СВАТАННЯ, ДОГОВІР («ЗАПОЇНИ»)  Сватання відбува-
ється за місяць-два перед весіллям. Йдуть два свати з 
хлібиною, бутилкою. Свати кажуть: «Приймайте нас з 
хлібом-сіллю». Наречена підносить сватам рушники і 
перев’язує їх, тоді гукають жениха. Жених заходив – 
питають згоду, благословляють і відправляють жени-
ха з нареченою по батьків молодого. Йдуть кликати 
батьків молодого, коли в одному селі, а як здалеку, то 
батьки приїзджають разом з сватами. Тепер, як і ко-
лись, у сватання дівчина обов’язково перев’язує сватів 
рушниками, бо як не в’яже, то, значить, не дівчина. Все 
село буде говорити. Раніше після сватання у молодого 
через неділю робили запоїни – договор про свадьбу... 
Запоїн тепер нема, тільки сватання...

КОРОВАЙ, ЗАПРОШЕННЯ  НА  ВЕСІЛЛЯ  В  п’ятницю 
починалось і тепер починається весілля, бо в 
п’ятницю ладнають коровай. Місять коровай дві жін-
ки у дерев’яних ваганах [ночвах], їх зв’язують руш-
ником. Починають місити коровай, а наречена в цей 
день запрошувала з дружками, з шишкою на весілля. 
Виряджаючи дочку [молоду] з дружками на село, ко-
ровайниці, гості співали:

Куди, доню, собираєшся,
Що так рано наряжаєшся?
Чи між турки, чи між татари,
Чи між дружки, чи між бояри?

Молода запрошує на весілля і свекрів, які запрошують 
її тоді ж приходити на дивит-вечір, який відбувається 
у молодого.

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ДИВИТ-ВЕЧІР»)  Тепер вечеряти до 
молодого не ходять, а  колись йшли на дивит-вечір. 
Дружки співали:

Ішли ми не берегом – лугом,
Зустрілися з несудженим другом.
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Здоров, здоров, несуджений друже,
Ми з тобою любилися дуже.
Любилися, як макове зерно, –
Розійшлися скверно,
Любилися, як горіх у лісі, –
Розійшлися, як туман по лісі.

До молодого вечеряти веде молоду її брат, може, й 
двоюрідний, коли нема рідного, за платочок. Дохо-
дят до воріт, і їх встрічають мати і батько з хлібиною 
і рушником. Брат падає на воротях, поки не наллють 
йому чарки, молода стоїть. Зайшовши в хату, молодих, 
дружок, боярів розсаджують за стіл, пригощають. За 
столом співають:

Хміль хміллями,
Пшениця лугами,
Просимо, Марійко,
Вечеряй із нами.
Хай Бог помагає.
Вже ж твою голівоньку
Журба обіймає,
Хміль потреться,
Пшениця пожнеться,
Вже ж твоє гуляннячко,
Марійко, минеться.

І  тепер цю пісню співають на весіллі, в  суботу, коли 
молоді обідають. На дивит-вечорі ще співали:

Ой ви гори кам’яні,
Підніміться ви вгору,
Молода дівко Галино,
У неї серденько кам’яне,
Її батько не жалує,
Рано заміж оддає...

  ***
А в горнушкє у новой
Стоял стол дубовой,
То ж нє стол дубовой,
То Іванко молодой.
То ж нє голубка сиза,
То Галина молода.
Вай лю-лє, вай лю-лє...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Раніше весілля було в неділю. Приходи-
ли дружки, вбирали молоду до шлюбу, свахи співали: 

У неділю та й раненько
Там синєє море грало,
Там молода Галина водоньку брала,
У синьому морі потопала.
– Рятуй, рятуй, мій батенько,
Не дай мене у неволеньку.
– Ой рад би я тебе рятувати,
Треба тебе за люди оддати.

Ще співали: 
Жалуй, ненько, поки я у тебе,
Бо я піду до неньки чужої,
То не буде воленьки такої.
Ой у рідної неньки
За юпочку та й на вуличку,
За віночок та й у таночок...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ  ВІНЧАННЯ  Як ішли від 
вінчання:

Ой з-за гори з-за крутої
Голубка гуде,
Молодая Галя

До батенька йде.
– Ой батеньку мій рідненький,
Просю я тебе,
Я прийду я повінчана,
Чи приймеш мене?
– Одрізана скиба хліба –
Я ж не притулю,
Як прийдеш ти повінчана,
То я не прийму.

Після вінчання їдуть обідати до молодого, потім він 
відводить молоду з дружками додому, і  вона гуляє з 
дружками, а наречений повертається додому і ладнає 
поїзд: свашки, бояри, два старости, перев’язані рушни-
ками, бояри, перев’язані платочками. І тепер в’яжуть.

ПЕРЕЙМА, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молодого 
на воротях колись і тепер не пускають. Стоїть стража, 
свахи співають. Платить боярин гроші, водку [дає]. 
Потім ще викупляє молодий місце біля молодої, біля 
якої сидить менший брат. І  тепер купляють місце. 
Свахи співають:

Не стій, зятю, за плечима,
Не лупай очима,
Вивертай кишеню,
Давай гроші жменю.

Також співають:
Братіку, не лякайся,
Братіку, не цурайся,
Не отдай сестриці за руб, за чотири,
За чарку горілки, за чотири копійки.

Боярин платить гроші, брат поступається місцем, 
і  староста заводить молодого. Розсаджують сватів  – 
родичів молодого...

ВЕСІЛЬНІ  АТРИБУТИ  На весілля і колись, і  тепер не-
суть бутилку водки, хліб. І  їх [сватів] тепер зразу 
ж перев’язують, а  потом садовлять за стіл. Раніше 
перев’язували хрещених, діда, бабу, а тепер подуріли 
і перев’язують всіх запрошених. Чоловіків  – рушни-
ками, жінок – матерією. На столі у молодої перед мо-
лодими ставлять і тепер дивень, у дивень кладуть дві 
ложки (желательно дерев’яні). Перед молодими також 
ставлять дві пляшки з красною наливкою і зв’язують 
їх восьморкою, ставлять у пляшки житні колоски по 
пучку. На найвищому місці в хаті – до сволока, як є, – 
вішають бутилку, яку бояри мають дістати. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Тепер, коли обдаровують після 
застілля молодих, молода всім дає гільце дивню і шиш-
ку. Печуть до двохсот палок. Раніше молода роздавала 
декілька гілок дружкам, а  дивень везла до свекрухи. 
Тепер до свекрухи рідко везуть дивень. У  молодого 
печуть коровай і «бугай». «Бугай» – квадратної форми 
великий білий хліб, прикрашений виліпленими з тіста 
квітами, пташечками. Такий, як коровай, тільки фор-
ма квадратна. «Бугай» ділять у молодого в понеділок. 
Дивень тепер бере до свекрухи в тому випадку, коли 
молода йде туди жити.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ПОСАГ  
Ввечері виряджають молоду до свекрухи, раніше впе-
ред везли придане – скриню, подушки, тепер придане 
в день весілля не дають, пізніше молода забирає, а час-
то залишається дома жити. Коли молоду виряджають 
до свекрухи, то співають:
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Ой жалуй, ненько,
Поки я у тебе,
Бо я піду до неньки чужої,
Там не буде воленьки такої.

Приїжджають до свекрухи, свекруха з свекром зустрі-
чають молодих хлібом-сіллю. Заходять в хату, садов-
лять за стіл, пригощають молодих. 

РЯДЖЕННЯ  В понеділок, тепер в неділю, весілля в мо-
лодого. Ранком наряжаються в циганів, медсестру, 
міліціонера і стоять на воротях. Всіх запрошених на 
весілля зустрічають на воротях ряжені. Тут стоїть в 
відрі сажа, відро води, чашка, мило, помада, зеркало. 
Спочатку весільних вимазують сажею, потім вмива-
ють, за що треба платити по одному карбованцю. На 
ці гроші гуляють ще й в понеділок.

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Тепер на другий день всі запро-
шені несуть кури, вже обпатрані, і  часом живі. Тро-
хи раніше, ще й після війни за курми ходили ряжені 
і співали:

На тарєлкє бєлой сир,
В Костюченка гарний син,
Гарно ходить,
Гарно його батько водить.

Тепер цю пісню співають на весіллі в молодого.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  В молодого в неділю продають 
«бугая». Вибирають веселого і дотепного чоловіка  – 
свата, перев’язують рушником і красною стрічкою і на 
рушнику підвішують до сволока. Сват в такому поло-
женні продає «бугая». Купляє той, хто дасть найбіль-
ше або хто останній. При цьому співають сороміцькі 
пісні. Ой, стидно й казать таке! «Бугай чорний»... Піс-
ля того, як «бугай» проданий, сват чи той, що купив, 
ріжуть на кусочки і роздають всім.

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Якщо женять 
чи оддають заміж останню дитину, то везуть батьків 
в магазин «продавати» або в Дніпро «топити». А же-
них з невестою повинні викупити батьків горілкою. 
Мати перед цим готує сумку з горілкою і закускою. 
У  селі Біленькому  – вісімнадцять кілометрів від Ро-
зумовки, доводилося бувати там на весіллі, бо у мене 
там родичі, – теж везуть батьків до ставка, купають – 
заганяють далеко у воду. Свахи одягають на батька 
і матір білі довгі до п’ят сорочки. Після мати тут же 
перев’язує всіх чоловіків рушниками, жінкам фарту-
хи одягає. В Розумовці колись і тепер купають бать-
ків молодого дома. Тепер – у понеділок, колись було 
у вівторок. В понеділок рано сходяться свахи, гріють 
корито води. Тепер ванну спеціально мають, як нема, 
то позичають. Люди придбали для весілля спеціально, 
а то в кориті тісно. Кидають у ванну чи корито всяке 
зілля: чорнобривці, м’яту. Роздягають спочатку батька 
і купають його першим, співають при цьому, але за-
була пісні. Потім купають матір. Після вгощаються за 
столом. В понеділок весілля закінчується...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Тепер молоді не вінчаються, а роз-
писуються в ДК [Будинку культури] в урочистій об-
становці. Сценарій урочистої реєстрації шлюбу на-
писаний завідуючою Будинком культури. Молодих 
зустрічають музикою – Марш Мендельсона у записі. 
Простилають молодим коврову дорожку, впереді мо-
лодих свати несуть коровай на рушнику або хліб-сіль. 

Цей хліб-соль залишають в ДК для тих, хто реєструє. 
Жартують, що колись попові теж лишали. Дружка пе-
ред молодими розстилає рушник і під рушник сипле 
дрібні гроші під два кінці. Потом ці гроші і рушник 
теж залишаються в клубі, бо по старих звичаях руш-
ника забирати не можна  – з церкви не брали. Після 
реєстрації молоді кланяються тричі всім присутнім 
і виходят під звуки музики надвір. На виході з фойє 
свахи обсипають молодих просом, цукерками, гріш-
ми. Молоду інколи виносить молодий на руках, але це 
появилося недавно.

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
м. Мелітополь

Записала М. Курінна 3 вересня 2011 р.  
у м. Мелітополі Запорізької обл.  

від Демідіон К. І., 1932 р. н. 
СВАТАННЯ  Он поєхал на лошаді. І взял єйо, і прівьоз 

домой. Сюда в Прімпасад... У  нейо мами нє било. 
Мама, папа умерлі рано. Она жила с братьямі. Два 
брата у нєйо било і сестра. Она самая старшая била. 
І вот он єйо забрал сюда в Прімпасад. [Тобто сватан-
ня не було?] Нє, нє, нє. Потому шо она бєз родітєлєй 
била, і нікакіх сватов нє било. У нєйо свадьби нє било. 
А так по сьолам билі... Раньше ж било у нас так. Вот 
посваталі, назначілі там на какоє время свадьбу. Щас 
видиш – у суботу уже гулянка. А у нас у суботу сра-
зу как вечерінкі билі. Всє дружкі пріходілі к нєвєстє, 
рєбята пріходілі. Гуляли ж там уже. А в воскрєсєньє 
нєвєста одівалася і тода вже так, как сейчас уже... От, 
допустім, у мєня брат кода женілся... Ето било в пять-
десят втором году [1952  р.]... То, конечно, оні шли с 
караваєм туди до нєвєсти, свати билі... 

ПОСАГ  Пріданоє... Напрімер, нєвєсткє моєй шо дава-
лі... Комод далі, кровать далі, постєль, ну, і єшьо шо-
то. [Перевозили] за день до свадьби. Вот, допустім, 
в суботу – свадьба, а в пятніцу прівозят вещі нєвєст-
кі. У  нєйо комод, кровать, постєльноє, подушкі. Вот 
ето оні прівозят у пятніцу. Нє нєвєстка прівозіт вещі, 
а єйо свати. Прівозят тє, хто у ніх там на свадьбє гу-
лять будєт. Свати, сестра, может, двоюрідная ілі род-
ная, подруга... Чєловєка чєтирє прієзжаєт. Оні прівєз-
лі, іх там угостілі свекруха, свьокр. А  уже на другой 
дєнь начинається свадьба.

ВИКУП МОЛОДОЇ  Викупляли. Когда женіх пріходіт с 
родствєннікамі і друзьямі уже за нєвєстой, оні єго нє 
пускают. Давай викуп! Родствєннікі, прісутствующіє 
там усє. І оні тада викуп дают, і пускают уже. Шампан-
ськє, коробка конфєт... Отакоє. Може, і дєньгі давалі. 
Ідут до сільради... Када с роспісі шлі, ето уже када рас-
пісалісь, оні до нєвєсти йдуть сразу ж... А вечером уже 
ідуть до жениха. А сразу послє роспісі йдуть до нєвєс-
ти... Сначала – у нєвєсти, а потом – у женіха. У женіха 
уже на вечер. А сразу на два, на трі часа у нєвєсти...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Ставілі молодих... Знає-
те, ото кожухі раньше билі... Кожухі простеляють, оні 
на кожухі стають колєнамі. І отец, і мать іх благослов-
ляють женіха. Ето как оні прішлі от нєвєсти до женіха. 
[Чи благословляли нареченого перед тим, як він ішов 
до нареченої?] Да. [На кожусі?] Нє, нє, тода нє. А уже 
ко[г]да с нєвєстой... У  кого как. У  кого, когда женіх 
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ідьот за нєвєстой благословлялі, у кого – потом... Вот, 
напрімер, моя племянніца сина отдавала... А он брал 
в Приазов’є... Она с дому єго на кожух ставіла, благо-
словляла єго, когда он єхал за нєвєстой в Приазов’є. 
По-разному дєлають.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Женіх с нєвєстой вдвойом шлі, 
а  сзаді іх сопровождалі. Я  когда-то впєрєді плясала 
гопака, а сєйчас нє могу і прісєсть. [Сміється.] [Тобто 
попереду наречених ішли ще ті, які танцювали?] Да. Із 
музикою, із танцамі, з усім на свєтє. [І в цьому поряд-
ку поверталися додому?] Да. Только, допустім, ідеш на 
роспісь с одной сторони, по одной уліце, а к нєвєстє 
обратно возвращаєшся уже по другой уліце... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  У нас как. Нєвєста і женіх дома нє ночу-
ють. Вот, допустім, брат мой женілся... Тут оні погуля-
ли, всьо... А уже ночувать оні ідуть ілі до брата, ілі до 
сестри, ілі, может, до друзєй. Оні дома нє остаються 
ночувати... Провєрялі [«чесність» молодої], ага... Било 
такоє. Я слихала токо, шо в нашем сєлє там виходіла 
замуж та і та, тот женілся, так і тряпку викідалі крас-
ную, і всьо на свєтє... Такоє я слихала. Та нє, просто 
вєшалі тіпа как флага...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
Начинают на второй дєнь курєй собірать. Начінают 
одєваться в циганськє... Ідут по сєлу і до тєх, хто гуляє 
на свадьбє, до ніх ідуть курєй собірають. Хто сам ви-
носе, а у кого начинають ловіть. А кури ж бєгают і по 
улице, і кругом... Приносять [курей] сюди до хозяйкі, 
дє нєвєсту прівєзлі. І тут оні іх начінают скубти, на-
чінают варіть суп с домашнєй лапши. Раньше вот ето 
накатают домашнєй лапши... І гуляют оні ету свадьбу 
дня трі, чєтирє даже.

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Каталі [батьків]. У нас как раз рєчка 
блізко і фонтан блізко у сєлє. Так оні [...] вєзут на тачкє 
в рєчку. Прямо з тачкою, з усім на свєтє пєрєкідають 
іх [сміється]... Викуп [вимагають]. Єслі викупа нєту, 
то в рєчку. Напримєр, брата мого нє на тачкє каталі, 
а прослалі брезентік... А у нас колонка нєдалеко... Нє 
колонка, а фонтан у нас посрєді сєла, вода там ідьот, 
ідьот... Рєчка проходіт, там же і коритá стоять, вода слі-
ваєтся. Так оні прямо [...] на брезент положилі єго... Нє 
єго, а родитєлєй. І потянулі туди до фонтана. Умивалі 
там, купалі. А на трєтій дєнь уже начинають оні собі-
рать батьку і матері. Батьку труси покупають, матері 
рубашку ночную чі такую покупають. Циганє, ага. Вот 
ето шо насобірают оні. За етот же викуп і покупают... 

МУЗИКАНТИ  А  музикантов... Єслі єсть, напрімєр, 
у  знакомих... Вот у брата мого друг на музикє іграл, 
на баянє, акардіонє іграл хорошо. Он єго пригласіл. 
А остальниє так же пріглашають.

с. Костянтинівка 
Записала В. Борисенко 29 червня 1976 р.  

у с. Костянтинівка Мелітопольського р‑ну 
Запорізької обл. 

від Телятченко Палажки Петрівни, 1913 р. н.,  
та Доценко Анастасії Ігнатіївни, 1910 р. н.

СВАТАННЯ  Сватів засилали без попереднього розвіду-
вання про згоду. Дівчина могла знать, що прийдуть 
сватать, а  могла й не знати. Сватати дівчину йшли 

два старости з хлібом, без пляшки. Сватання – при-
ходили старости, домовлялися про те, щоб батьки 
молодої подумали і їм хліб обміняли. Було так, що 
хліб міняли в перший день, але більше, що обмін хлі-
бом відкладали на другий день. Вже коли поміняють 
в знак згоди хліб, домовляються, коли будуть мого-
рич запивать.

ЗАРУЧИНИ  Могорич запивають вже з більшою участю 
родини з обох боків і домовляються про день весілля. 
На могорич наречена перев’язувала старостів руш-
никами. Тепер хто перев’язує, а хто – ні. На сьогодні 
перев’язують більше під час весілля, коли жених при-
їзджає по наречену забирати її до розпису. Тепер тіль-
ки одна дія – запивають могорич.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  В четвер перед весіл-
лям дівчата-подружки робили в нєвести гільце з кві-
тів бумажних. В хліб втикали три дерев’яні палички, 
які уквітчували паперовими квітами. Гільце все весіл-
ля стояло у молодої на столі. Ввечері, коли вже моло-
дий мав забирати молоду до себе, боярин старається 
витягти дві палички з гільця, дружки не дають, після 
змагання він все-таки забирає дві палички до свекру-
хи, одну залишають матері. Тепер гільця ніхто не ро-
бить. Як гільце робили, співали пісень:

Наше гілечко рясне,
Без калини красне,
Без вітру хиляє,
Без сонечка сяє.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Запрошувала колись не-
веста на весілля з дружками, з однією великою шиш-
кою. Їздила на тачанці уквітчаній. Молодий запрошу-
вав з боярами свій рід. Тепер запрошують на весілля 
листівками.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Коровай пекли й 
печуть тепер, а  шишки замовляють в ресторанах, 
хлібопекарнях... Коровай випікали так: дерев’яні до-
вгенькі палички обмотують тістом, зубцями. Цих 
паличок багато – десять-двадцять, втикають їх у кра-
сиво випечену фігурками паляницю. В  інших селах 
чисті дуже українці називають його «дивнем». Тоб-
то це і є дивень, тільки в Константиновці його звуть 
«коровай». Коровай тепер і не всі печуть, а раніше ще 
лежні пекли в молодого і в молодої, в коровай гроші 
тикали. 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧОРИНКА»)  В суботу була вечорин-
ка. Наречена з дружками йшла до молодого на вечо-
ринку. Її там зустрічала свекруха, саджали всіх за стіл, 
грала музика. Тепер вечоринок не роблять... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  В суботу ще, коли мо-
лода збиралася йти на вечоринку, їй заплітали косу. 
Якщо сирота – косу заплітали. Коли були батьки – за-
кручували. При цьому співали:

Сестра сестрі косу заплітала,
Заплітала та й не плакала,
Прийшла ненька подивилася,
Слізонькою та й умилася.
– Куди, доню, собираєшся,
Що так біло умиваєшся?
– Піду, матінко, між чужії люди,
А там мені та й горечко буде...
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ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ПЕРЕЙМА  Раніше в 
неділю, тепер в суботу, йде чи їде жених до нєвєсти. 
Мати обсипає його зерном, грішми, виряджаючи з 
дому. Біля воріт молодої його [молодого] перепиня-
ють хлопці, вимагають могорич. Цей звичай і тепер 
є. Батьки молодої виходять з хлібом-сіллю. Наречена 
сидить в цей час за столом з дружками. Її накривають 
фатою, жених підходить, розкриває, цілує і сідає біля 
нареченої.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли мо-
лоду виряджають до жениха, співають:

Ой ти дубе, кленовий листочок,
Куди ж тебе та й вітер несе,
Чи горами, чи долинами,
Чи у чистеє поле?
А там гора крем’янистая,
А там свекруха норовистая,
Вона тобі норови покаже
І ніколи правдоньки не скаже.
Їсти хочу, аж серденько в’яне,
Візьму хліба – свекруха скоса гляне.

З молодою забирали до молодого і дві гілочки гільця. 
Тепер цього звичаю нема.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Молодій цвіти знімає у мо-
лодого старша дружка, яка супроводжує туди моло-
ду, і  після цього вона йде додому, і  у весіллі більше 
не приймає участь. Вже починаючи з [19]30-х  років, 
нареченій голову платком не зав’язували, взагалі цей 
обряд зник, але ще раніше нареченій одягали капор і 
поверху – платок.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ДАРУВАН-
НЯ  Ранком на другий день приносять молодій сні-
данок, і їм відповідають родичі молодого, що молоду 
вкрали, йдуть по хатам шукати, знаходять її і прихо-
дять до дому молодого. Тоді йдуть до батьків моло-
дої, забирають всіх гостей, і весілля продовжується в 
домі молодого. Тут дарують молодих з його сторони 
родичі. 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, КАТАННЯ БАТЬКІВ, РЯДЖЕН-
НЯ  Тепер же на другий день – колись це було третьо-
го дня – варять кури, годують ними батьків молодого. 
Батьків везуть до річки «топити», до магазину за вику-
пом. Ряжені і колись були, але тепер це більше. Шиють 
спеціальні з шовку циганські плаття, дістають мета-
леві прикраси... На другий день весілля сажою мажуть 
свати одні одних, білять вікна в молодих і в гостей, що 
гуляють на свадьбі. Це все робиться крадькома. 

МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Тарсалак *
Записала В. Борисенко 17 травня 1975 р.  

у с. Жовтневе Михайлівського р‑ну Запорізької обл. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Колись, ще до війни, мо-
лода запрошувала на весілля з дружками. Дружка 
носила по селу велику кучеряву шишку. Приходили в 
хату, ставили на столі шишку і тут же забирали, за-

* До 2016 р. – с. Жовтневе.

просивши на весілля. На дівич-вечорі молода ту шиш-
ку роздавала всім дружкам по кусочку. Тепер запро-
шують листівками. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  У домі молодої столи 
накриті надворі, буквою «Т». У  центрі поперечного 
стола стоїть «теремок». Це вісімдесят  обкатаних тіс-
том і спечених гілочок, втиканих у велику білу паля-
ницю. В інших селах називають «дивень». Тут же, як і 
в навколишніх російських селах, – «теремок».  Колись 
раніше ще пекли і коровай у молодої, а після війни ко-
роваю не печуть. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Колись у молодо-
го «теремка» не було, у  нього вирубували і квітчали 
гільце, а тепер гільця немає. У молодого печуть нині  
«теремок», бо родини багато, треба всім по гілочці 
[дати].

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Реєстрація шлюбу відбувалася 
в приміщенні сільського клубу. Святково прибраний 
стіл. На столі на одному кінці стоять подарунки для 
молодих від колгоспу і від дитячого садка: самовар, 
столовий сервіз. На другому – квіти. Молоді в супро-
воді весільних гостей, свідків під звуки маршу захо-
дять в зал. Депутат селищної ради Ільченко Степан 
Васильович одягнутий в святковий костюм, через 
плече – червона стрічка з зображенням герба СРСР. 
Після напутнього слова молодим пропонують поста-
вити свої підписи в Книзі актів громадянського ста-
ну. Молодих вітає секретар парторганізації колгоспу. 
Виступає з коротким привітанням найстарший пра-
цівник дитячого садка, після її привітання хлопчик 
з дитсадка дарує молодим ляльку. Грає музика. Усі 
весільні гості вітають молодих з одруженням. Під 
супровід музики молоді покидають зал клубу, при 
виході сваха несе за ними решето й обсипає молодих 
цукерками, грішми, зерном. Два старости перев’язані 
через плече рушниками фабричного виробництва. 
Молоді на машинах направляються в центр Михай-
лівки для покладання квітів біля пам’ятника. Усі гості 
їдуть додому. У районному центрі Михайлівка бува-
ють часті випадки, що наречений виносить наречену 
після реєстрації шлюбу з ЗАГСу до машини на руках, 
але то роблять не всі. Старші люди не дуже схваль-
но ставляться до цього звичаю, кажуть: «Сьогодні 
на руках – завтра на носаках». А молодь відноситься 
схвально.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  
Під’їжджають молоді. Батьки з хлібом-сіллю виходят 
до воріт назустріч молодим. Молоді кланяються, за-
ходять у двір, а за ними гостей розсаджують за столи. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Першими вітають молодих і підні-
мають келихи батьки молодої. На стіл ставлять борщ, 
квашені помідори, салат м’ясний з майонезом, ковба-
су, холодець, сир ковбасний, потім котлети з рисовим 
гарніром. На «солодке»  – печуть пиріжки з сиром, 
повидлом і дають компот, а  колись подавали кисіль. 
Як давали кисіль, то то вже був сигнал, що треба з-за 
столу вставати. Тут не тушкують капусти й не варять 
голубців. За столом тепер весільних пісень не співа-
ють, позабували їх і старші жінки. Співають: «Цвіте 
терен», «Ой мороз, мороз», «Туман яром», «Ой хмелю, 
мій хмелю», «Ой ти, моя доля нещаслива» (пародія на 
«Черемшину»).
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ДАРУВАННЯ  Після обіду гості дарують молоду, сват 
підносить усім чарку, молода дає гілочку з «теремка». 
Молоді дають також подарунки  – відріз на плаття  – 
хрещеним і рідним батькам. Батькові – сорочку. Роди-
чів тут не обдаровують.

РЯДЖЕННЯ, КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  
На другий день одягаються в ряджених – лікарі, кова-
лі, цигани, міліціонер. Вимазують усіх гостей сажею, 
потім самі ж і вмивають, за що беруть з кожного пла-
ту – один карбованець. Потім ідуть до весільних гос-
тей – ловлять кури. Катають свекра і свекруху, везуть 
до річки, купають, везуть у магазин. 

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Мала Токмачка
Записали О. Соболєва, Т. Величко  

та Ю. Буйських у вересні 2011 р.  
у с. Мала Токмачка Оріхівського р‑ну Запорізької обл. 

від Снігирь Галини, 1951 р. н., 
та Лось Світлани, 1969 р. н.  

Розшифрувала О. Соболєва

СВАТАННЯ  Свати приходять [...] із хлібом, з рушни-
ками... Як приїзжали мою дочку сватать, сначала 
зайшли старости... Зайшли вони там, як всігда шут-
ки-прибутки. «Тут десь живе куниця, красна дівиця, 
а в нас є сокіл». У нас дуже така була гарна свашка. 
Знала, шо казать, і  дуже багато вона таких примо-
вок знала. Тоді прийшли, помінялися [хлібом], ми 
їх перев’язали рушниками. Ту [свашку] матерією 
перев’язала, а свата – рушниками. Вже ж вони з цими 
рушниками і на свадьбі були. З хлібом [приходили]. 
Хліб і бутилка. Різали і на стіл ставили. Як нівєсту 
сватали, тоді ми їхали туда з хлібом. Конєшно пита-
ли [згоди дівчини], але в нас печі не було, шоб колу-
пали. Раніше ж бабуся була розказувала, заставляли: 
«Стій, колупай піч, колупай!». Шо дуже стєснітєльна, 
шо дівка на виданні [означало]. Бувало ж таке, шо 
присилали сватів, а дівка не хотіла заміж виходить. 
Бабуся мені, одна і друга, казали, що такого не було, 
шоб так строго, шоб примушували. Вона каже: «Ми 
по своїй волі, по добрій волі виходили заміж». 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Пишіть і всім 
кажіть! Хай не вздумають на Паску жениться! У мене 
на другий день Паски один могорич був, а на другий 
день – другий, у чоловіка. Це ж як сватання, казали 
«могорич». У нас так, старі люди були, але ніхто не 
підказав. На первий день, на другий день до його по-
їхали. І  первого чоловіка батько, короче, він упав, 
поодбивав собі усе всередині, і  назначали на двад-
цять четверте квітня розписуватися, а  в нас похо-
рон був. Двадцять четвертого [квітня] його батька 
хоронили. Боже збав! На Паску, поки не кончиться 
піст, поки не кінчаться усі оці свята, даже поминки 
поки пройдуть – ніяк. Ні сватання, нічого. Я вже на 
своїй шкурі пережила. Оце поки при СРСР перевели 
проводи на дев’ятий день [9 травня], а так у вівторок 
вони повинні буть. І ото до, після Паски ще дві не-
ділі ніяких свадьбів. Це страшний гріх. Отак як по-
читаєш оце Біблію, шо ж ви молоді робите? І шо, я з 
ним чотирнадцять год прожила. Я розійшлася, жит-

тя не було як такого... Зараз розкажу вам сон. Мій 
брат, значить, він був за мене менший. І в нього, його 
друг з дєцтва, не з первого класа, ну, опщем, змалеч-
ку, опще з півгодікі вони вмєстє, вмісті вони в школу 
ходили, вмісті вони. Женився – той був боярином у 
нього, і він кумом у мого брата в дочкі, і проходе вре-
мя, сниця нам сон, – ну, і хлопчик женився раз, і на 
свадьбі у нього, от шо інтєрєсно, під’їжають вони от 
на роспісь, в Домі культури в нас роспісь, і вона була 
бірємєнна, і, значить, начінаєца в нєї кровотічєніє, 
получаєця, шо вони розписалися і всьо, на свадьбі 
вона не [була], гуляв він сам, на другій день гуляв він 
сам, вона лежала в больниці. Єстєствєнно, жизнь не 
получилась. Кажуть, як на свадьбі дощ іде  – жизні 
не буде. Тоже ж так кажуть. Як з відром або так баба 
дорогу перейшла на свадьбі  – обізатєльно жизні не 
буде, надо обійти всякими силами, шоб тіки моло-
дим ніхто не перейшов дорогу. Нєльзя, шоб мєжду 
молодими стояв хто-нібудь  – молоді должни все 
время тіки за руки держаця і буть у парі, єслі хтось 
рядом став – то погано... Між ними не должні ніхто 
стоять, нізя. Нізя молодій самій фотографіроваться 
ні в коєм случає – це тоже на одіночєство...

ОГЛЯДИНИ  Оце таке сватання, спішили так. Спішили 
все, на Паску не можна вже... Договоряються, на цю 
неділю приходять свати сватать, я должна зустрічать, 
а на слідуючі вихідні, на слідуючу суботу чи неділю 
ми їдемо на оглядини. Тоже берем хліб і їдемо туда, 
а тоді уже як на свадьбу приїжають, то сваха чіпляє 
своїй свашці ще один рушник, а  наш уже єсть. Це 
вже в жениха чіпляють, нєвєста вже перев’язала його 
[свата] рушником. А жениху – платок. Мати чіпляє, 
шоб видно було, шо це сват. І та, і та.

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧОРИНКА»)   В суботу [грали весіл-
ля], а зараз уже у неділю. Дочка венчалася в неділю. 
Раніше тільки в неділю [вінчалися]. Раніше, це ще я 
пам’ятаю, значить, гуляли як? Якщо весілля, то в су-
боту вечором робили – «вечоринка» називалося. Він 
вечором їде бере молоду, погуляли там, і він її ночью 
же і одвозить додому. Дома в молодого роблять вечо-
ринку. Робили так, щас – ні. Танцюють там, обична 
свадьба, но ніхто не дарить. Гуляють у нього. 

ПОСАГ  І ще як їдуть, беруть молоду, забирають при-
дане і привозять придане. В цей день. Оце буває, як в 
мене дядько женився в другому селі, заразом забра-
ли молоду і придане забрали. І  я заміж ішла, тоже. 
Так думали машиной, а  там машина не пройде, так 
прийшлося трактором. Так у мене свадьба була, на 
прицепі трактора їде молода... Приходили люди, за-
бирали придане, а молоду привозили додому, бо на 
утро нада їхати, свадьба. А  потом постєпенно воно 
одішло.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Було казали: «Запро-
шують тато і мама, і  я запрошую». Якщо со сторо-
ни жениха  – женіх ходив, приглашав, а  со сторони 
нівєсти – нівєста ходила. Обично ще старша дружка 
ходила. Заходили, кланялися, запрошували просто. 
Нічого [не давали]. 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Приєзжають свати [у  неділю], на 
вулиці стоять хлопці і викуп требують: «Не пусти-
мо, поки не дасте». Чи племінники були, чи брати, 
сестри. За скільки договоряться. Тоді зайшли. У нас 
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було як? Племінник стояв, а тут син з армії прийшов, 
заходить, каже: «Не пустю вас!». Тоді ще купони були. 
Зять дав гроші... Зайшли, все заплатили, откупилися. 
А  сваха тоді ходить і каже: «Ще нам дешево нєвєс-
та обійшлася, всього півтора міліони»... Тоді туфель 
украли. Та й раньше крали, хтось полізе і вкраде.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Обично як, молоді в селі багато було, 
молодих садили за первий стіл, вони там гуляли той 
все... Молодь подарила, а  тоді сідають рідня, дядь-
ки, тьотки. То вже за другим столом, кажуть: «Старі 
посідали».  А  ті [молодь] танцюють. Він [молодий] 
приїхав погулять там трохи, тоді вже сідають за стіл, 
а тоді вже молодь повставала, а молодожони ще си-
діли, світилка була. Біля жениха, біля старшого боя-
рина сиділа маленька дівчинка. Зі сторони молодого. 
Всю свадьбу держала свічечку, світила. Був букетик 
цвітів, і  там свічечка. Так усю свадьбу було. Я  була 
у дядька рідного [світилкою]. Свічечка горіла все 
время. [Світилка йшла разом з молодим до молодої?] 
Да!.. Одна тільки світилка. Дали мені там і свічку, 
і букет... Коли вже сіли за стіл, і старший боярин за-
палював свічку. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце було. Зімою, 
хто міг, доставав сосну. Оце пока нівєсту до жениха 
не привезуть, там і откуп брали за те гільце. Знаю, 
що його наряджали, як новорічну ялинку. Тепер його 
такого вже і не ставляють. Нема. Його несли до же-
ниха...

ДАРУВАННЯ  Понімаєте, раніше шо дарили, це годів 
1950–1960-х,  – простині, підодіяльники, а  в осно-
вном у нівєсти  – отрєзи на платья, ткань. Так отих 
свашок сестри двоюрідні як обв’яжуть отими тряп-
ками, отою матерією, шоб усі бачили, яка багата ні-
вєста, скільки їй надарили. Оце обв’язали свашок. 
Рідна сестра, двоюрідна сестра, братова жінка – оце 
вони були свашками. А дома ці ж свашки помагали за 
столом усе. Подарили уже, нада забирать нівєсту до 
жениха, оцих свашок обв’язували. Як дарили – від-
дарювали шишками. Вона рюмку додає і по шишці, 
а ті ж дарять або грош [...], або ж оце дають подарки. 
Знаю, що мати і дивень привозила, і шишки приво-
зила. Але коли шишку, [а]  коли дивень дарували,  – 
оце вже я вам не можу сказать. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Іще ота хлібина, з якою 
мати благословляє. Як-от я Лєну випроводжала, при-
їхали вони до свахи туда, сіли за стіл. Нічого не на-
чинали, начали з первої хлібини. Та, шо мати доньку 
благословляла. Вони ж в столовій гуляли свадьбу. 
Мати ж не поїде, поїхали там тьотки. Нада перела-
мать, ламають удвох хлібину. Хто перший перела-
має – того і верх буде в житті. А я заказувала отакий 
хліб, як домашній, в  столовій дівчата спекли такий 
хліб, безподобний. Кажуть: «Встречають і випрово-
джають хлібом». Тож ікону дала їй і хліб. Їй [моло-
дій] – ікону, а зятю [молодому] хліб давала. Вони ж 
забрали хліб і рушник, і все. А тоді ж треба було їм 
переломить, так казали дівчата: «О! І  те собі стара-
ється перве, а те собі старається!».

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Так получилося, 
шо вони договорилися в районному ЗАГСі, туди в 
четвер поїхали, розписалися, а тоді ж весілля. Поїха-
ли в Оріхів пофотографіровалися [...], усе поробили, 

а вінчалися вони у неділю, як батюшка їм назначив. 
Я не їздила, не було чим. Я свадьбу не брошу, маши-
ни своєї не було. Якби це в одному селі жили...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ   Обично не дома [ночували молоді]. 
Або до друзєй там ішли, до рідні... А ще ж було, як 
нечесна, так ше ж і флаг не вивісять. Та було, але 
всегда красні флаги вивішували. Там женіх виручав 
всєгда. Я помню, свадьбу ведуть, вона з животом, мі-
сяців сім. Який же флаг? Білий, навєрно... [Сміється.] 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («ПОКАЗУВАТИ 
МЕЖУ»)  Свекруха встрічає їх тоже хлібом-сіллю... 
[Чи був звичай «показувати межу»?] Був. Мені не по-
казували. Та тут одна розішлась з чоловіком, межу 
показували. Ось межа і ось межа огороду. І  ведуть 
же ж, дошли до того, той стає [...] показує. Мужик. 
Там кілки забивали. Там же і бутилка, наливали. Та 
там півсвадьби ходило. Оце поки всьо не пройдуть. 
Одійшло воно, нехарашо. Це на третій день, на 
«кури». «Кури», «чай», там було. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТЬ»)  Носили [...] на другий день [снідати мо-
лодій]. Рано тільки нада, пораньше. Посилали, нада 
ж снідать нести. Та там шо накладуть, тут саме глав-
не – сам процес поїхати... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), УМИВАННЯ ГОСТЕЙ  
А  цигани, це як ото кури. Оце, по-моєму, цигани 
були тоді, коли водили молоду кланяться, в той день. 
На другий день. І  цигани  – по дворях. Моя мама 
часто наряджалася. І я наряджалася. У нас женщи-
на така товста, размєр і не питайте. Пішли, зібрали 
грошей, я циганка, а це вже осінь, холодно. Я світера 
понадівала, тьоплі такі. Харашо все оділа. Підходю 
до тої, до замдірєктора, кажу: «Позолоти ручку, не 
то дорогу перейду!». Сміюся. «Ну, – каже, – тебе не 
взнать!» Там же циганське понадівали, от уже мас-
тєріци були. Усе в діло йшло, пробкі желєзні йшли. 
Пішли в магазин, кажу: «Дайте мені слонячий раз-
мєр ночную рубашку». Випили, дурачілись... Каро-
че, оділи її. Ночну красіву купили. У нас купляють 
ночну, можуть матері труси купить. Це ж цигани, що 
збирають гроші. Оце ж на другий день стоїть і каже: 
«Умивайся!». Умиють обізатєльно, за те, шо вми-
ли, – клади [гроші]. На ці гроші купляють батькам 
подарунки. Батькові, матері, крьосному і крьосній. 
Хто приходе – всіх умивають. А умивають тих, хто 
пораньше прийшли, хто рано встає. І  рушник [...], 
і тепла вода. 

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Нас возили з дєдушкою. Возили 
[батьків]... А я шо взяла учудила. Дєдушка одів плав-
ки, а зверху – старі труси. Я взяла отаку розу виріза-
ла із тряпки і пришила йому! Сама плавочки наділа, 
а  зверху наділа такі драні [порізані] труси. Наділа 
плаття, таке вже, стареньке. Воно то чисте, але я в 
ньому то хату мазала. Так вони мене з тачкою і в саму 
річку! Річка, там води мало, а вони, як лошаді. Везете 
та й везіть! Я піднялась та й стою. Каже: «Кума! Ти по 
воді, як лєбєдь, ідеш!». [Сміється.] Літо було. А тоді 
начали гуртом витягать. Кажу: «Хлопці, не шутіть, 
повозка важка». Тоді ж витягли. «Будемо матір розді-
вать! Вона ж он мокра уся!» Тоді як розділи, полягали 
усі! Діда розділи, а в діда труси з розочками, а під низ 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



148 ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

там плавки, нормальні. Кажу: «Побачили, свадьба 
всі гроші забрала, остався голий!»...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  [Як називався другий 
день весілля?] Кажуть «вести кланяться молоду». Да, 
«кланяться вести батькам». Уже вона без хвати, але 
віночок надівали. Обично раніше довгих платтів не 
було. Це ще раньше. Я даже виходила. Було коротке 
плаття [у 1970-х  рр.]... Посуботини. Тоже очерєдна 
п’янка... Це якщо кури були в понеділок, то чай – у ві-
второк. «Бариня і до чаю пила!» Це як прийдуть: «Та 
як чай, бариня, і до чаю пила! Так шо давайте ставте 
покріпше шось!». Ішли просто так [нічого не несли]. 

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН

c. Борисівка
Записала В. Борисенко в липні 1976 р. у с. Борисівка 

Приморського р‑ну Запорізької обл. 
 від Шапошник Катерини Григорівни, 1926 р. н.,  

родом із с. Смирнове Куйбишевського р‑ну 
Запорізької обл.

СВАТАННЯ  Беруть двох старостів, і вони вже йдуть до 
батьків молодої домовляються за згоду та на який 
день питимуть могорич. Рід молодого готує мого-
рич, це вже йдуть сватать старости. Йдуть старости 
з хлібом, міняються хлібом, і пов’язували од молодої 
рушниками. Тепер в’яжуть рушниками, але не всі. 
Простими рушниками, купованими. У с. Пологах то 
там в’язали вишиваними рушниками. Це «сватання» 
називається. І тепер так відбувається в основному.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Раніше запрошували на 
весілля з шишками [однією великою шишкою]. Кла-
ла дружка на стіл, молода просила на весілля усіх 
старих і малих, і  дружка забирала шишку, та йшли 
до другої хати, а  вже в останній хаті залишала цю 
шишку. Це як усіх вже попросила. Зараз не просять з 
шишками, більше – откритками, або чоловіка якого з 
списком відкомандирують.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Шишки печуться завжди в чет-
вер. Раніше несли з собою яйця і муку, а зараз вже не 
несуть. Коровай не печуть. Перепій печуть колись і 
тепер. В хлібині дві палочки, обмотані тістом, з «го-
лубками» поверху. Це в молодої печуть. Цей перепі-
єць везуть з молодою до молодого.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Тепер вже у суботу весілля. Раніше 
були спеціальні жінки, що заправляли усім, а  те-
пер  – старша дружка. У  молодої  – дівчата, дружки, 
в молодого – боя ри, старости. Молодого виряжають 
до молодої, щоб до розпису йти, то бояри, світилка, 
старости, свашки. Зі сторони молодого перев’язують 
старостів рушниками, двох свашок – матерією, одну 
світилку – платком. Як виряжають, то батьки обси-
пають грішми, насінням. Весь поїзд обсипають, як 
йдуть до молодої. Перед розписом не зупиняли мо-
лодого, щоб викупляти.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  У  клубі тепер зустрічають мо-
лодих троє дівчат у національних костюмах з хлі-
бом-сіллю. Молоді їм кланяються, цілують хліб-сіль 
і заходять в зал. Грає музика  – Марш Мендельсона 
[в запису]. На столі – скатерть з гербом, квіти стоять. 

Молоді стають на килимок. Грають оцю пісні «Білі 
лебеді». Міняються обручками, а  потім наливають 
бокали. Після розпису молоді частують всіх гляда-
чів шишками, цукерками. Несуть квіти до меморіа-
ла, всі люди йдуть за ними. Кладуть квіти, і хвилина 
 мовчання.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  
Після розпису ведуть молоду до молодого. Там фо-
тографіруються, обідають, а  тоді сідають всі молоді 
в машини і катаються по селу. Потім молодий від-
возить молоду додому. Раніше каталися на тачанках, 
зимою – на санях, коні – повбирані в цвітах, лєнтах. 
Як молоду відвіз молодий додому, то в нього збира-
ються гості йти по молоду. Посилають з молодим 
двох старостів, двох свашок.

ПОСАГ  Ще коли молоді катаються по селу, то від моло-
дого їдуть до молодої по одежу [придане]. Це тепер 
шифонєр, постіль. Коли привозять одежу, то від неї 
родичі просять викуп за одежу молодої. Дають горіл-
ку, шишку, копійки якісь.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Як при-
йдуть гості з молодим по молоду, то в неї обідають 
і дарять молодих. Тоді виряжають її. Просять роди-
чі її викуп за молоду. Щось там їм давали – горілку, 
шишку, цукерки...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Потім скривають [покри-
вають] молоду. Беруть здоровий платок, садовлять в 
кут обох молодих і закривають від людей тим плат-
ком, і розбирають свашки голову молодої. Вони зні-
мають фату, надягає свашка на себе, а молодій одя-
гали платочок. Тепер цього обряду немає. В  [19]50-
х роках ще був.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Як приїде молода 
вже до свекрухи, то з хлібом батьки зустрічають. Сі-
дають за столи з молодими. Тоже дарять їх. Після того 
як молода зав’язана в хустку, то на вулиці, на воротях 
і в молодого, і  в молодої палять «журавля» [вогонь, 
стрибають коло нього, танцюють, співають]. Молоді 
носять горілку всім, пригощають – це гасять вогонь. 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Обично молоді першу ніч но-
чують у сусідів. Ранком должна молода сама встать 
і прийти до свекрів. Раніше молода вмивала свекрів, 
одягала свекрусі хустину, свекру  – рубашку. Тепер 
цього нема... Ще як молоду вели до молодого, то в неї 
на хаті чіпляли червоний флаг. Це було ще донедав-
на, а тепер вже цього нема... 

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Ряжені і тепер є – 
клоуни, цигани, врач, підставні молоді. Це вже на 
третій день в понеділок кури збирають по селу. Кури 
збирають з баяном по селу, йдуть до того, хто гуляв 
на свадьбі. Варять з цих курей борщ, вермішель. 
Обично на курячому бульйоні. Вермішель подають з 
м’ясом. На курях найвеселіше, на кури несуть гості 
свою випивку... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Ще тепер пожилі жінки свадьбові пісні 
трохи співають:

А в нас Галічка обманщицой била,
Обманула своїх верних подруг,
Говорила, ету осінь не пойду,
Оглянулася, как за столиком сижу.
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За столиком за дубовеньким,
За Сашею чернобровеньким.

На свадьбі молодеж від стариків отдельно сидить. 
Співають різних пісень: «Ти ж мене підманула», «Цві-
те терен», «Несе Галя воду», «Іванка», «Туман яром», 
«Чорні очка як терен», «Червона рута», «Свадьба пєла 
і плясала», «Била мене мати», «Ой у полі криничень-
ка». Ще весільну у молодої співають:

Посіяла орішечки по саду,
А хто ж тії орішечки собере,
Той же мене молодую забере.

А вже на третій день пожилі співають:
Сіре утя, сіре утя
На морі ночує,
Воно ж моє
Все горенько чує.
Перше горе – свекруха лихая,
Друге горе – дитина малая,
Третє горе – мій милий ревнивий.
Сам їде у поле орати,
Мене бере волів поганяти... 

Багато вже й призабулося, тепер все міняється...
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БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН

c. Манява
Записала О. Соболєва 31 липня 2011 р. у с. Манява  

Богородчанського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Явірської Ганни Романівни, 1933 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Були люди такі різні, так як зараз, є всякі 
вибирають. Були люди такі, що батьки вибирали, аби 
було багатство, аби була земля, аби були там з сім’ї 
такої, шоб у них були корови, шоб були такі хазяї... 
А були такі люди, шо лишень вибирали по коханню. 
Хто закохувавсі. Молодь сама вибирала. Було так, 
шо батьки були проти. Як покохалися бідні, так: «Шо 
ви там будете робити? Як ви будете жити? Вам тре-
ба якось господарювати, як нема на чім, нема землі». 
І  такі були історії, давно, шо втікали, шо батьків не 
слухали. Як вона втекла, то не давали [приданого]. 

СВАТАННЯ («СВАДЬБИНИ»)  Але більше було такого, 
шо молоді й батьки договорювалисі. Тоді йшли на 
сватання. «На свадьбини» у нас кажуть. «Свадьби-
ни» називаються, так як заручини. То в нас кажуть 
«йти на свадьбини»... Хлопець, бере собі батька, хре-
щеного батька, а  може там із сусідів когось брати, 
і йдуть до дівчини на свадьбини... Як в якій родині, 
ішло і багато, колись у нас такі були, шо набирали 
багато, шо було застоллє, як на весіллі. А  було так, 
шо йшло п’ять-шість чоловік, як хто міг, так брали. 
Ішли до молодої, питали згоди у молодої, у  батьків 
молодих. Домовлялисі, що хто дає. Хто дає корову, 
хто дає землю, де мають жити. Хто має чи хату по-
будувати. От такі були свадьбини. Хліб обов’язково, 
горілку обов’язково [із собою несли]. Їли, тоді ж на 
свадьбинах різали і їли [хліб]. В хаті різали господарі 
і їли, пили горілку. Але не пили, так як тепер п’ють. 
Потрошку, як кажуть, по кілішку. Кілішок  – малий 
такий стаканчик... Я  такого не знаю [щоб відмови-
ли на «свадьбинах»]... Готувалась [родина дівчини 
до сватання]. Найбільше в суботу [приходили]. В не-
ділю, суботу. А  в пісні дні  – нє. Понеділок, середа 
і п’ятниця  – нє. І  весілля не було в такі дні. Увече-
рі [йшли на «свадьбини»]... У  нас говорили, чули, 
може, по радіо: «Ми ходили за куницьов та й зайшли 
до вас». У нас не так казали, у нас казали, шо от ми 
прийшли, маємо хлопця, шукаємо дівчину, за слідом 
ми зайшли до вас. І як ви собі думаєте, у нас такий 
гарний хлопець, роботящий такий, газда буде. Ота-
ко. Своїми словами промовляли. В нас [наречена] не 
колупала піч... Присутня була, аякже. Питали [в ді-
вчини], чи вона його хоче... В неї питали, і вона дава-
ла дозвіл на то. Та й всьо... По тім ріхтували весілля...

ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  Зробили свадьбини, тоді 
йшли до церкви, писали заповіди. Три рази священик 
оголошував то ті заповіди на трьох службах. Бо може 
бути, він казав, що є хтось такий проти, може, шось 
знає, шо там недобре шось є. Або родина якась, або, 
може, у  нього дитина. Жінка, може, була, отаке. То 
після третіх заповідів робили весілля... Але ще в нас 
писали заповіди, а після того то треба було йти до спо-
віді, перед шлюбом треба йти посповідатися. Перед 
священиком... 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Знаєте, коли готували-
сі? У нас так було весілля, та тут майже тиждень ішов 
доти. Бо треба було свиню заколоти, треба було там 
поробити. У четвер... У нас все весілля було переваж-
но в суботу. У  четвер робили голубці [...], холодець 
варили. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  
У  четвер у молодої пекли колач. У  молодого пекли 
коровай. Колач такий плетений, круглий, в середині – 
дірка... Великий [приблизно 50 см]. Не солене [тісто]. 
Яйця, цукор, масла чи маргарина, чи олива колись 
була, олія. Але не солене, калач не солений, на молоці 
[в]чинений. Жінка обов’язково, та, шо робила калач, 
вона мала мати чоловіка, вона мала не розводитисі, 
вона мала бути порядна господиня. А в молодого ко-
рогвай так само. «Корогвай» казали в нас. Так само мі-
сили, так само чинили, така жінка, вона така, ніби, по-
рядна. А вдова до того не приторкалась. Кухарка про-
сто, родина якась. Мама запрошувала [на коровай], 
і вона то-то робила. Там як робили корогвай, то багато 
людей було [...] за столом, багато жінок. Робили такі 
«гусятка», шо роздавали по тому [...] всім, хто йшов 
додому. І той корогвай великій був. Такий, як калач, 
лиш не мав діри. Дірки не мав в середині... Жінки си-
діли, співали. Всі сиділи, чекали, поки той корогвай 
в піч засадіт, поки виймут корогвай, і тоді всі сідали 
за стіл. Пригощали їх. Доти нароблять голубців, холо-
дець...  Кашу – то вже на весіллі варили. І горілка була. 
Пили й горілку, частували всіх тих жінок, шо робили. 
Дехто багато просив [на коровай], а дехто – небагато. 
Хто бідніший, то трохи просив, небагато, – мо’, десять, 
дванадцять, п’ятнадцять  жінок. А  хто багатший, то 
було багато. Було і тридцять жінок, тих, шо мали іти 
на весілля. [Тільки одна робила «корогвай»], а всі інші 
допомагали. Робили такі «гусочки». Таке, як булочка... 
І  то кожному роздавали додому. А  дві «гуски» були 
великі. То одну велику брав молодий, ніс до молодої 
ту «гусочку». І другу – дружба дружці дарував... Несе 
«гуску» молодий [перший раз]. Малесеньку «гусочку», 
молодій  – «гусочку». І  дружба дружці  – «гусочку», 
і все... Як йдуть до шлюбу, то несуть колач. Так кожен 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ
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заглядає. Прибирають такими зеленими  – шпарагус. 
Вазонки ростуть, квіти. То тим прибирають колач. На 
калачі квіти є вироблені, як печуть. [Їх роблять] з кіс-
та [тіста]. З білого, з такого, шо воно не рум’яниться. 
Колач зарум’яниться, та квітки білі. Як трісне, то де! 
[Це погано?] Ну! Так думали люди, тепер так не ду-
мають, ніц! [Сьогодні] печуть корогвай. [«Деревце»] 
роб лять. Роблять і тепер деревце... Як старости ідуть 
до церкви, то несуть струтні такі. Отакій струтень, 
хліб такий, з білого кіста, плетений такий. Такий ве-
ликий. Довгий. В мене блєшка [лист] є така [Як ромб]. 
Потім ріжуть на стіл... То два старости ідуть в церк-
ву, його староста іде в церкву. І молодої староста іде 
в церкву. Той староста від себе несе, той староста від 
молодої несе. І  обидва ідуть старости з тими струт-
німи у церкву. А потім приходять, то ріжуть на стіл... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ПЕРШИЙ ВЕЧІР»)  То це було у четвер, 
п’ятниця, то так вже робили вечор для молоді. «Пер-
ший вечір» ми казали. То колісь так було, тепер – нє. 
Нема того. То була п’ятниця – вечір. То молоді гуля-
ли, танцювали, для самої молоді. То було і там, і там 
[і  в  молодого, і  в молодої]. І  там, і  там собі робили. 
Окремо...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  То була одна дружка. А по інших селах 
дві дружки було... Дружба [в  молодого]. А  ті хлопці 
називалися «бояри». То єго бояри, хлопці. Скільки в 
нього є друзів, скільки він запросив, то є бояри... По 
тому рано вже в суботу [...] рано приходив молодий з 
своїми боярами, з дружбов. Один дружба був. І хлоп-
ців було, боярів, ну, хто скілько брав, може,  й  вісім, 
може, сім... [Дружба –] його [молодого] родич якийсь 
або колега [неодружений]. А  одружений  – то старо-
ста. У молодого староста, в молодої староста. Але ве-
сілля в молодого собі окремо було, у молодої – окре-
мо було. [Кого вибирали в старости?] Такого, шоб він 
того вартий був, поважного чоловіка. З родичів й не 
обов’язково з родичів. Не пияка. Веселого такого. [Був 
одягнений] так само, як усі. Нє, шось такого не було в 
него [палиці]... Староста був керуючим тим. Чи вуйко, 
чи стрийко – він староста. Та й більше керує усім... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Вінки, у  молодої шили вінок з  бар-
вінку, та він росте всюди у нас. Хто пішов, той при-
ніс [барвінок]. То робили барвінок той, туда заклада-
ли часничок, у той барвінок, аби ніяка зла сила сі не 
брала [...], до часнику. І такі були пави [пір’я павича]. 
Я не знаю, чи то з тих, шо є птахи то ті, павичі. Про-
сто така-о пава була. Так сі роздувало, така пава. То 
малесеньке. То купували то ту паву, пава була то тут 
напереді, а далі був віночок. На лобі – пава, а сюда – 
віночок. Не з барвінка [віночок]. Барвінок шили, отут 
причіпали таку квітку. Молодому, молодій. Це була 
квітка така. У молодого собі робили, у молодої [собі] 
робили. А пава була і в молодого, тут була [на грудях]. 
Колись ще тут була пава, до капелюха пришивали, 
а в молодої була тут [за вінком] пава [на лобі]. Я би 
вам показала, в мене є фотографія, але в мене пави не 
було, бо я не хотіла. Бо то таке терчіло тут. Отут клали 
тоту паву, а я тоту паву не хотіла. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  То букет такий, а це хустка така, 
а це називається «завій білий». Отаке, білий рушник 
отак поклали, такий молодій вдягали. Оту-то ззаду, 
за вінком тут пава. Це такий [вінок зі штучних квітів] 
з магазину. Квітки купували, десь у Солотвині купу-

вали. Привозили на базар. [Вінок і «паву»] робили у 
молодої, всьо пісні співали... А в молодого лишень пе-
кли коровай, в перший вечір мало робили в молодого. 
В молодої більше...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  Робили деревце 
в молодого, як пекли корогвай, вбирають деревце  – 
ялинка, смерічка, отака, більша як півметра. Убира-
ють ту смерічку, там чіпляють яблока, квіти роб’ят, 
такі стончки – лєнточки. То є стончки [стрічки]. У ті 
стончки і вбирають так то деревце, то всьо роб’їца 
у молодого. А в молодої вже – колач, і там то ті «гу-
сятка», і  убирають колач, і  квітки роблять, це вже в 
п’ятницю. Деревце роблять, як коровай печуть, як нє, 
то в п’ятницю роблять. То хлопці роблять деревце то. 
[Називають] «деревце», але кажуть «корогвай», всьо 
разом. Спечеш і несеш то деревце, то корогвай. Там 
як приходять, то тоді кріплять, а зразу йдут, то вони 
несуть у хлібу то деревце... Житній хліб круглий, і то 
деревце там, і так несуть. То хлопці несуть, як ідуть до 
нареченої. То ще не так, то тепер як лишень один день 
робили, то несли відразу, а тоді – нє, тоді не несли... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Та то ще брат розплі-
тає, як вона [молода] іде до шлюбу... То її брат розплі-
тав її. [Волосся було] в двох косах тогди. Брат розплі-
тає її, жених прийшов. Вона сідає там, її збирають до 
шлюбу, брат її розплітає, та й співали: 

Де твій, Марієчко, старший брат, 
Твою жовту косу розплітав, 
Де він твої упліточки подівав?.. 

Співали багато там. «Не плач, молода...» Всякі такі 
ладкання. Казали: 

Не плач, дівчинонько, бо немає з чого, 
Нігде нема і не буде села дівочого...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ Благословіт його [мо-
лодого мати]. Стают на поріг, кидають кожух та-
кій. Стає батько з одної сторони, мама  – з другої. 
І так благослов’їт. Хлібом. Молодий стає [на кожух]. 
І благослов’їт, там той староста просить: «Багословіт, 
тато й мамо, свою дитину, в далеку дорогу відправлі-
їмо, шоб їму щасливо». Вони кажуть: «Біг Святий». 
Три рази так. Таке благословення, і він іде [по молоду]. 
І так само, як до шлюбу йдуть. Її батьки благословіт. 
Так само, на порозі, і тоже кажуть: «Біг Святий». І як 
вони пійшли, і за ними кидали колись пшеницю. Те-
пер цукром сиплют. А  тоді пшеницю так кидали, до 
хвіртки, мама проводила їх так. [Чи ходили батьки до 
церкви?] Нє, нє. Тепер ідуть... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Молодий, дружба і бояри прихо-
дять, тут зустрічає їх молода. Дружка чіпає тоді квітку. 
Всім боярам. Там є барвінок, там є і квітки такі, купо-
вані такі. Але барвінок обов’язково має бути в моло-
дого і в молодої. І вона чіпає то їм... 

ВІНЧАННЯ  Прийшли, збирають молоду до шлюбу, як 
приходіт молодий. І вона збирається до шлюбу, і вони 
йдут до церкви. Прийшли з церкви, сідают за стіл, ну, 
так, як усюди [приходять із церкви в дім молодої]. І мо-
лодий теж іде... На рушник треба обов’язково наступа-
ти. Так як і тепер. І так вінчали, як і тепер вінчають. Свя-
щеник ті самі слова говорить, як і колись, так і тепер... 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Тоді погостітці, тоді потанцю-
ють танців два. І йде молодий додому із своїми бояра-
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ми і дружбою. А вона лишається. Бо в нього там весіл-
ля буде... Молодий завив молоду та й бере її в танець, 
танцювати. То бере її дружба, там ше хтось бере, вона 
так кривая, кривая. А потім, як вже бере її молодий, 
то вона вже така, як має бути. Жарти були... Не було 
багато такого статку, такого всього, як тепер. А жартів 
було багато. А ми так звикли, і нам так добре було...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  То вже по тому [...], як він [моло-
дий] вів молоду, бо він забирав молоду, от прийшов 
він до молодої, шлюб взяли, він пішов додому з сво́їми 
гостями, там весілля продовжується. Уночі ідуть, зби-
рає він своїх гостей, бере корогвай, в суботу. Бере ко-
рогвай, іде забирає молоду...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  І там привозять її 
[молоду] додому, його [молодого] мама виходіт, її [мо-
лоду] зустрічає. І на порозі він там стоїть з неў, і мама 
його заводить до хати. От так тримає її, заводить її за 
стіл. Там під образами, казали. В  центрі. Вона заво-
дить за стіл їх. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («ЗАВИВАННЯ»)  А потім її 
завивають там. «Давайте будем молоду завивати». Але 
ще там після того, як привели її, мама дає з полоника 
якоїсь каші, вона пробує. Один раз дає. Тоді варили 
таку кашу – на молоці і рисова була. В кого яка була – 
і пшенична, і рисова була. Найбільше з ячменю була, 
така ячмінна. «Пинцах» у нас казали. То великі крупи, 
то крупа велика ячмінна. Обдертий пинцах, обдертий 
ячмінь. Пробують, чи вона буде їсти, чи добра до їди. 
Попробувала вона кашу, тоді казали: «Будемо завива-
ти молоду». Берут, така діжка була, хліб у ній чини-
ли. Накривають то ту діжку, сідає вона [наречена] на 
крісло, кладут діжку, там дзеркало кладут, і він знімає 
з неї той вінок, молодий знімає... І тоді сідає на кріс-
ло, молодий її заплітає. Мама [свекруха] її розплітала, 
а молодий її заплітає. Але її мама, прийшли її гості до 
неї, і  тогди будуть завивати. [Молодий забирає мо-
лоду,] а її гості лишаються дома, а по тому на другий 
день, це вже у неділю, приходять молодої гості [...] за-
вивати молоду... Прийшли її батьки, родичі, мама. Він 
розплів лишень, мама її розчесала, і він кидає хустку, 
тако раз, потім тако другий раз, вона знімає, потім – 
третій раз, вже всьо, і  молодий завиває її так, як я 
тепер [зав’язана]. Заплітала волосся в дві [коси], але 
вона хустки більше не знімала. Всьо, уже більше хуст-
ки вона не знімала, бо вона не мала права. Аби пішла 
навіть надвір без хустки. То таке було. Уже завили її. 
Вже з полудні. Прийшли. Ще то та ніч пошла, ще гу-
ляли, танцювали, ще весілля йшло... Той завій знімали 
геть, завивали її, потім ще клали той вінок, так вверх 
хустки. Вона ще з вінком була... Тоді, як її завивали. 
Клали отакий-о, повісмо таке, з льону таке, клали таке 
повісмо [...], на коліно, чи вона вміє прясти, чи буде 
з неї господиня добра, вона то те перекидувала через 
себе, через голову. Потім вже починаються будні... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Готували... Бідно було. Було в нас 
тоді так: голубці були, хліб житній печений, холодець 
обов’язково. І  був борщ... Там лишень було буряк, 
морква, цибулька, петрушка і м’ясо. І  була бульба. 
Казали у нас «не́лупка». То була бульба-нелупка, що 
«у мундирі» варили. То була вона до борщу, була вона 
до голубців, була вона до холодцю. І давали ще потім 
бульбу таку топтану з підливкою з м’яса... Варили ще 
кашу або рисову кашу, риса мало було, варили з пин-

цах [ячменю] оту кашу. Першим подавали холодець 
і голубці. Був хліб нарізаний, холодець і голубці. Аж 
потім подавали борщ. А  потім каша була послідня, 
з-за стола виганяла. Не було ніяких салатів, ні риби. 
Це я кажу, як давно же було. Бо тепер уже всьо є. Те-
пер всьо є, а тогди нічого не було. Давали такі миски, 
череп’єні миски були. І їли всі. І нікому не було таріл-
ки, їли всі, хто міг сі дотягнути. І з’їли той борщ, і лож-
ками то м’ясо з’їли, потім кашу з’їли...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Як до молодої вийшли від шлю-
бу, то зразу молода нарізала калача і мастила там у мід 
[мед]. А ще як приходіт від шлюбу, мама молодої стає 
на порозі і мачіє [вмочає] колач той у мід, бо то берут 
до церкви той колач. І кусає він [молодий]. Так стара-
ється багато вкусити. І кусає молода. І  так три рази. 
Потім приходять до того [хати], за столом розділюють 
по шматочку кожному. А половину калача того ділять 
у молодого... Потому як роблять ці, завивают. Моло-
дий приходить з корогваєм, з квітков, деревцем цим 
і приносить цей корогвай. І тут ріжуть того корогвая, 
у молодої, половину він забирає собі назад туди. І тут 
їдять цього корогвая. Корогвай не солений ані раз, цу-
кру, аби були солодкі молоді. Молока, води, так місять 
це. В коровай ще [...], по яйцеві кладуть, три яйці. Три, 
отако... Вони там сі запікают з тим. Так дуже уважно, 
як кладуть у піч той корогвай, не дай Бог дверими 
хтось би рушив, аби хтось ішов кудась. Бо не можна, 
бо кісто [тісто] сяде. І так кожен дивиться, який фай-
ний корогвай...

МУЗИКАНТИ  Музиканти були, була скрипка, бубен 
і цимбала. А потім була гармошка, але то вже потім. 
Троїсті музики. Пригощали [музикантів], а  по тому 
давали кожному хліб додому. Та ще й гроші платили. 
В хаті були, така хата трохи більша як моя, музики там 
грали, а  тут танцювали коломийок. Коломийки такі 
веселі, йой, йой! Скакали, шо, ну... І вальс уже був. 

ДАРУВАННЯ  А  то вже як зав’ют, у  молодого [дарува-
ли молодих]. Після завиваль тих вони сідають за стіл, 
і вона вже така молодиця, вінок з неї зняли вже, хуст-
ку поклали, а  тоді вже дарують молодих. Гості, хто 
що має. А  на то шо кажуть? А  то: «Дарую на пасок 
малому!». Аби хлопчики перші родилися. А то: «Аби 
ви мали, добре жили». Кожен своє слово скаже. [Чи 
дарували в молодої?] Нє, всьо вже там [у молодого]. 
Староста керує: «А  тепер будемо дарувати молодих, 
вони бідні, вони ще нічого не мають, їм треба спо-
мочі, аби вони були файні газди...». [Чи записували, 
хто що подарував?] У нас, наприклад, нема. В нашім 
селі нема, а тут, у Надвірнянському районі, такі звичаї 
були, записували на весіллі, хто шо дарував, а потім 
віддавали... Там казали, що записували, а у нас – нє. 
Давали небагато, пару рубликів, та вже є подарунок. 
Наприклад, коли я виходила заміж [у 1950-х рр.], то 
мені подарували чотири тарілки і три метри ситцю. 
І то лісничого жінка принесла, а в селі – пару рублів, 
рубель, два. А то лісничого жінка принесла, і бухгал-
тера жінка принесла. 

ПОСАГ  Везли, така скриня є. То ту скриню давали. 
Там накладали, сипали трошки зерна на спід. А вер-
хи, хто шо мав, такі верети. Половик, куфер, скриня, 
то однакове. В  мене ше онде у стодолі ще є. Там си-
пали зерна трошки. А по тому клали такі верети, це 
обов’язково. По́душку, хтось мав одну, дві. Дві  – не 
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знаю, чи було... Дома робили полотно... То давали по-
лотно обов’язково. Аби вона мала на простинь, на 
скатерть. Полотна – на сорочку молодому. Так давно 
було. Хтось вівцю давав, хтось козу, порося, корову. 
То забирали зразу. [Чи давали викуп за придане?] Та 
такого я не знаю, привезли да й всьо... Йшли, фіру вез-
ли, на конях везли. Трошки так прикрашали [коней] – 
стончки [стрічки]. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Чи пере-
віряли «чесність» молодої?] От у нас не було такого. 
Це я чула, простинь стелили, дивились, після першої 
ночі. У нас такого не було, я такого не знаю. [Де була 
перша шлюбна ніч?] Може, десь на стрихов, на подрі, 
на стайні. Може, в обороді. А може, в стодолі, там, де 
сіно складають. А може, в хаті... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ПОВЕСІЛЬНЕ»)  Де в 
кого було повесільне, казали, робили. А всьо то [при-
гощали тим], шо сі лишило. Аби не прокисло. А дехто 
робив ше в неділю потім, через тиждень, повесільне, 
запрошував тих гостей, шо були на весіллі... У нас ли-
шень, як останнє роблять весілля [коли одружують 
або видають заміж останню дитину], то знімали з 
мами спідницю, з батька – штани. І рвали на кусочки. 
То таке було у молодої, було у молодого. То так пірвут 
на кусочки, батьки голі, не мають нічого. То після того 
як молоду зав’ют... А потім вона [молода] ще пішла до 
церкви, священик її водив, виводив її, як молодицю. 

ПІДМІННА МОЛОДА  Було як приходили то ті у завива-
лі, забрали молоду до молодого, і приходили вже всі, 
йшли молоду завивати. Батьки нареченої [...] молодої 
йшли завивати. То тоді вберуть таку бабу стару, як я, 
та й хустку так зав’ют, та й кажуть: «Ми вам привели 
молоду, вона трохи крива!». Отаке-о було. Таки жарти 
були. «Нє, то не наша, ви шо зробили з неў? А хто таке 
видіу?» Так жартуют... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  А тепер як хто дома робить, то всьо 
робить і коровай пече, і тепер роблять все по ресто-
ранах, там по двісті п’ятдесят [гривень] за місце. Су-
часне весілля дороге, ну люди мають більше грошей, 
мають більше змоги. Колісь весілля були бідні, але 
були веселі...

c. Старі Богородчани
Записала Т. Момот у липні 2012 р.  

у с. Старі Богородчани  
Богородчанського р‑ну Івано‑Франківської обл. 

від Гринишин Марії Михайлівни, 1923 р. н.

СВАТАННЯ  Приходили старости. В  нас так було, зви-
чай такий, приходєть старости, там діўчину, там він 
з неў знакомі, приходит, питає її, ци віддаєци діўчина 
ця за мене. І так уже тоді приходєт старости, прино-
сєт, госкі [гості] вже приходєт, і  вже сі зустрічают з 
діўчиноў. В неділі переважно, субота приходили вже 
до діўчини. Старости вечером ходили. А все брали з 
родини: ци там брат, ци там якийсь такий нанашко, як 
сказати, похресний тато, таке-во. Було два-три. І мо-
лодий. Разом приходили. Приносили колач, горівку і 
ручник [рушник]. Зараз вона подає, дівчина. Так. При-
ходили: «Ци віддасте нам свою діўчинку за нашого [...] 
жениха?» І вже родичі відповідали. Та відповідали, що 
згодні. Відповідали: «Приймаймо вас до хати з ласков, 
будемо вас зустрічати». Питали [згоди дівчини]. [Чи 

могла дівчина відмовити?] То й таке бувало. Розходи-
лисі, якшо діўчина не хоче, то як це. Як батьки були не 
згодні, то тоді могла діўчина і втече, і за женихом піти, 
то всяке були тоді випадки. Вона лишає родичіў і іде. 
Нє, через то вони з часом сі помирєт, то так не було. 
Так, і  гостили сі. Молода давала старостам рушник. 
А молодому – нічо’, молодий вже стоїть. Так, сідають 
за скіл [стіл] і гостятьсі...  Від молодої були і від моло-
дого. Від молодої тоже так – родина: ци там брат був, 
ци сестра, ци так нанашко, сказать, похресний бать-
ко, тако приходили. Та як вже прийдеш, всяких вже 
співають, як вже вип’ють. Та як вже вони заспівали, 
всяке українські, отаких-о. Я знаю, як вони заспівали, 
як вип’ють там горівки ци як, та й... Усяко було... 

Ми не прийшли, господарю, ні їсти, ні пити,
Лише прийшли, господарю, дім розвеселити. (2)
Тут би їсти, тут би пити, тут би веселити,
Щоби було веселенько, поки будуть жити...

ОГЛЯДИНИ («ОБЗОРИНИ»)  [Чи ходили батьки моло-
дої після сватання до молодого в гості?] Ходили. А то 
вже ішли до сватіў... А  то вже як у кого: і до весіллі 
ішли, і по весіллю ішли. Як у кого, як було угодно в 
них... Казали «ідемо на обзорини»... Ще когось за со-
бов брали, кого з родини. Та прийдут, та пообзира-
ют, що там є, як у вас в обійсті, як то є, яка забудова, 
якщо є. Всьо подивилисі, ті питають: «Що діўчині дає-
те, який маєток?». Так запитували. А кі [ті] випитуют: 
«А що хлопець буде брати за собою?». Отак всьо. При-
ходили, все приносили, дурно не ішли. То все мали так 
при собов горівку... Аби гостилися разом... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Весілля починається, як то 
було в нас давно, в п’ятницю. Приходять вже діўчата, 
ідуть по селу просити... А  ішли на весілля просити, 
ішла мама. Перше – мама. Молодої мама іде по своїй 
родині, а молодого – по своїй родині. Прийде до хати 
і каже: «Просимо ласкаво, приходіть на весілля до 
нас». [Їй відповідали:] «Дякуємо, веселіться з Богом, 
і ми з вами будемо». А як вже молода іде, то потом мо-
лода ходе просити ще на весілля. Так. Молода має з 
дружкоў, вбираєтьсі в вінок, іде вона по селу. Вбира-
ється і йде по хатах, ну, і ходить і просит: «Просимо 
ласкаво вас, приходьте на весілля до нас». А та мама 
просить десь через [за] дві неділі, потому то вже мо-
лода тогді перед самим весілльом. От як в суботу слюб 
[шлюб] вона бере, то вона іде в п’ятницю і четвер  – 
два дни. І вбираєтьсі, і іде по селу. Ходять молодий по 
своїй родині, молода по своїй родині... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Були [вінки]. А то була така їдна стар-
ша жінка, шо вона убирала молоду у вінок, розумієте, 
така була жінка. А діўчата сідають так за скіл [стіл], 
і  там стоїт барвінок, васильок, і  сідают, і  ладкают. 
А дружка [збирала барвінок]. Зранку збирала, та ко-
ли-небудь вона назбирає того, піде, назбирає барвінку 
так цілий кошіль і принесе, вісепле на скіл, і васильок 
вона мала старатися би мала. Поставила, і вже діўки 
це роблят. А то було в п’ятницю ввечір. Та, шо вбирає 
молоді [жінка]. Так просто. То був такий [...] круглий 
віночок, просто такий, позлітка така була, позлочений 
той віночок, а  як ходили просити, то був такий ши-
рокий, як отак два пальці, то тогда вона мала такий. 
А до слюбу вона вже мала такий круглий, ота як па-
лець, кругленький. Та, з барвінку вона шила, то позо-
лочений, і так сі вбирали, і так. І ще такі були, знаєте, 
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роги, отут і отут такі роги. Да, такі були з паперу. Нє, 
на спід – роги, на самий спід, а потому –  хустка, скла-
далася хустка, і хустку отак, а потому вже ішов вінок. 
Як зачинають, прийшли та й сіли, та вже ладкають:

Розкидали діўки зілля по столі, (2)
Ходит-ходит Марусечка по дворі, (2)
За нев, за нев її мамка все глядит. (2)
Не глядь, не глядь, моя мамко, бо не 
вглядиш, (2)
Бо вже моє серденько не вглядиш, (2)
Бо я піду завтра рано до слюбу (2)
Та й за тебе, моя мамко, забуду. (2)

***
Я в городчику, я в росадчику росте пахуче зілля. 
Цего вечора зачинається-я в тім домі весілля.
Хто його зачинає, (2), 
Най Бог помагає.
Та й ти, Божая Мати, (2) 
Ступи до нас до хати.
Ступи до нас до хати (2) 
Будеш нам помагати.
А матка повідає: (2) 
– Най вам Бог помагає.

А вже ж розходилися, та музика грає, дівчата танцюют. 

МУЗИКАНТИ  Так, та й грают, та й танцюют, всьо. А були 
цимбали і скрипки, і бубен. Та й хлопці [були], де б вже, 
а з ким діўчата танцюють? З хлопцєми. Але вже хлопці 
не сідали за скіл, лише діўчата, а хлопці стояли під ха-
тов. А як вже діўчата, то ідут до хати танцюют, а на ла-
вах – тако стояли лави – сиділи старші жінки. Так було. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕЎЦЕ»)  А  то дружба вже 
собі сам рубаў [«деревце»], коли захотіў. В будь-який 
день... А  сосну. Є  такі рубають, шо отакі високі, а  є 
нижче, як би схотіў. А  ше казали, би одно рубаў, не 
двоє. Одно рубай  – раз, махни сокироў, одна, бо як 
дві – будеш мати дві жінки. Така була припоўідка, але 
ци то так воно було, ци ні, але така була припоўідка... 
То лише молодий мав мати [«дереўце»]. Та, він 
привозиў, вбирали вже в молодого то-то. Як вже 
свашки дійдут, убирают і сідают, ци ідут, ци пішки, 
ци їдут, переважно колись тоді були сідали на фіру і 
їхали на возі... А  такими квітами [прикрашали], ро-
зумієте, як калина, васильок, овес, жито, кукурудз[а]. 
Прив’язували цекерки, такі колачики, так прибира-
ли. А нитками [прив’язували]. А тої днини, як вже до 
слюбу іде... У суботу рано вбирают то-то дереўце в мо-
лодого і вже везут до молодої. 

– Де ж ти, соснонько, росла, (2)
Що така красна стала?
– Я росла при долині, (2) 
При червоній калині.
Прийшли дружби, зрубали, (2)
Свашки гарненько вбрали.

***
Заруцивсі наш молодий по самі коліна, 
Шукаючи в потівочці великого віна, 
Я в Лисіўку по дрива, в Гриніўку по сіно,
Я в Саджєву по діўчину, по великі віно,  
 по великі віно...

Вберуть дереўце, вже їдуть до молодої... Дружба при-
носит до молодого, в молодого кладут колач такий кру-
глий і у той колач, в ту дирку кладут то деревце. І начи-

нають свашки ладкати: «Де ти, соснонько, росла...». Так, 
так, вони тут вже сі збирают. Вони з тим дереўцем до 
молодої їдуть... Прийдуть старости, староста од моло-
дого є і в молодої, їдин другому віддає і приймає малий 
за великий подарок. І той тоді віносіт де-небудь, віне-
сить, кине де-небудь, на дерево в нас, оди і нині стоїть 
ще на дереві. На дереві у нас і тепер стоїт, це онука від-
давала. Це по весіллю уже. [Де під час весілля стояло 
«деревце»?] А де-небудь поставлять вже – ци в стодолі, 
ци де, десь там сховають, аби ніхто не взєў, аби вершок 
не вломиў. А бо кажут, шо то недобре... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Пекли богато, я сама 
пекла дуже колачі, я  дуже багато на весіллі пекла 
колачіў. Перше пекло так. Стараласі так, би я в субо-
ту зачєла печіўки, в тяжкий день – ні, в суботу, і вже 
печу. Тиждень наперед до весіллі то всьо пекло, бага-
то, і по двіста [200] колачіў. Ах, надь і більше. Я отут в 
печи засуваю дванаціть [12] колачіў, ну, то я печу так, 
шо я до три рази на день засуваю. Цей раз дванаціть, 
другий раз дванаціть, то було треба в печи. А відтак 
хліб пекли, такі, знаєте, пательні, і струцень, такі, зна-
єте, ше не виділи, яка пательня на струцень? В мене є 
всякі: і круглі такі на колачі, і на хліб, бо я дуже бага-
то пекла людєм хліба. От ця пані Руслана, вони дуже 
добре знають всьо, я дуже богато по весіллях пекла. 
В нас їдно, оди було так, шо в пекарні ішли печі хліб, 
ну, і  я одно, одних мені снитьсі, дванаціть раз в пе-
карні пекла. Так шо мене все запрошували... Беру от, 
оди в мене на струцень... І в отакій пательні печетьсі 
струцень, і молода бере собі отак на коліна той стру-
цень, обвиває простиню файнов і тримає на колінах 
[як її вбирають], аби вона мала ціле життя хліб. І кла-
ду жита на цой струцень, і  кладемо меду, шоб було 
солодко, би не було гірко їм, видите, отако. І  в оцій 
пательні я печу, клавсі струцні... То всьо з кіста [тіс-
та]. Він [«струцень»] не прикрашений, а плетений, так 
файно плело сі. Як мож, хотіли, плело косу троє, плело 
п’єтеро, плело семеро. Отак плету, насередині я зачи-
наю плести, і  так сюда-туда-сюда, потом другий бік. 
Середина мала чуть-чуть бути вища. Бо я кісто розка-
чєла: ага, тут середина має буть трошка грубша, а сюда 
тоньше. І плела... А така доўга, ріўна [«пательня»], то 
на хліб. А  на колачі така кругла, маленька. Робили. 
Слоїчок від майонезу. А  я там утикаю той слоїчок, 
помащу олійов, аби він собі так файно відстаў, туда 
впхну його. Нє, нічого, слоїчок, я лише обмащу його 
олійов і запхну, а потім виберу – вже є дірочка. А бра-
ли так: даю трошка води [...] і жетниці [борошно]. То я 
даю дві пайки жетниці, трета пайка води, потому б’ю 
яйці туда, цукор, збиваю яйці разом з цукром [у] піну, 
перебиваю, даю олій, даю ванільний сахар туда, даю 
[...] маргарину, і тоді файно мішу. І так даю цукру, аби 
був колач солодкий. [Чи додавали цукор раніше?] То 
я знаю, то й тоді давали цукру. А давали тоді масло... 
Отепер весіллі, та до мене ідуть зичити [«пательні»]. 
Я колись і мала такі чавуни великі, шо до мене при-
ходили люди. Хрещу в печи, перехрещу [калачі]. Нє, 
я собі сама, ше мені онучка помагає. Я заставлєю мі-
сити. Як отак тепер, а як, я тепер ще оди на весіллі, а от 
я в місто, у район тут корогай пекла. Так, і я корогай 
пекла, шо я надь у місто везла свій корогай. Так-так, 
корогай то пік в молодого. Не молода, тільки молодий. 
А він мав бути більший, як отой от, круглий. Прикра-
шали. Тут колись так було: убирали його, крайка була 
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така. І так убирают навколо, отакого, і тут зав’єзуют... 
А давали коцючки [прикраси] такі, вироб’єли тако з 
тіста, так, шо цілий корогай оброблений тістом. Нє, 
то лишень з тіста, а потом як уже убирают, то вже такі, 
тако квітки кладут. Справжні квітки. Літом, то кла-
дуть живі квіти, а як вже зима, то такі, так як сказати, 
вже куповані. Та, наприклад, оде я маю квітки. А літом 
які є в городі... Клали барвінок, навколо осюда барвін-
ком так облужать... На колачі – нє, а тепер вже роблят 
косички. А  робиться косичка з такого кіста, аби так 
просто замісити, лише води, ні цукру не давати, бо 
цукор, нічого, лише просто на воді. Колач мастите яй-
цем, а потом в тісто то кладете, і воно вже не є жовте, 
вже біле, така біла косичка. Тепер так гі робит: такі 
гвіздочки, листи, листочки, отако. Співали: 

Коругаєва пара (2)
Поза пічку ті грала (3)
Та все в піч зазирала,
Ци є в печи вже місце (2)
Коругаєві сісти.

***
Я в пічці зазирала, (2)
Ци коругай вже підріс, (2)
Ци вже сі він підгнітиў,
Ци вже сі прирум’яниў...

[У молодої були калачі?] Так... А той коругай, де моло-
дий привезе, молода ділить той коругай надвої: поло-
вину – його госкім [гостей], половину – своїм. А то-то 
хто-небудь міг пекти. Так, то та дуже добре [жила в 
шлюбі]... Вдовиці аби не пекла, вдовиці аби дереўце 
то не вбирала, яка чоловіка не має, бо недобре. До 
слюбу аби вона не ішла. Нє, корогай більше пекли у 
п’ятницю. Так, у молодої – вінки, а в молодого – ко-
ровай. А в четвер то тоже йдуть до церкви на службу. 
В молодої, та вже молоду вже рано [в суботу] вбира-
ють до слюбу... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  [Чи казали: 
якщо коровай не вдався, то молоді можуть посвари-
тися?] Да, можуть. І знаєте, і правда. Оди в мене сусіди 
тут, пекли коругай, витєгаємо вже з печи, коругай пе-
ревернувся. Що тоді робити? Жінка плаче, так каже, 
ну, то як то. Я кажу: «Ми до рані спечемо». Я, правда, 
сама, нас було богато жінок на корогаю тогди, ладка-
ли, співали, я тогді сама, розчинила, церез три години 
прибігла, замісила, то так оди перша хата, замісила, 
до рані ми спекли, корогай вже був лучший, файний. 
Але що з того? З  жінкоў він пусто жиў, вмерти він 
вже давно вмер, вона п’є безбожно, вона жиє. І нема 
життє. Як хочте знати, шо як два корогаї – нема жит-
ті. Це є правда дуже. В  мене в родині первої сестри 
син женивсі так. Священик не хтів йому слюб дати, бо 
треба було від голови сільради спраўки, а то не було. 
Він сі три рази вертав від престола. І він досі з жінкоў 
не живе, залишила його ця, нагнала від себе і так. Як 
ідеш перед прескіл [до шлюбу], не завертайсі нікуда 
[не оглядайся]...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Кладуть на ню [на мо-
лоду] вінок, тоді, як я кажу вам, – роги, тепер – вельон, 
а  тоді не було вельону, тоді було цілком наше, роги 
такі, я маю на фотографії рогату гет. І тогді уже сідає 
молода, і то я вам кажу, бере струцень на коліна, сідає 
на подушку, кладе [ставить] мама крісло, на крісло – 
подушку, і вона сідає на подушку, і тоді її вбирають. 

І жито, і мід, і то має всьо бути... Ладкають. Яка там 
діўчина, ци Марія, ци як би не було.

Ой а де ж твій, Марієчко, старший брат, (2)
Що він твою русу-косу розплітаў, (2)
Де він твої виплітки подівав? (2)
В світлици на полици (2)
Наймолодшій сестрици.
Ой сходи ти, родоньку, до мене, (2)
Розчесати косоньки у мене. (2)
Косоньки плечі вкрили, (2)
Сльозоньки личко вмили... 

Як хотіла, то плакала, а [не] хтіла, то не плакала. Бу-
вало, я сама плакала дуже. Ідно жєлую за товаришка-
ми, знаєте, як то, віддаєтьсі, не знає, яка долі її буде, то 
всяко було. Ладкали:

Вийди, вийди, Марусечко, в вишневий садочок,
Приніс тобі подарунок перший коханочок, перший  
 коханочок.
Приніс тобі ту-ту бинду, шо-сь йому купила,
Прийшов тобі відповісти, шо-сь ні єго мила,  
 шо-сь ні єго мила.

Вже друга:
Ой висела Марусечка, висела, висела,
Любили ї парубочки на чотири села, на чотири  
 села.
Один – з гору, другий – з долу, третий – з середини,
Нема тої Марусечки, що ми ї любили, що ми ї  
 любили.
Нема тої Марусечки, нема тої квітки, 
Пішли би-сь мо визирати, не знаємо, відки, не  
 знаємо, відки.
Ой висела Марусечка, виселого дому,
Та й висела усім людєм, та й мені самому, та й мені  
 самому. 

Та то є богато. Єслі сирота віддає, знов інакша:
Ой просила Марусечка від брами до брами,
Тільки не йшла запросити до рідної мами, до  
 рідної мами.
А я в свеї мамунечки просила, просила.
А над мойов мамунечков висока могила, висока  
 могила.
[На могилі виросла висока калина.]
Я калину підрубаю, могилу розтручу
Та я свою рідну мамку на весіллє зводжу, на 
  весіллє зводжу.
– Ой де же вам, мої мамко, я в гробі лежати? 
Ходіть мені на голову віночок покласти. 
– Урви собі, моя доню, з калини цвіточок,
Щоби ти сі не навтєли без мене світочок, без мене  
 світочок.
О якби я маму мала та я тата маю,
Ой тоби я б процвитала, як калина в гаю, як  
 калина в гаю.
Не лише я єсть сирота, є ще сиріт більше,
Ой якби я маму мала, було би ми ліпше, було би  
 ми ліпше.

Єк не було брата, так там з родини хтось [розплітав 
косу]... Тільки хлопець мав розплести косу. Мама 
[клала віночок]. 

Ой на горі рос у хати дубочок, (2)
Клади, мамка, на донечку віночок. (2)

Тепер питають, би донька відповідала мамі:
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Бодай же ти, моя мамко, сто років прожила,
Як ти мені на голову вінок положила, вінок  
 положила.

То вже якби донька мамі подєкувала, шо мама їй по-
ставила [поклала] вінок, а  донька вже та якби дяку-
вала. То вже далі ідут на весіллє... Мама стоїть ззаду. 
І вона церез голову передає той струцень, а стає друж-
ка і друга діўчина, і котра скорше сєде – [та] скорше сі 
віддасть... Та їден раз правда, другий раз – нє, як коли, 
але так сі старались... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Та косьтюм [одягав молодий]. То 
косьтюм був звичайний... Колись ще вперед, то не та-
кий був косьтюм. Вбираў штани білі на себе і сорочка, 
а сорочка була доўга поверху по штанах, так як у мене 
блюзка, видите, отак, і такий був. Маў так крайку, і та-
кий був сірак [...], тепер вже мало же є, і він той сірак 
убираў і з тим загортаўсі, і так ішоў. Маў чоботи і шєп-
ка, а на шєпці – косиці. Або і капелюх. Літом – капелюх, 
а взимі – шапка. [Хто йому чіпляв «косиці»?] А молода. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  [Чи свашки робили квітки для 
гостей?] Робили [...], з васильку. Васильок і барвінок 
пришивали. Я  йду на вінки, я  беру собі глу [голку], 
а там нитки стоят [лежать], я селєю нитку, і я шию ко-
сиці. І  я це шила косиці свахам, то так зверха шию, 
даю три листочки барвінку, нижче даю два листочки, 
на під даю один, і є вже косичка. На вінках [це роби-
ли]. А потому вже приліпається позлітку на ту коси-
цю, на той барвінок, помастить її медом і приліпають, 
уже є косиці. 

ПЕРЕЙМА  [Чи перегороджували дорогу молодому, коли 
він їхав до молодої?] Було. А хлопці... Перебиралися, хто 
на міліціянта, хто на такі всякі, хлопці пере биралися, та 
й і всьо. Ставили скіл [стіл], і мусіў молодий дати горів-
ку за діўчину. [Інакше б не пустили?] Нє, і тепер в нас 
так. Нє, він уже не випиває тогди, берут горілку і їдуть. 
Ладкають. Вже як їдуть, то так співають:

То сі не пчоли роят, (2)
То сі свашеньки строят
Від пана молодого (2)
До пані молодої.

Їдемо:
Місяцю-роговою, (2)
Світи нам дорогою,
Щоби ми не зблудили, (2)
Парубка й не згубили.

  ***
Не страхайсі нас, свату, (2)
Небогато нас прийшло –
Сімдесєтеро й троє (2)
На подвір’їчко твоє.
А решта – за горою (2)
Господь, свату, з тобою.

Вже приїхали на подвір’ї.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Ну як, зара’ при-
ходить, п’є молодий у молодої, там мама гостить вже 
його, п’є він, дає вино, горівку, що хоче, та дає свахам 
тим усім, і всьо. Тоді ладкают вже молодому:

Не пий, зятиньку, пиво, (2)
Бо в тім пиві є диво.
Сімсот жінок здоїли, (2)
Би зятя напоїли.

Та віпивали, і вже ту зараз:
Ой старосто, старостонько, сиві воли гониш,
Чому собі, старостоньку, вуса не підголиш, вуса  
 не підголиш?

***
Старости, старостоньки, (2)
Зійдіться докупоньки.
Одну радочку майте, (2)
Нас до хати приймайте. 
Розшири, свату, хату (2)
На родину богату
Та й розщини ще сіни, (2)
Аби свашеньки сіли.

Так, молода виходит на подвір’ї і запрошує до хати, 
і  вони приходіт, і  вже сідают за скіл, і  вже тоді знов 
заладкають собі: 

Красно весіллє ішло, (2)
А ще краще обсіло.
Та за тисовим столом, (2)
Та за пшеничним хлібом.
За пшеничним хлібочком, (2)
З щирим дитяточком.
Грала матінка, грала, (2)
Файну донечку мала,
А тепер не так грає, (2)
Файного зятя має.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  [Чи давали викуп за 
молоду?] Треба було [давати викуп за місце  біля мо-
лодої]. Як вона має брата, то сідає брат за скіл. Та нє, 
то вже та тогді ввечері, як витают. То ще вечором сіда-
ють за скіл діўчата і ладкають зноў. В суботу вечером. 
Після слюбу вже натанцюються, вже вечером всьо, 
вже темно, всі сідають за скіл діучата, і молода з ними, 
і тоді вона через скіл перескакує, і дружка, і всьо. Пер-
ше –  дружка, витають хлопці дружку, стоят тут бо-
яри. Діўки співают боярам, бояри діўкам відспівуют. 
І перше співают молодій:

Ой за нами, Марусечко, за нами, за нами,
Не лишисі, Марусечко, з старими бабами, з  
 старими бабами. 
Ліпше було іти горов, та як коронити,
Ліпше було, діўчиночко, та як молодити, та як  
 молодити.
Ліпше було приплітати до коси китайку,
Ніж сидіти на лавици та бавити ляльку, та  
 бавити ляльку. 

То вже отакі всякі. А то вже діўки співают хлопцєм. 
Зразу співают не файних, відтак співают файних. 
Хлопці – діўкам, діўки – хлопцєм. Зараз діўки співа-
ють так:

Від порога до порога втоптана дорога,
То буяри утоптали, помиї хлебтали, помиї  
 хлебтали. 

А хлопці вже співают:
Ой на горі на високій дві рядочки проса,
Не співайте, діўчаточка, бо вам тече з носа, бо  
 вам тече з носа.

А далі зноў хлопці співают так: 
Ой би ми вас, діўчаточка, та й перепрошали,
Аби ви так співаночок таких не співали, таких  
 не співали.
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Вже діўчата:
Литєт кури з-за фігури, самі білобокі,
Ой то наші бояроньки самі чорноокі, самі  
 чорноокі. 

Таке співають ті тим, а  ті – тим... І  вже викуповують 
[молоду]. Нє, він сам стоїт коло стола. В брата [вику-
пляє]. Він вже хоче молоду брати. «Гила-гила, гуси, на 
воду, пустіть молоду на прохолоду». А вона вже зачи-
нає вставати, а її не пускають, брат, ну, та й всьо. Та він 
[молодий] мусе платити... Тоді як хто має кілько воз-
можностей... Давали більше, давали менше, хто кілько 
міг заплатити. Та він [брат] торгував, та й каже: «Ди-
вітьсі, дивітьсі, яке то золото, яке то гарне, як то пере-
бране, видиш яке ото». І жартує вже, предлагає. Там ще 
стоят діўчаточка і помагают, та й так вже бере і вже 
вийде, і вона перескоце стіл, він тоді з нев потанцює, 
а вона – «мах», та й втече. А ти іди шукай. Пішов мо-
лодий молоду шукати. Молода втекла. Вона си сховає 
десь, ходить, шукає, вже потом вона іде, так сі не ховає. 
Вже потом ідуть її молодичити. І вже знов співають.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  Сідають та й гостятьці за сто-
лом. Шо як приїхали, сідають гості за скіл та й вже 
п’ют там горілку, їда, закуска, всьо вже є. А після того 
віходять з-за стола і вже танцюют... 

ВІНЧАННЯ, БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Як при-
йде молодий, і тоді ідут до слюбу, візьмут слюб, від-
ти прийдут з слюбу, сідають за скіл. Благословляють 
[батьки]. А він [молодий] іде з дому – його благослов-
лєт, а  приходить до молодої, вже молодої [батьки] 
благословлєт. І  тогді виходєт з хати, мама бере сві-
чену воду і бере жито, стоят вони коло дверей, так 
коло порога, мама навколо обсіває, а  вже в молодої 
обсівают, а  колись  – ні, лише мама, бо колись того 
не було, колись молодого мама лишала весілля, мама 
була дома. І обсіває житом, і свіченоў водоу покропи-
ла далі аж на дорогу. Благословляє [іконою]. Та вже 
благословляє, встає староста, каже: «Тепер вона по-
ступає в стан супружескій, дякує вам, шо ви її виго-
дували, шо ви вінка привели, пробачайте, може, вона 
вам колись догнала, може, вона вам щось злого сказа-
ла, проскіт [пробачте] її». А тогди родичі кажут: «Бог 
простит». Перший раз, потому другий раз і третий 
раз. І так простіт. І виходєт з хати, і пішли до слюбу... 
Молоді собі так стоят в хаті, і  поблагословлєт. Тоді 
іде молода та й молодий, цілуют родину, там сидєт. 
У лице файно поцюлюют і всьо. А тоді вже не ладка-
ють, вже собі так їдуть. Нє, там не ладкають, заходєт 
до церкви, священик заводит їх, перед порогом стают 
вони, питаютьсі. Священик не та[к], як тепер, ци ти 
силуваний, ци ти примушений, ци ти з доброї волі 
її береш... Це так само і в діўчини питають, та[к] як 
тогда – так тепер. Там [у церкві] їм вже священик дає 
слюб, і всьо. Священик вже як її слюб даст, потому її 
[молоду] віводит, вона стає перед Матінков Божов на 
коліна, а він біля Матінки Божої накладає на ню [на 
неї] хустку. Далі їдут до молодої, в молодої сідають за 
скіл і вже гостяться. Та вже як у молодої приїдуть, то 
вже ладкають... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Молодий отак-от в’єже, ви-
дите? І він її зав’єзує, а вона бере, ото та хустка, вона 
візьме та й гет друліє [скине], другий раз знов друліє, 
а третий раз вже він зав’єзав, всьо, поцюлював, а тогді 
ладкають:

Ой не штука то зробити з кіста паленицю,
Але штука то зробити з діўки молодицю, з діўки  
 молодицю.
Ліпше було іти горов, та як ораницев,
Ліпше було, діўчиночков, та як молодици, та як  
 молодици.
Ти гадаєш, Марусечко, що Василь – медочок,
Він на тебе зрехтував ремінний пасочок,  
 ремінний пасочок.
Ой не сумуй, Марусечко, бо твій Василь – гідний,
Так ті буде шанувати, як твій тато рідний, як твій  
 тато рідний. 

І  засумують, і  потішать. Та вже всьо, замолодичать, 
і ще троха погуляє, вона тоді ці діўчата перетанцьовує. 
Да так: бере кожну діўчину і перетанцьовує, і з ними 
сі цілює. Та нє, вже тоді [не співали], просто музика 
грає, вони вже собі так.

ДАРУВАННЯ  Та перепивали, молодий – собі вдома, мо-
лода  – удома, перепивали. Так давали подарки. Вже 
виходить молода... Староста ходе та й наливає горів-
ку, а вона до кожного п’є, і дають їй подарки, хто що 
дає. Та давали. І як колись, давали гроші, давали [на] 
убранні ци там на спідницю, ци там на блюзку, шо би 
не було, отак давали. А надь було ще вперед, шо дава-
ли кусок полотна, бо то тоді полотно було... Всьо да-
вали. То жартують тако, всяко, жартують, сміютьсі... 
Та каже, би тобі все осталося у пригоді, бисти клали 
діток богато, то вже сміют та й жартують... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Корогай ділили, дає половину 
молодої гостям, молодої мама відтак розділює і роз-
дає родині... В суботу або по весіллю. А молодого мама 
роздає своїй родині... Мама молодої роздає своїм гос-
тям. Кожному по колачах. А молодого – своїм гостям... 

ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Тоді не пили горівки багато, тоді так 
пили одним келішком. Не так, як тепер, де каждий має 
келішок, напила я сі, даю далі, то надь крайній міг не 
дістати ніц. Мало ішло тоді горівки. Наприклад, шо ми 
вже всі женили, як сказати, шістдесєть три [63] роки, 
то ми відав мали десіть літріў горівки. На все весілля. 
[Чи пили пиво на весіллях?] Дуже мало тогда пили. 
Тільки була горівка, і хто робив, таке саморобне вино. 
[Жінки] пили потрошки [...], так трошечку-трошечку 
так. Там одна пригубить і вже другій наливає. [Каза-
ли»:] «Дай Боже!» А зараз п’ют шось всі і нап’ют...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  А вже потому, вже другої 
там неділі, то вже в молодого є гостина, вже молодої 
гості вже ідуть туда. Сідають вже в молодої за скіл та й 
«Свашко моя...» знов ладкають:

Свашко моя солоденька, свашко ж моя пишна,
Дай ти Боже здоровлєчко, що до мене прийшла,  
 що до мене прийшла.
Свашко моя дорогенька, свашко ж моя мила,
Ще-м такої солодкої горівки не пила, горівки не пила. 
Ой ци вона з коринєчком, ой ци вона з перцем,
Ой ци з перцем, ци не з перцем, коли з щирим  
 серцем, коли з щирим серцем...

Єк на ранок поїхали вони до молодого додому, ну, та 
нічо’ вже так, гостяться, співають собі. А  всякі вже 
співали тогді, яких прийшло, нагадувались. 

Кажи, сватку, кажи, сватку, продай же ми хатку
Та й садочок, городочок, та й цибулі грядку, та й  
 цибулі грядку. 
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***
А я три дни не робила, три ночи не спала,
Поки я сі я в родини весіллє приждала, весіллє  
 приждала.

***
Тут би й їсти, тут би й пити, тут би й веселити,
Бо ми тутка за Марусев, бо вна того годна,
Я в личенько румняненьке, я в танок подобна,  
 я в танок подобна. 
Убрала сі наші дружка йо в золоту шубу,
Дружба ходит, зазирає, що йшов би до слюбу, що  
 йшов би до слюбу.

Вже дружці співають: 
Надлетіли дикі гуси, межи ними качка,
Давай, дружба, дружці грошей, бо мати – богачка,  
 бо мати – богачка.

***
Ой летіла сива пава, серед села впала,
Ой дай, дружба, дружці грошей, бо ти мати дала, бо  
 ти мати дала... 

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН

 с. Вигода
Записала М. Курінна 22 липня 2012 р. у с. Вигода  

Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Сінітович Олени Василівни, 1934 р. н.,  

та Кірик (Сінітович) Наталі Іванівни, 1962 р. н.

СВАТАННЯ  [Як сваталися?] А,  як десь так у нормаль-
них сімнях, по-нормальному... Такі як я, в мене так... 
Усьо вже так пішло, шо я ні дєтства доброго не знаю, 
не дівоцтва того, бо всьо Сибірами тими, морозами... 
Мошкара тота їла так... Кров чурила з нас. Як відда-
лася, так тоже – діти та й колгоспи, та й біди, та й... 
А нема шо нагадувати доброго. Сваталися уже так, як 
договорятся. І вже ідут родичі до родичів та й берут 
дівку додому. Це вдастся тут жити, єк буде тебе тут. 
І вже дівка обзирається... І так сходилиси... У нас ка-
жут «ідут у старости». То якщо вони вже йдут догово-
рятися, то вони переважно берут з собою тих людей, 
шо вони [добре] прожили... Добрі газди такі, нероз-
ведені, шо благополучна сім’я...

ВІНКОПЛЕТИНИ  Кукурудзу наплітали у такі вінки. Це 
лишили пір’я з кукурудзи, плели такі вінки довгі. І та-
кій вінок клали, шо ніби вони були багаті і здорові. 
Так. Аби хліб мали. Аби діти ці хліб мали. Це було го-
нір такий. Там уже домашні дають миску. Вони то всьо 
в  миску викладаї, зверхи кладе уже хліб там. Всьо. 
«Прошу, пані молода, на калач, хоч невеликий, прий-
майте за великий. Від Бога най вам буде більш!»

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  У нас вбирають де-
ревце такє. Ялину таку рубають. «Деревце» назива-
ють. Зараз, бачите, у нас ще є. Але воно вже поблідло. 
То вже два роки минуло. То ми... Дочка виходила. На-
різають, дроблять всякі квіти. Співают там дружки, 
дружби. Це приходять уже зранку. Там, наприклад, 
у суботу переважно. У суботу зранку, на одинадцяту 
годину. Приході там музикант, дружби, ці рідні і це 
вбирают деревце. І там є такі пісні всякі [...] весільні: 

Подружечка віддається, я ще за рочочок,
А я свої подружиці позлочу віночок.

Подружечка віддається, а я не гадаю,
Я свої подруженці деревце вбираю.

Якщо дівчина. Якщо хлопець – інше співают. Вбирают 
це деревце, потом сідают за столи. Трошечки переку-
шуют, там нема такого дуже великого, і вже йдут до 
розпису в сільську раду... 

КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Та то пекли ку-
харкі ці, приході, помагают. Це вже домашня газдиня 
печет колач. А потом у нас є ще такі жінки, що вміют та 
й вбирают. Пере важно так. Шоб сім’я була нормальна... 
[Яким був весільний калач?] Кругли, в середині – дир-
ка... А потом через цю дирку, кажуть, молодий дивить-
ся, молода дивиться. Дивяться, кілько головок – кіль-
ко буде діточок. «Дивіться, шо ви в ту дирку видите?» 
У нас той калач убраний стояв, поки не запліснив був. 
Не різали його. Такий собі з квітами. Два колачі окре-
мо пеклося. Там уже розривали ці колачі. При розписі, 
коли розписуються, і так само після вінчання. Колачі 
треба мати два на розпис, два на після вінчання. Коли 
вже [...] розписалися, виходять вже на вулицю, на схо-
дах там чи як [...] дают їм колач. І вони розривають – 
молода з молодим. Котрий більше колача урве  – той 
голова сім’ї. І це такє – сміх. Розривают цей колач. І той 
колач роздают всім. І всі колача того їдєт.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Старостів у нас рушниками 
в’яжуть. І потом уже, єк весілля, в’яжут [...] старшого 
батька – хресний, котрий несе це деревце. Його навіть 
на два боки перев’язують цим рушником. А  маткам 
хусточки дают. Не рушники, а хусточки даруют. А цей 
весільний рушник, він при розписі там, при вінчанні 
вони стають на рушничок, молоді. Цей рушник уже 
їм як реліквія подається додому. І казав священик, шо 
дуже добре, як вже буде дитинка... Наприклад, є такє, 
шо буває дитинка вночі не спит. Пробуджується ди-
тина, плаче. Цей висвячений рушничок, шо він лікую-
чий... Тримают той рушничок...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  І  в нас виводять із-за 
стола. Беруться всі за руки. Тут батьки, матки молодої 
і молодого. Беруться за руки. Навколо стола ходют та 
й співают. Єк то-то...

Із-за гір’я місяченько, із-за гір’я,
Ой виводять молоденьку з-за стілля.
Ой крилата єблиночка [яблунька], крилата,
Ой богата молоденька, богата.

Та й там такі різні пісні. Коли вже виходять, на це кла-
дуть... Розстелюють ліжник. Такий ліжник у нас... Мо-
лоді уклікают [стають] перед родичамі на коліна і тут 
просят вибачення у мами, у тата. Дякуют їм, шо ви нас 
зростили, шо ви нас до роботи привчили, шо ви нас у 
люди пустили. І тут вони цілуються, і благословляют 
батьки дітей цих до шлюбу. Всьо. Сідают по машинах 
і їдуть у ЗАГС. 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  [Шлюб реєструва-
ли в сільраді?] Так, так. Там у нас є в сільраді окре-
ма кімната. Розписалися, після того їдуть до церкви. 
В церкві звінчелиси. І там уже ідут. Переважно коло 
хати рідко роб’ят. Колись коло хати робили такі шури 
для столів. Як палатка. Шалаші такі великі. Один – для 
їдання, другий – для танців. Це коло хати робили. Те-
пер переважно заказують на один день... 

ДАРУВАННЯ  Колись несли сала кусок. Два хліба або 
два калачі. Та й там іще з убрання шось... Це сорочку, 
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полотно якесь. Шось отакє. Бо це не було колись ота-
кє. Вінок кукурудзи убрали... То приходять на весіллє, 
а молоді сидять за столом. Та й це зразу подавали. Та 
ці подарки забирают, і сідають вже за столи...

«ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ МОЛОДИХ  Я знаю, шо як тут 
у нас було весілля, я дочку свою старшу віддавала, то 
тут у мене весілля робили. Шалаші тут коло хати. Тут 
шалаш такий великій для танців. То там уже їх [бать-
ків] качають, це вже під кінець весілля, музиканти дя-
куют уже цим газдам і дітей кличут, шо: «Подєкуйте 
газдам, шо вам таке файне весіллє зробили». Та й це 
уже берут тата, маму та й їх качают... На руках, так. 
Я знаю, шо я вже була така – ніяка, а мене вхопили на 
руки. Та такє... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  У колибі [ресторані], допустім, обі-
дают тут. Як у колибі наймаємо. Утром рано – розпи-
суватися. Потом йдут до церкви вінчатися. Так і зараз. 
Але це саме рідня. Дружкі, дружка, дружба. Рідні мо-
лодого, рідні молодої. І це зранку приходять... 

c. Довгополе
Записано в с. Довгополе  

Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Либердюк Марії Іванівни, 1929 р. н.,  

та Рубанок Докії Миколаївни, 1932 р. н. 
Розшифрувала В. Волошинюк

СВАТАННЯ  Тажи ходили старости, висваталиси... При-
йшли люди з цим хлопцем. [Ви знали цього хлопця?] 
Та де, ни знала. Та вісватали, та й висілє, та то даўно ни 
так, аби дівчина ходила рокьи. Прийшли родичі, дого-
ворилисі, висватали, зробили вісілє й по всьому. Хло-
пець прийшов з своїми родичіми. З мамоў, з татом... 
Прийшли сватати, казали: «Куниця зайшла... Забігла 
куниця до хати. Ми шукаємо куницю! Де та куниця ді-
ласі?». А тогди дівчина ховаласи. А тогди молодий іде, 
хлопец, шукати дівчину. Де дівчина?.. Тий сховаєтси, 
тий уже найшов, та я не знаю, шо даваў... Та ничо’ ни 
даваў. Горівку лиш несли [свати]. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  І  щитайти, шо 
штири їді [чотири страви] були! Ни та[к] як типер, шо 
цілі столи застелют... Це були голубці, холодец, каша з 
молоком квасним [...] або буракє, або якіс... А у нас да-
вали холодец, то уже у п’єдисікь шестому [1956] році, 
як я віддаваласи,  – холодец, голубці... У  нас давали 
кашу! З молоком. Я знаю. Та й зупу, бо буракє там або... 
Буракє давали... З кукурудзіної крупи [каша]. Так. Але 
гуслінку [кисломолочний гуцульський продукт] ро-
били. Та й шо бірши, це клали три рази за стіл. Хтос 
давав горівки, а хтос без горівки робив... Казала моя 
мама або тета Паші, казали, шо літра горівки – вісілє 
обійшлося. Ціле вісілє! [Одним стаканчиком пили?] 
Стаканчиком отаким [жінка показує приблизно поло-
вину свого мізинного пальця], ше є у мене стаканчик. 
[Приблизно по 20–30 грам пили?] Бірши ні. Але так, 
шо ціле вісілє обійшлосі. Гуляли, пили, набувалисі, 
йо-йо-йо-йо-йой... І не було так горівки постійно. Та 
де! Ни було. У магазинах були... І варили варенку. [Її 
варили в кожній хаті?] Ні, ні, ни у кожді хаті. Цукру 
купували, квасили тий... Тий варили горівку. А типер 
уже всякі спірти, всяке, шо ни знаєш... Тепер таке мі-
шєют, шо то ліпше не пити, бо отравишся. Знаїте шо, 
а самогонку найліпше пити! Самогонку звариш –  ти 

знаєш, шо це з цукру. Але якшо сам звариш! Але попе-
ред [...] з барабулі [картоплі] варили... Квасили... Цу-
кру давали, квасили... [Квасили сиру картоплю?] Так. 
Ніби кришили там... У воду. Кисло два тижні дес. Ва-
рили. Потому клали у котел. Даси закваску, і у такьий 
котел тий клали кришку. Кришку обмащували кістом. 
Тий клали таку трубу міґіну [мідну], тий так то вже 
парувало, варилоси, варилоси та й відти уже капало у 
банку. Я ше з цукру, Господку мені прости, ше тике я 
варила. Вже як я сюда прийшла, ми у верху сиґіли, то 
за горівку було кєшко [тяжко]. А  то було хлопці, то 
у армію, то з армії встрічи, то знаїти... То весілля, то 
старости, то се, то то. Горівку так ни годин був заўжди 
купити. А куп’ю там тих пару кіля цукру, було де по-
зичити цей інструмент, шо варилося. Та й закваску 
робили, та й там у ткачє у толоці варили. Крадьма 
[крадькома]! Та-а-аде! Це би були знали, та це би були 
шукали... Таде, це ховали. Тий судили! 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Дес уже перед тим, у  четвер, перед 
весілєм [шили вінки]... У  тиждень, у  четвер шили... 
Так, шили. Бервенок має бути, позлитка. Но, та й то-
то жінка шила, котра жиє добре з чоловіком. Мирно 
так, шо ни б’ютьсі, ни сварютьсі, ни риўнуютьси... Та 
й ади так... Одна [жінка шила]. І тихо має бути у хакі 
[хаті]. Тако, дається колач, тут дається під колач руч-
ник [рушник], бо я знаю, шо давали. Колач, вона на 
тім колачи шила вінок. Игла [голка] має бути одинока. 
Нитка одна. Нова. Шоби уна не орудувана... Нова-но-
віцька, шоби ни орудувана. І нитка має бути [одна], шо 
уна цілоў тоў ниткоў має шити вінок. Ні, не лишити 
[нитки], а шо тої нитки – аби уна вже ни пересилювала 
другу. Так, так! Бо то й даўно так шили. [Чому однією 
ниткою зшивали вінок?] Аби ни розходилисі, шоби 
жили у мирі, у любові. [Чому не співали пісень, коли 
шили вінок?] Аби спокійно жили. Так, аби тихонь-
ко – ни сварилиси, ни билиси. Коли вона уже вшила 
вінок, ця жінка, то вона поклала цей віночок на колач, 
тихонько собі це має стоєти. Али той колач має бути 
у ситі. То такє сито велике, «решито» називалоси. Тий 
там мала бути пшениця, конфетки всєкі, і  той колач 
маў бути там, і цей вінок верх [зверху] колача. І у ко-
лачі є така дирочка, і у ту дирочку клалося двістагра-
мовий [200 г] стакан з медом, і там мала бути ложечка 
маленька така. І як виводі молоду саму, як іде уже до 
церкви до вінчінє, та й молоду віводі з-за стола, тогди 
биреш собі той колач з ситом... Тий там грали, тий уни 
вже йдут у коло, виводітси на двір, тий тогди у коло 
йдут у данцуню [в танець], тий там уже опсипаютси. 
Усим. І пшеницеў тоў, і цукор, і всьо гет... Але той колач 
у середині стоїт, тий тримає цей мід, тий за рідочком 
[рядочком] уже потому обсипле, тий за рідочком іде, 
тут є з молодоў ше люди, тий кождому меду дає. Али 
перший раз до молодого, до молодої... А як уже сідає 
молода за стіл, тий тоди вінок батьки кладут молоді на 
голову. Вже єк віводити мают, та то роб’ї. Так, у віво-
ді. Кладут вінок мама й тато. Брали віночок цей, обоє 
собі. Тий клали, пришивали сюда віночок такі цей, шо 
молода має бути, бо й типер є, а на середині отут цей 
віночок маленький. Цей, шо шили, так. З  позлиткоў 
на середині. Али як є мама, та добри, а як нима мами, 
то це матка хресна [хрещена мати] клала. Котрі добре 
жили собі... А у нас просто «перший вечір». Гуляют ґів-
чєта [дівчата] з хлопціми... У  нас тогди розтанцьову-
ються. Но, но! Ґівчєта з хлопціми, дружкє, дружби... Та 
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скрізь: «Шо все хатка, то все инча гадка». Шили [вінок 
молодому]. Так само, такій малесенький... Єк узимі, то 
тут [показують на грудну частину] квітка була, а на го-
лові на шєпці вінок був поперек. То типер на головах 
шо так нима?! Є, є! Кресаню убирают [...], на кресаню 
такій віночок клали. А типер – ні, типер ади без нічого 
ідет собі до церкви...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕЎЦЕ»)  Уже єк вшиют ві-
нок, та приносі дереўце, та й тоді убирают. Дружба 
приносив. Старший дружба... Сосна така  є. Дружкє, 
дружби [прикрашали]... Тато вершок покладе з мамоў. 
Як у кого було... А то такє, знаїти, з паперу роблено, 
у  Черніўцях купували, такє «соничко». Тий два «со-
ничка» складают докупи. Папері, шос такє було... Роз-
маїти, папір, али то так робили, шо такє і жоўте, і чер-
воне, і зелене, і всьикє... Тий то так на патичку було. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Та тожи гуцулске наше [вбрання]. 
Було, а типер знаїти, декотрі є, шо перебираютси. Пер-
ший день – у біле, а другої днини бере у гуцулскє пе-
ребираєтси, а то ни добри!.. Круцичка Олі убираласі, 
бо це гонори, це богачі та то, та се... Давай у перший 
день як молода  – у  білому. Вже другої днини  – по-
гуцулскьи. Пожили, навіть рік не пожили... Ай, типер 
усі так роб’їт! 

ДАРУВАННЯ  Родичам [молодого дарувала молода]. Хто 
є – ци брат, ци сестра, мама, тато, дідо, бабка... Дарува-
ли, єк хто шо міг, розуміїте. Даўно ліжники дарували... 
Так, так. Ліжники чи шос такє... Золото типер багато 
даруют молодим. Али й молодий до молодої як прихо-
дит, або молода до молодого, там дарує золото й тожи 
мамі там дарує золото, й татови... Шо даўно дарува-
ли?.. Такій був чєс, шо пекли хліб та й на хліб – руш-
ник, та й кусок солонини, та й такій подарок давали. 
То уже типер такє якєсь... Несли [зерно]. Вінок куку-
рудзів несли, такій в’єзали вінок та це несли. 

ПОСАГ  Вишивала [дівчина]... Це була гуцульська ноша. 
Це уни купували, тий типер є, шо купуют. Тогди ро-
били, типер уже купуют... Я  сирота була. Тато лиш 
був, як я віддаваласи. То я собі купила деўїкь [дев’ять] 
подушок, ліжник, коўдря  – це було у 1956-му році. 
Коўдря, там були такі наші «долинські» [куток на селі] 
верети, знаїте... На базарі. Чернівці, Косів. Бо я була на 
роботі, я приїхала собі туда додому, я мала гроші, та й 
я уже собі йшла, та й купила всьо. Тогди були і сведри 
такі купувати, і фусткє тоті, знаїти, білі такі... 

 с. Яблуниця
Записано в с. Яблуниця  

Верховинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Федорчук (Тинкалюк) Василини Дмитрівни.  

Розшифрувала В. Волошинюк

СВАТАННЯ  [Звідки Ваш чоловік?] Тут, з цего місця. Лиш 
є села... Село Голови, то я з Голоў, а тут Яблуниці, чо-
ловік з Яблуниці. Я вам скажу, як си сватали... Ни дай 
Боже з хлопцем заговорити. І я була найстарша, то ни 
та[к], як отепер такій розпуск... Лиш подивиўси дєдя 
[батько] покійний, шо я говорю з цим своїм женихом, 
лиш прідупрідиў мені: «Ни дай Боже!..». Так покіў він 
ни прийшоў до дєді, ни запитаўси за мени  – ци [чи] 
можна її брати, чи ни можна. Отак. Я знала [його], али 
так крадьма дес зустрічалиси, шо навіть ни було пра-
ва, аби родичі були знали. А так, стрінулисі, познайо-

милисі... Тут, в селі. Йшли, до церкви ходили ґіўчєтми 
[дівчатами], зберимоси у гуцульске убрані, у той чес це 
було у моді дуже. О! Та й йду дорогоў, та й стрінула... Та 
й всьо. Та й там познакомилисі, та й заговоримо шось 
та бірши нима шо, бо люди виді та уже пльоткі носі. 
[Скільки Вам було років, коли Ви вийшли заміж?] Два-
ціть один [21] з половиноў. Так, я ни дуже квапиласи, 
бо то ни було куда квапитисі виддаватисі. [Що хлопець 
казав Вашому батькові?] Та нічо’, запитаўсі ти й всьо, 
ци [чи] можна, ци [чи] ні. Тато у мене запитаў: «...Шо 
тобі удаєтьси, всьо?». А я кажу: «Я знаю?.. Шо вам, то й 
мені». Та й всьо. Отак то було, тий маєш голову загнути 
вспід [вниз] та щє й ни має права у очи сі подивити 
[...], бо це устид, позор! Такій був чєс.

ВІНКОПЛЕТИНИ  Шили [вінки]... І  весілля робили. 
А шили вінкє бірши [здебільшого] у читвер. Так у нас є 
тут жиночка, то я сама шила вінкє колис, покіў молод-
ча була. Уже там... Та як типер шиют вінок у читвер, то 
уже в суботи весілє, виддаўно у суботи уже у нас. А як 
колис, то уже дес у вівторок увечір, а у читвер... Вінок 
шиют та тоді ни гуляют. Співают... Цей вечір, як весі-
лє зачнетци... [Як називався вечір, коли шили вінки?] 
По-гуцулскі вам сказати, та як то у нас – «весільний ве-
чір», там «початок», «зачєнані»... О, «зачєнані»! Кажут: 
«Заўтра зачєнані весілля». А там погуляют, потанцюют 
допизна [допізна] ти й розходітци. А тут порєдок заве-
дут у данцоўні, аби на заўтра було чістенько... А, шити 
вінок... Класти там водичку, флєкшу горцукьи [пляш-
ку горілки] на стіл, та й сидит та, шо має шити. Одна 
жінка. Якшо обоє молодих тут у цим весілю, разом 
мают сидіти, то значить два вінкьи шиютси. І  колач 
там має бути, і мід [мед], стаканчик меду в колачі, і це 
стоїт, і там так потому й висілє почнетси... [Які вінки 
шили?] Для молодого малесинькій, отако [показує]. 
А для молодої трішечкі отак і отак ширше... Так, так! 
І туй молодій кладут, отут [показує] заплітают, напри-
клад, по-гуцульські, то це тутичкі заплітают і бовтиці, 
і тут кладут вінок. А якшо вільон, то там тожи закла-
дают її. Шиют тепер, ну аєкжи ж! Так, так... Кладут там, 
дес сі заховує у волоссічко. Шили так для Гуцульщини. 
Шила і такі... З бервенку шила вінок. Ни хокіли [хоті-
ли] такі гуцульські, а з бервенку я файно так обшила. 
Та молода собі так схотіла... Місцева, али то ни усі в 
гуцульське си збирали. То колис ни було цего, як ка-
зали наші старікьи, шо «шватське вбрані». Так, а  то 
було всьо гуцульськє. А типер уже котрі хочут дуже, 
там село наше Голови та Верховина – отам Гуцульщи-
на тверда. А туткі нема, то я у церкву зберуси, я ше в 
гуцульскє, та й щє тут одна жиночка, бірши у нас це 
ни дбают, бо то дорого дужи вбрані то гуцульскє. Ти-
пер такі так дорого, шо дорого! Є майстри! Кому треба, 
приймают ти й роб’їт. Майстриня є тут у Гождині... Уна 
і тчєт, і сардакє шиє... У Головах. З Черемошної є до-
рога аж на Гождину, и там би допитаўси до неї. Сильна 
майстриня!.. Шорбани за [на] них кажут. О, ото май-
стриня! Запаскє робит оці, шо уперізуватися. Одним 
словом, у  тої жінкьи ничо нима, аби та ни робила... 
[Чи співали пісень, коли шили вінок?] Та, «Шіда-ріда 
й дана...» тий... Зараз я нагадаю, як діўку обрікали [об-
ріхували] – пльоткували [пліткували] за дівчину: 

Ой судили судінникі та й судили люди,
Шо на моїй головочці віночка ни буде.
А сідайте, судінникі, за тесовий столец,
Аби-с те си там обперли, де водици конец!

www.etnolog.org.ua

IM
FE



161КОЛОМИЙСЬКИЙ  РАЙОН

Єк на мою головочку віночок вложили,
Так на раз ті судінникі ни заговорили. 
Єк на мою головочку віночок поклали, 
Так нараз ті судінникі камінчиком стали!.. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Там богато 
харчіў ни лагодили – холодец, голубці, буракє з мнє-
сом – буракє оці з города, шо ростут, гуцульські бу-
ракє. Червоний окремо, а це такі «гуцульські буракє»  
називалиси, наквашували у бочкє [білі буряки], і по-
тому бурачок прокєс, і це накришуют жінкє, і це зва-
рют перш буракє, потому мнясо поварют, а  потому 
злучіют усьо докупи, та то дуже аккуратна їда, лиш 
хто привик їсти. Отакє було висілля. Це зробили ці 
голубці, оці холодці, оці буракє, бірши їдів ни було, ни 
було вимоги. Хліб пекли. А витак уже то постепенно – 
кісіль та пампушкі, та якіс салати... Це постепенно за-
челоси, я розказую, єк це було зразу. А потому зачєли 
вже пампушкі. Хліби пекли у свої печі жінкьи собі на 
весілля, бо ни було так – піти у магазин і бигом узєти. 
Це я то, шо дитиноў запамнєтала. А уже як май пи-
дросла, а  уже війшла заміж  – уже було йнакше. Уже 
май розбогатіла держава трохі та й було уже ни так. 
Якшо та як отепер роб’ї весілє, та помагают богато. 
А  тогди ни треба було, кухарка сама вспівала. І  до-
машна там жинка помогала, наприклад, там мама мені 
весілє робила, то сама хліби напекла. Місила собі, ко-
рита такі гуцульські, ну, типер милниці [миски]. Я, на-
приклад, печу собі хліб, то є милниця, я насіваю мукє 
і там замішую, і там сім-вісім булок собі напікаю. Лиш 
то типер жара, та купуємо. То добри узимі, бо ни кєсне 
хліб. А так колис, то це на висілє люди сходилисі, хто 
прийшоў періш [перший], уже кладут [запрошують] 
люди за стіл, ці люди покормилисі, ці уже собі ідут 
у хороми [сіни] гуляти. Хто прийшоў свіжий [новий 
гість] – поклали за стіл. Було морокі трошкі бірше, бо 
це кождий раз за стіл. Али мисок богато ни було, бо це 
лиш покладут холодец, голубці, буракє, ну, щє шось 
там добаўєли... О, книші з бриндзоў! Це барабуль [кар-
топлю] наварєт у мундирах і цу барабулю налуп’їт, і це 
на млинку мілкували. Колис ни було млинкіў навіть! 
Тоўкли мокогоном такьим у коритах дерев’єних. І це 
тачєли, тачєли тісто та як з цеї мукє, і це розтачува-
ли, бринзи туда... Робили такі книші май великі, туда 
бринзи ци зверхі. А типер уже маленькі роб’ї, типер 
май уже мудріше шось видумуют. А це так колис було. 
Потому цей корж з такої великої блєхі вікігну на стіл, 
простили, тогди такими кубиками розрізают і всьо, 
масло туда нажаріт і тим посипают. Це книші тожи ро-
били постоєнно. Це така весільна [страва]... Голубці з 
капусти кислої. Квасили капусту тий... Голубчикі такі 
маленькі робили, та малесенькі... Типер уже з рисом 
бірши. А колис рису ни так було, ни дужи рис би даў 
був тогди. Та й то бірши з кукурудзіноў мукоў робили, 
а типер уже рис тий. Хто любит – та дає кукурудзіної. 
Я роб’ю голубці з кукурудзіноў трошкі, бо їмо ми це 
такє... Отакі були весілля, ни то шо було типер... 

ВІНЧАННЯ  Наприклад, у суботу увечір у нас сі зачина-
ло висілє, то у неґілю рано идут до шлюбу, до вінчіні. 
Це так було і тогди. Шо було... Це у читвер сі зачина-
ло весілє ци [чи] у неґілю, чи у суботу, то всьо роўно 
рано вже йдут до вінчіні. Увечір, якшо зачиналоси 
у середу весілє, то у читвер, ни рано дужи, люди си 
зийдут, є з ким видпровадити. Музика грає, встрічає 
людий, і тоді виводі молодих три раз з-за стола, і вид-

силают до шлюбу, до вінчіні. Я, наприклад, своїх ви-
ддавала, женила – я один раз, ни позволєла я ходити 
поза тоти столи мастити одьожу. Бо то у нас уже було 
по-мудріщому весілє, як даўно, як ми уже своїх дітий 
женили. То хто єк си упрет, є такі мами дурні колоті: 
«Такі мусит три рази...». А кажу, шо то такє даєт?! Але 
обході три рази, обході... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Це мают з ме-
дом з цим колачем обходити молодих, уже як при-
йшли з вінчані... Мама. Три рази навкруг ряду цего, 
шо там матка, батько, дружби, дружкє. Це типер так, 
так було і колис... На подвір’ю стрічают, як прийшли 
від вінчінє. Идет їх посипаєт. По парах стоять. Моло-
дий з молодоў, а там батько з маткоў... [Що мама роби-
ла після того, як тричі обійшла всіх із калачем?] Захо-
діт уже у хату, заводіт поза стіл, сідают за стіл молоді...

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  Горіўкьи одним стаканчиком! 
Обходив цілий стіл... І  це людий аби кіко прийшло, 
так перестоловуют усіх людий. Котрі ці послідні попо-
їли, витак перших кладут знов. Так шо голодні люди 
ни бували. Другі сидали, там кухарка пидбирає фай-
но, чістенько за другий стіл. Хліб наріза, то помочи 
було, мусіли помагати трошкі кухарці. Домашні. Ро-
дичі. Домашні, рідня, там собі, наприклад, ми роби-
ли, – то типер уже ти[х] кухарьок берут по шисть-сім, 
а колис одну кухарку брали, у мої родини весілє, то ми 
так маєм си накутати, шо нима коли їсти, бо мусим 
помагати.

ДАРУВАННЯ  Провожали [кухарку]! Дали там кухарці 
бисаги такі гуцульські та там її колачі надают. Носили 
люди колачі, колис не йшов з коробкоў шоколади, по 
штири колачі у бисаги, витак іде на висілє гонорово 
гуцул з гуцулкоў. Тако собі бесаги на плечих, то це ви-
тко, шо це йде на висілє. Колачі несет, з бочкі виби-
рає отакій [показує] кавалок солонини. У бочкє сало 
солили, ни та як типер у банки, али у такі бочкє, і то 
мама відти вибираєт, ти й така би була груба солони-
на, аби ни устид давати. Та й на ці колачі кладе соло-
нину, ти й там щє подарок зверхі. Там ще, наприклад, 
сорочку ци [чи] там, єкшо у своїх, то коўдрю, – уже 
появилиси коўдрі, то брали, – одіяла ці, то коци такі 
були, тожи це брали. Ліжникьи, то це уже до родини 
шо та ліжник браў, бо було кєшко [тяжко] той ліжник 
зробити та й вивці тримати, та й всьо. А  типер уже 
май ліжники війшли з моди у нас, то, може, ше туда – 
Косіўщина. Али типер гроші роль грає. А тогди гро-
ший ни дужи було, ти й ни дуже давали. Трошкі шось 
там держут на вінок... 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Воскресинці
Записала С. Маховська 27 вересня 2011 р.  

у с. Воскресинці Коломийського р‑ну  
Івано‑Франківської обл. 

від Язловецької Любомири Михайлівни, 1939 р. н.

СВАТАННЯ  Як прийшов бідний, а тато не позволив, то 
міг іти без нічого з гарбузом... Були в нас такі багаті 
(я не скажу, що були багаті, то думали, що дуже бага-
ті), що тато казав, шоби старости йшли один, другий, 
третій так, аби один за одного не знав. Мені вже сімде-
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сят років, але це вже було за мої пам’яті, шо прийшов 
один хлопець і каже: «Дивися, аби ти не йшов в старо-
сти, бо він тебе не хоче. Він хоче того і того, але хоче, 
шоб пришло багато старі ́ст». То там один вернувся без 
нічого, а він собі того, шо дуже хотів, хоч дівчина і не 
дуже хотіла... Вже в мій час, то вже тоді було більше по 
любові. А це навіть було в нашому селі таке... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  Я буду вам казати, 
на початку скільки в нас гуляли. Давно в нас почина-
лося у четвер – заносили деревце. Суто дружби несли 
до молодої деревце, там вже чекали дружки, аби вони 
познайомилися. І як принесли, перед дверима почали 
співати:

Ой дай Боже в добрий час,
Як у людей, так у нас.
І в щасливу годину
Розвеселім родину.
Ой, ну-ну, ой, ну-ну,
Розвеселім родину.

І  тут же батьки молодої запрошують їх до хати і за 
стіл, там трошки приймали. Це в нас був перший ве-
чір. Це кажу, тоді як давно було, тепер вже не так. Це 
було у четвер... Тоді ми кличемо до деревця:

Лежєли берви бервінковії, 
До нас, матінко, серце,
Причепи одно перце.
Хочемо зачинати
Деревце убирати.

Це так само ми три рази це співаємо, і вже вбирають 
деревце тільки дівчата. Вони прийшли, вбрали вже це 
деревце, знову танцюють, знову співають, знову ми 
кажемо:

До нас, матінко, до нас,
Відкупи деревце в нас,
Ми його файно вбрали, 
Ще з ним не танцювали.

І батька: «...Ми його файно вбрали, ще з ним не тан-
цювали». І маму три рази. Тоді мама з татом підходять, 
піднімають з табуретки, бо то посеред стоїть деревце, 
так, аби кругом було місце вбрати. Вони піднімають 
це деревце, дають дівчатам, ті танцюють, співають. Те-
пер, звичайно, дівчата не вміють співати, то співають 
вже жінки. Вони потанцювали, поставили деревце... 
Я це вже більше кажу за молоду, в цей час, вони вже 
вбрали. І вже ставлять за стіл. Тому шо молода зустрі-
лася з молодим, і молода пішла до молодого просити 
на весілля батьків його. То вона вже там несе по кола-
чеві вбраному, для нареченого свого – сорочку виши-
ту, а для батька там може взяти колач чи цукерки, чи 
шампанське, чи шо... Колись ще давали хустку... Поті́м 
вже молодий з молодою іде до неї, просить її батьків. 
То приносить хустку, ту, що має зав’язувати молоду, 
ну, і ще дають таку велику хустку шилінову, шо дають 
на плечі. Це вже не кожний, як там погодяться, але 
переважно я бачу, шо у церкві дають ще. І попросив 
батьків на весілля, поставили [посадили] за стіл...

ВІНКОПЛЕТИНИ  У п’ятницю вже там запрошують, пере-
важно молода іде просити на весілля і просить: «При-
їдь до мене на перший вечір пошити мені вінок». Хто 
до вінка іде, а  хто іде підтримувати. Вінок звичайно 
шили самі, там або рідні тети́, або хрещені. То в нас так 
було. Або двоє, четверо, шестеро. Це обов’язково за-

міжні жінки, дівчата не мали права шити вінок. Вінок 
раніше і тепер, бо я часом шию ці вінки, бо є в нас ще 
одна жінка, але вона не шиє так, як в нас. То в нас, ну, 
з такого паперу чуточку липкого робили, то називався 
«лубочок». Він такий невисоченький і кругленький мав 
бути, кругленький лубочок. Тепер на той лубочок ці 
жінки, які уміють робити, роблять п’ять калинок. Вони 
робилися із малинового шовку або червоного, шовкові 
нитки мали бути. Тепер вже нема тих шовкових ниток, 
то ми робимо із шерстяних чи з таких штучних. Роби-
лося так – на голку нитки від вушка закручують, і така, 
ну, я дома маю такі, така невеличка калинка, подібна до 
калинки – такі закручують, закручують... Перетягають 
тут з голкою і зав’язують, і таких дають чотири калин-
ки, а зверха – п’ята. І то виходить такий дуже високий, 
така пісня є, шо: «Запрошували жіночок шити мені ві-
ночок, шоб не був високий лубочок». Бо як високий лу-
бочок, то дуже дзюбате. А то таке низеньке старалися... 
Тепер золотять, а на спід роблять з барвінку з листоч-
ків, з барвінку із трьох листочків. Значить, кладуть так 
навперехрест, а  потому ще так. І  там зашивають так, 
шоб не було гудза [вузла]. І то позліткою такою. Була 
така позлітка, я кажу, як колись було. Мусів коло вінка, 
як шили жінки вінок, це мав бути мід [мед]. І цей мід – 
вони намащували цю зірочку, то виходить зірочка, 
така шестигранна зірочка. Вони намащували цей бар-
віночок медом, і така позліточка була, що вони брали 
на кінчик ниточки, така дуже тонюсінька... Золотили 
той барвіночок. Тепер на середину цього барвіночка, 
цієї шестикутної зірочки, вони пришивали цей вінок з 
лубочком. А ще на краю, це було посередині, а на краю 
два листочки так клали і одну калинку. Так там пере-
тягали. Тепер робилося на білій бинді, робилися такі, 
у  нас кажуть, «вушка», такі чотири робили, там в се-
редині клали квіточку, тепер зморщували цю бинду і 
на цю зморщену бинду зверху пришивали цей вінок, 
по краях ще оці. Це був вже другий вечір, але перший 
для весілля. Жінки там сідали, ці чотири жінки. Ці, що 
ведуть, там були колись жінки, багато вміли співати, 
тепер вже нема таких. Є лише пару жінок, нас ще кли-
чуть. І там спочатку співають, запрошують. Так, як вже 
тепер ідуть, не просять. Я спочатку там вітаю батьків, 
шоб Бог поміг їм дочекати весілля, щоб Бог допоміг до-
чекати золотий віночок поставити... Там ще є такі:

Ой летіли горобчики,
Та й летіли пташки,
Вісілє сі зачинає,
Дай вам Боже щасті. (2)
Вісілє сі зачинає,
Зачіло, зачіло,
Коли вно сі у щасливу
Годину скінчило. (2)

Це вони заспівали. Потім кличемо:
Лежіли берви бервінковії,
Пречиста Діво Мати, (2)
Просим тебе до хати – (2) 
Шити вінок почати. (2)

А в цей час жінки вже сидять за столом. Це ми співа-
ємо три рази, і після третого разу вже жінки почина-
ють шити. І оце вони починали шити оцей лубочок, 
оцей віночок, і то затягалося до шести годин. А тепер 
це вже швидше, лишень жінки пришивають на цю 
білу биндочку, шо тут висит спереду, пришивають 
мірту або шпарагус отут зелененький. А ми співаємо:
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Шийся, віночку, гладко
На червоненькім ябку,
Бо казали нам люди, 
Що добра доля буде...

Це така сама мелодія, як там. А потому:
Шийся, віночку, шийсі,
Молода, не журисі (чи: молодий, не журисі).
Як підеш помежі люди,
То встидно нам не буде. 

Тепер ще дуже багато співається, бо вони помаленьку 
то роблєть, бо це багато співати. І там багато всяких 
таких пісень. То я, якби співала, то треба цілий день 
співати. Це шиють. Вони шиють, а ми співаємо... По-
тім вже там підходєть до кінцє, то ми вже співаємо:

Та як того золотаря привабити,
Шоб прийшов цей віночок золотити.
Та й не треба золотаря сюди вести,
Позолотять цей віночок рідні тетки.
Та й не тою позліткою, що в місті купують,
Але тою позліткою, що церкву малюють.

То вони це закінчили, ми співаємо:
Лежіли берви, бервінковії,
До нас, матінко, до нас,
Відкупи віночок в нас.
Ми його файно вшили,
Ще горілки не пили.

Другий раз кличемо тата:
До нас, батечку, до нас,
Відкупи віночок в нас.
Ми його файно вшили...

А третий раз – знову маму. І тоді мама приходит з по-
душкою. Жінки вже цей віночок ушили... Бо з тими 
биндами такими гарними, всякими, вона вже чекає, із 
віночком. Поставили [поклали] цей віночок на колач, 
мама приходить, дєкує їм, шо: «Ви прийшли моїй дити-
ні пошити віночок. Я вам дуже дєкую». Та як ми співа-
ли «Відкупи...», то вона вже шось їм дає. Колись давали 
гроші, а тепер дають якісь косинки чи хустки, чи цукер-
ки... Тоді мама з цим вінком стає посеред хати, жінки 
виходять і танцюють з подушкою і з цим віночком:

Ой у лузі, на галузі,
Дев’їть кур, дев’їть кур,
А десєта – чубатая
Та й каплун, та й каплун.
Та й щоби наш молоденький 
Гаразд мав, гаразд мав,
Що він нашу молоденьку 
Сподобав, сподобав.
Та й націлювавсі, та й наобіймавсі,
Як у саду ягідок, та й накуштувавсі.
Люби мене, любку, 
Як голуб голубку,
А я тебе мушу,
Та як свою душу.
Поцілюймосі, повбіймаймосі,
Та й на друге вісілєчко сподіваймосі,
Сподіваймосі. 

Це три рази вони заспівали – то один, то другий, то 
третій. Тогди цілюються так тричі... Тоді вже підходить 
мама з татом... Тато бере цей колач з віночком, подає 
мамі. Мама бере лиш віночок, тато колач лишає... Це 
мама дочку благословить, спочатку мама з колачем 

благословляє. Молода стає так спиною до образа, пе-
ред тим столом, де шили вінок, і вони благословляють: 
«Во ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь». І цілює 
колач. Так три рази. Мама – спочатку, а потім – тато... 
Співають:

То не папороть цвіте –
Матінка вінок кладе
Білими рученьками, 
Дрібненькими слізоньками.
Та й поцілуй, молоденька,
Своїх батьків в руку,
Що вони тебе спровадили
На добру науку... 

То багато є... Колись старалися, де були дівчата, там 
батьки, там мусіла бути мірта, і мусів бути барвінок. 
Мірта  – це є вазонкова [кімнатна рослина], це має 
бути в кожної дівчини. То батьки старалися, аби то 
було, бо треба заміж її віддавати. Аби не ходити десь 
брати. А барвінок, то коло хати він росте, попід пліт 
садили чи попід паркан... Це файно, бо це дівка має 
мати... А тепер то вже того нема. А в молодого вже пе-
реважно барвінок цей давала та жінка, яка шила вінок. 
Ті жінки, які запрошувалисі шити вінок, вони прино-
сили цей барвінок. Ще на деревця у нас роблять таку 
косицю. У  нас кажуть «вершок». То там є васи́льок 
такий пахучий, жито, пшениця, барвінок і калина. 
І з такого широкого паперу: для молодого – голубий, 
для молодої – розовий. Так ріжуть десь на вісім сан-
тиметрів, бо десять – то дуже. Оце, певно, десь вісім 
сантиметрів, ну, приблизно. Так, через усю ту рульку, 
тут роблять кокарду і прив’язують цю кокарду до цієї 
квітки зробленої. То як кличуть: «Мамо, причепи одно 
перце», – я забула сказати, то вони беруть оцю квітку 
чіпають на самий вершечок...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Мама поставила [покла-
ла] цей вінок... Там знову ми співаємо:

Де ти, молоденька, ходила,
Шо так твоя голівонька розцвіла? 

І тогди молода має перецілюватися з усіма, хто є в хаті. 
Як вона цей обряд створила, тогди відсилають молоду 
в село. З трьома колачєми вона іде просити три хати. 
І то все таких вибирали, де добре живуть. Колись таке 
було так само. Колись ішли до війта, до директора шко-
ли і до священика. Це колись це мусило бути. Ще тоді, 
як я була малою. Ішли до війта – до голови сільської 
ради, до священика і до директора школи. Це було ма-
сово. До трьох хатів, які то вже батьки собі виберуть. 
Як молодих відправили: «Ой дай Боже в добрий час, 
як у людей, так у нас». Відправили в село. Батьки ззаду 
кидають пшеницею, житом... Колись цукру не додава-
ли – жито і пшениця. А тепер ще цукор додають, тепер 
ще копійок додають, аби були багачєми. То таке. «Ой 
дай Боже в добрий час». Відправили в село...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  [Що гості приносили на весілля?] 
У нас кажуть «ідуть з приносом». На перший вечір у 
нас гарно ідуть. На перший вечір у нас така близька 
родина іде з струцнем, і вбрані струцні. Колись пере-
важно вбирали пальками. Це таке є: ми ідемо у луг, 
і  це таке є тоненьке дерево, невисоке, і  там має три 
розгалуження. Це ми файно обтісуємо. То вже пере-
важно ніхто не робить, це лишень я. Бо то ніхто з цим 
не хоче гратися. Бо то є така клопотна робота. А так, 
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аби це не відмерло в нас, бо то вже було, шо всьо ніх-
то не знав, як що робити. Але колись я все загляда-
ла, як мама то робила, потім я помагала мамі робити, 
а потім вже почала сама думать. Тепер це дерево ми 
обмотуємо, місимо тісто, таке дріжджове тісто щоб 
було. І  так робимо скуцики, такі як пальчик, тонші, 
бо то як тонші, то краще пальок цей. Обмотуємо, об-
мотуємо і печемо... На кожний пальок ми зав’язуємо 
різнокольорові стрічки, це вони є паперові. Ми так 
обрізуємо, і  то багато то різнокольорове... Я  вбираю 
цукерки, бо це можна для того... Бо я задурно це не 
роблю, бо це є, цей струцінь треба вбирати чотири 
або п’ять днів. Перший день я ходжу в луг, аби я на-
рвала цих пальків. Дома я їх обтісую, роблю однакової 
висоти, обкоровую – це один день. Другий день – то 
вже печуться ці пальки. У піч я то все по два кладу... 
А  вже потім печу струцінь. Струцінь цілий день пе-
четься. Тісто замісила, треба, щоб воно викисло. А він 
такий довгий, то є така спеціальна бляшка. Вона така 
тут [збоку] вужча, потім [посередині] ширша, а потім 
[з  іншого боку] знову вужча. Від того він такий до-
сить великий, но гарний. То як з тим короваєм ідуть, 
зі струцнем! І тепер ми вже вбираємо колачі так само. 
Я  вбираю пальками... Це круглі [калачі], тільки пле-
тені. Це можна купити у місті. Купуються ці колачі і 
зверху прибираються. Я  зверху на ті пальки даю ще 
квітки і цукерки низом, аби було і хліба видко. Роблю 
так само такий віночок з квітів та й з цукерків  – то 
гарно є. І це приносять, і кладуть на стіл... Як шиють 
вінок, то обов’язково мають бути струцні і колачі...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ Це вже в церкві 
обов’язково [ставали на рушник]. Священик навіть 
каже: «Дружба і дружка, постеліть рушник, шоб мо-
лоді стали на рушник». Так само у нас як розписують 
в клубі, так само стають на рушник. Це раніше це все 
було в церкві. Давав священик таке свідоцтво, потім 
уже з цим свідоцтвом колись давно ішли до сільської 
ради. Вже там тако реєстрували. А  тепер це все іде 
по-святковому. Розписуються, там в клубі їм дають 
тей-во [свідоцтво]. Я  вже не знаю, чи вони швидше 
приходять, та всьо заповнюють, а на сцені вже тільки 
розписуються. Це офіційно їм дарують як перший до-
кумент їхнього сімейного життя...

ДАРУВАННЯ  Поті ́м молодий зробив в себе пропій... 
«Повниця», а  в нас казали «пропій». Давали гроші у 
молодого, поті ́м молодий іде до молодої... І він або сі-
дає тут за стіл, як ні, то іде собі до своїх, і домовляться, 
на котру годину він має приїхати по молоду, забрати 
до себе, і там її зав’язують.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Віночок там його мама має 
знімати, його мама має плести, у коси має класти гро-
ші. Тепер приносять доляри, кладуть, вона заплітає. 
І  молодий кладе хустку зав’язувати, а  вона три рази 
скидає, що не хоче. Не дається. А за третім разом мо-
лодий вже зав’язує. Там співають багато піснів. А по-
тім вже напослідку:

Ой червоний бурячок
Та й зелена гичка,
А з нашої молодої
Файна молодичка. (2)

І вона потім танцює з своєми. То ідуть гості її до неї. 
Небагато, тепер вже йде багато, а  коли то домов-
лялися  – десять, п’ятнадцять, двадцять. І  там вже 

її зав’язують. Вона вже з сестрами, з товаришками, 
з дружками танцює і кладе [на голову] той вінець на 
лубочку з биндою білою, а тепер вже фату кладуть...

ПОСАГ  Колись давали, мусіли бути подушки, мусіли 
бути верета  – тако, шо стелиться, колись верета ро-
били. Це обов’язково. Якийсь посуд. А тепер шо бід-
ні мають, то беруть. Є так переважно шо: «Нам нічо’ 
не треба, ми самі придбаєм». Но я чогось думаю, шо 
подушка мусіть бути. Шось одягнутися, аби не сказа-
ли, шо прийшов голій, чи би не прийшла гола. Це вже 
батьки дають. Для дочки то дають таке всього-всього. 
Я  старалася, аби всьо бу ́ло, аби ковдри бу ́ло, і  наво-
лочки би бу́ли, від лижки [ложки] до миски – це всьо 
старалася дать. Хоть би вони на перший раз мали. І те-
пер, я думаю, так...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Тепер, як я вже 
іду на весілля, ми ідем, то стараємося, щоб хтось з рід-
них прийшов швидше, аби ми, чужі, не йшли. Трохи 
вже ми так кажемо, бо ми вже зрозуміли і так бачи-
ли, шо хто принесе перший «поклін» [...], то вони десь 
його ставлять... Шось так казали, шо десь на стріху, на 
«козел» вивішують. Я не знаю, я це вже не питалася, 
але тепер у нас це є. Значитьсі тепер є, то мусіло і ко-
лись бути... 

с. Мишин
Записав І. Паньків у квітні 2001 р. у с. Мишин  
Коломийського р‑ну Івано‑Франківської обл. 

від Нижник Марії Петрівни, 1923 р. н., 
Нагорняка Миколи Васильовича, 1917 р. н.,  

Дутчак Ганни Василівни, 1926 р. н., 
та Кавацюк Параски Дмитрівни, 1918 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  Дивилася чи дивився, щоб суджений або 
суджена були ґаздівського роду, щоб був він здоро-
вий, роботящий, чесний. Осуджувалися статеві сто-
сунки до шлюбу. Якщо дівчина йшла в стебло, то їй 
вийти заміж потім уже була проблема. Також осуджу-
валося пияцтво. На танцях, якщо старший парубок 
дізнавався, що дівка безчесна, зупиняв танці і казав: 
«Беріт Гандзю танцювати, вона таки добра публіка!». 
А ще хлопці жартували: «Нам не стреться і не зшуру-
ється, ще й попові стане поховати». Якщо дівка була 
лінива, то говорили: «Беріт Гандзю, вона така добра 
на їду, а на спанє!». Оскыльки пияцтво осуджувалося, 
то хлопцям не вольно було ходити в корчму. У корчмі 
пили лєцті ґазди, а їжу їм приносили жінки. Якщо жін-
ка не принесла їсти, то ґазда приходив додому і бив на 
вмиранє. Також хлопці не курили. Курили лише старі 
діди. Казали: «Фе, такий молодий, а курит!». Крім тан-
ців, молодь у Пилипівку [передріздвяний піст] збира-
лася у вдовиці на вечорниці. На вечорницях співали 
лише «пісні» [тобто не скоромні] пісні.

Не стій, любку, під віконцем,
Але йди до хати.
Впало мені веретенце –
Нікому подати.
Впало мені веретенце – 
Нікому подати,
Мусила я молоденька
Сама похілити.

А  в говінні йшли хлопці й грали в теленки [вид со-
пілки]. Робили з верби теленки. Ішов парубок до ді-
вки під вікно грати. [От вам і серенада.] Від парубка 
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вимагалось уміння дати здачі, тобто постояти за себе. 
Як парубок ішов на танці, то тато наказував: «В кримі-
нал принесу їсти, а в шпиталь – не». «Котрий парубок 
не годен битиси – той не годен робити». Респонденти 
розповідали, як із сусіднього села парубки приходили 
битися з сокирами. І ще, якщо дівка «покрилася», то 
дитині ксьондз давав позірне ім’я: Манька, Дунька...

СВАТАННЯ («ЗЛАГОДА»)  Коли сватали дівку, то жар-
тували: «Даю сто моргів повітрі, жабу з пацєтами, 
дві качки дійні, телята з возами, вберемок шумилини 
[листя з кукурудзи]». На злагоду сходилася вся роди-
на. Обговорювалися питання майбутнього господар-
ства молодих і підготовки до весілля: де будуть жити, 
скільки дають ґрунту, що дають дочці, як робитимуть 
весілля? Ґрунт відмірював спеціальний у селі чоловік. 
Дуже важливим питанням було, як провести весілля. 
Переважно договорювалися так. Молодий давав го-
рівку, наймав музи́к, коней для перевозу під час весіл-
ля. Молода повинна до весілля вишити сорочку моло-
дому... На молодих казали «кнєгині» і кнєзь. Коли про 
все домовилися, то «кнєзь» давав парубкам могорич. 
Тепер його всі шанували й не ображали.

ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  У неділю перед весіллям мо-
лодята плелисі. Їх святково убирали [одягали], і вони 
йшли до церкви. Ксьондз за цей час щонеділі тричі ви-
голошував у церкві оповіді про одруження. У цю не-
ділю їм давали тримати фани [корогви], сповідали й 
причащали. Після служби пара коло церкви повинна 
була трохи постояти, щоб село подивилося, чи файні 
молодєта. Пізніше тут почали фотографуватися. Піс-
ля цього йшли до молодої на гостину. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Після гостини молодий і 
дружба на конях їхали кликати на весілля. Просили 
так: «Про́се вас пан молодий і пані молода, і  їх стар-
шина, щоб ви приходили на хліб, на сіль, на що Бог 
даст»... Другий день весілля  – п’ятниця. У  цей день 
молодий із дружбою кликав на весілля найближчу 
родину. Також у цей день приходили музи ́ки. Вони за-
чинали грати, а ґазди їх частували. Музи ́ки йшли до 
хати. Старший дружба говорив музи́кам: «Просе вас 
молодий, би ви їли, пили і цей дім веселили». Пригос-
тившись, музи́ки грали, а  всі перетанцьовували: мо-
лодий з молодою, дружба з дружкою, тато з мамою...

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Що ж треба було на ве-
сілля? Музика коштувала тридцять золотих. Горілки 
брали тридцять літрів, пива  – сто літрів. Готували 
сік. Весілля робили на сто – сто двадцять осіб у хаті. 
Танцювали переважно надворі. Горілку брали в жида. 
У с. Мишин були два жиди: Сруль і Фіорель. Було чо-
тири музики: скрипка, бубен, сопілка та цимбали. На 
весілля робили такі страви: студинец, печеню або під-
палку, голубці, борщ, кашу.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Кілька слів про вбранє, тобто ве-
сільний одяг. Дівчина одягалася у вишиту сорочку, 
запаску, фартушок, спідницю, постоли, байбарак або 
кожух. Парубок  – чоботи, сподні [штани] або рейт-
ки [галіфе], байбарак, кучма, пасок і пашка. Молода 
одягала косиці з пір’я [вінок з пір’я], боюри на плечах 
з волічки, сукню [із зеленого сукна]. В обох молодят 
на поясі було прив’язано по калачеві. Весілля почина-
лося в четвер. Перед цим ґазди різали худобу, робили 
ковбаси, наливали «студинец». 

ВІНКОПЛЕТИНИ, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  
Жінки збиралися шити вінки й косиці. [Cпівали:]

Ой до нас, Боже, до нас,
Бо у нас тепер гаразд.
Ангели воду носі,
Світу Причисту просі.
Світа Причиста Мати,
Ходи до нас до хати
Весіль зачинати.
Зачєлоси весілєчко, зачєло, зачєло,
А в щасливу годиночку
Щоби си скінчило.

Як шили молодому й молодій вінки, то співали:
Із-за гори високої сході три зірнички,
З-за долини глибокої вході три сестрички.
Одна іде – барвінок несе Василеві на вінок,
А друга йде – шовчечок несе, шовчечок на віночок,
А третя іде – іголку несе, іголочку віночок шити.
Просила Марійка нанашок:
– Вшийте мені, нанашки, віночок,
Недовго мені в нім ходити.
У п’ятницю годиночку,
А в суботу днинку,
В неділеньку я скину
І в подушечку завию.
Віночку мій рутиненький, 
Том ті доносила.
У доброго батька-мами
Хоть всюди ходила.
Я в доброго батька-мами,
А всюди ходила,
Чи посаг, чи толока – 
Ніде не вхибила.
Чи посаг, чи толока – 
Ніде не вхибила,
З чорненькими оченьками
Ле́генів [хлопців] любила.
А що свєта, шо в неділі
До церкви ходила.
А я собі молоденька
До церкви ходила,
Щоб я собі молоденька
Добру долю заслужила.

Дівчата в цей день стригли папір на деревце, робили 
косиці з пір’я. Деревце – це зрубана маленька смерека... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  П’ятниця була весільним днем для моло-
ді... Після того як повертався молодий із кликань [за-
просин], він ставав на подвір’ї і промовляв: «Чи є хто 
дома?». Жінки співали:

Лижєли бирви бирвінковії,
– Вийди, батечку, з хати нас почастувати
Доброю горівкою, доброю волечкою.
Вийди, батечку, з хати нас запитати,
Чи добре гостили, що си спізнили,
Що весь рід опросили.
Лижєли бирви бирвінковії,
Прийшла молода з села,
По подвір’ю ходит, до явора говорит:
– Яворе, явороньку, розвивайси зелененько,
Розвесели серденько, бо воно засмучене,
Відколи заручено.
Летіло пташа та й залетіло на хату,
Та й стало на піддашє,
– Вийди, батечку, з хати...
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Після цього старший дружба казав: «Хлопці й дівчата, 
йдіть до почесного». Всі кидали по золотому, по два. По-
тім сідали за стіл і гуляли [танцювали] до ранку. Гуляли 
такі танці: «Гуцулка», «Аркан», «Ковалівка», «Буковин-
ка». Після танців перед ранком знову садили за стіл.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Третій день весілля. Су-
бота. У суботу їхали до шлюбу. Спочатку збиралися в 
хаті й перегулювали. Гуляли годину. Потім клали на 
стіл калачі, за стіл сідали батьки молодих [плечима до 
стола]. Кнєзь і кнєгині, дружба з дружками, брати і 
сестри «ловилися» [бралися] за руки й обходили стіл. 
У руках у батьків були калачі. Першим до батьків під-
ходив молодий і цілував їх у руку. За ним молода так 
само цілувала. Переважно це супроводжувалося пла-
чем матерів, молодої. Співали гості:

Цілуй, цілуй, Марієчко,
Свою маму в руки,
Що навчила тебе доброї науки.

Мама кладе вінок на голову [Молодій].
Ой не папороть цвіте, 
Мама віночок кладе
Білими рученьками,
Дрібними сльозеньками.
Ой кувала зозуленька
Та й на зірочку,
Подивися, мамко,
Як файно у віночку.
Яка тота трава файна,
Що ї косар косить,
Яка тота файна дівка,
Яка вінок носить.

ПРОЩА. «КОРОНА»  Молодий стає біля молодої. Стар-
ша жінка говорить прощі:

Перестаньте, музики, грати,
А ви, дорогі гості, співати.
Щаслива година нині
Для цих молодих настала.
Дорогі діти, які ви нині 
В Бога щасливі, 
Що вас благословить рідний тато 
І дорога родина, і котра вас зростила, 
Нічки не доспала,
А нині на вашу головоньку золотий вінець  
 поклала. 
Дорогі родичі, стали ваші дітки перед вами,
Як світло перед образами. 
Бо вони нині таку в Бога ласку мают,
Що си від вас віддалеют і на добру щасливу  
 дорогу гадают. 
І просі вони нині насамперед Господа Бога
І Світлу Діву Марію 
І вас, дорогі родичі, вас, нанашків і нанайок,
І вас, вуйків, і вас, сусідок, 
І найменших діточок, і всего збору, що є в цім  
 домі.
Може, вони з когось посміялись, 
А може, комусь на честь нагнали,
А може, кому «помагай Біг» не сказали.
А може, коли вас не послухали, 
То вони просі вас невіборно і низькопоклонно, 
Щоб ви їм простили і благословили!
Нехай Бог простить по раз перший, другий,  
 третий.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Після цього всі виходили з хати й 
ішли до шлюбу. Попереду йшли музи ́ки, далі парубки, 
ставали в шеренгу, потім дівчата, за ними на конях – 
молодий із дружбами. Позаду на фірі їхали ґаздині з 
молодою і деревцем. Парубки співали, музики грали, 
а ґаздині також співали: 

Легнєли бирви бирвінкові,
Ой попід лісок –
Зелененька травичка,
А серед ліска – 
Студененька криничка.
Ой там Ромчик
Коника напуває,
Йому Марійка водички доливає.
А він Марійку стихенька підмовляє:
– Ступай, Марійко, на білесенький камінь,
А з камінє біленького – на золотий стремінь,
А з стреміні золотого – на коня вороного,
А з коня вороного – на мене молодого.

ВІНЧАННЯ  Коли підходили до церкви, ставали пара-
ми й ішли вінчатися. Як повінчалися, обидва батьки 
чєстували гостів. За вінчанні ксьондзові давали п’ять 
золотих і курку. Усі знову в тому самому порядку по-
верталися додому. Парубки жартували:

Як до триціть нежонатий,
А до сорок небагатий...

***
Дякуємо попонькові,
Як рідному батькові, – 
Небагато нас тримав,
Небагато у нас узяв.
Взяв коня вороного
З-під пана молодого.

***
На горі церковці стояла,
Там молода Марієчка шлюб брала,
А з тобою, Ромчику, з тобою –
Під зеленою сосною.

***
– Говорили сусідоньки, говорили люди,
Що на моїй голівоньці віночка не буде.
Як на моїй голівоньці віночок уздріли,
То одні си покрутили, другі подуріли.
– Марієчко молоденька, та як тобі буде,
Що ти ідеш на сторону на чужії люди?

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Коли [поверта-
лися] із церкви, ставали перед хатою, батько виходив 
з хати і «чєстував»:

Вийди, батечко, з хати,
Нас си запитати,
Що-с си спізнили,
Що дітей звінчєли.
Що си наші матіночка
Та й си розвеселила,
Що із одної дитиночки
Двоє зробила.
На одну дитиночку
Серденько боліло,
А друга дитиночка
З гаю прилетіла.
Напийся до мене, батечку,
Й до мене горівки,
Що-с трохи си сварив,
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Що ходив до дівки.
Напийся до мене, батечку,
До мене пива,
Кілько парубочив,
Не наробив дива.
Та й у мене в садочку
Виріс дубочок,
Чи ти знаєш, Василечку,
Що ти не парубочок.
В мене в садочку
Виросла ліщина,
Чи ти знаєш, Марієчко,
Що ти не дівчина.

ДАРУВАННЯ  Гості сідали за стіл. Погостившись, йшли 
до почесного. Фамілія кєдала [родичі дарували] по-
лотно, тарелі, хустки, коралі, талери. Інші гості 
[«чужі», не родичі] «кєдали» по два-три злоті. А тоді 
гуляли! А в Мишині гуляють файно.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Перед ранком сідали ще раз 
за стіл. Потім завивали молоду в перемітку, а старший 
дружба прикріпляв деревце до яблінки. В цей момент 
парубки деревце поливали.

Летіла зозуленька та й литіли коні,
Ой вже по весіллю та й по відригані.

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Баня-Березів

Записала Т. Момот 22 червня 2012 р. у с. Баня‑Березів  
Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл. 

від Лазарович Ганни Миколаївни, 1957 р. н.,  
та Лазарович Марії Павлівни, 1954 р. н.

СВАТАННЯ («СТАРОСТИ»)  [На що звертали увагу при 
виборі пари?] А то тогди дивилисі, якої родини, кілко 
поля є, чи воли є, шо дадут. Звав старостів. Старости. 
У нас ше й тепер ідуть у старости. Увечері. Ішли на-
перед самі мущини. Там збирав він свою рідню, чи де-
сіть, чи там двадцять, скільки має рідні. Збиралисі му-
щини, приходили до хати. Сідают. Тогди вже питают. 
Іде тато молодого... Так у мене було, наприклад, і тато 
мій, і тато цей. Но питає котрий староста перший раз 
тата: «Шо ви даєте?». Но той вже каже, шо дают: там 
полі, там худобу котру чи хату, чи півхати, чи дерево, 
чи шо, одним словом, уже кажут. Тепер питают: «Ага, 
а ви то, а ви шо своїй дитині даєте?». Но мій тато каже: 
«Я маю там то поле, там корову даю, то, то, но придане 
це то». Тогди питає староста: «Но як, ви згідні одне з 
другим?». Але перший раз, як приходили, питали мо-
лодих. Кажут: «Ти його любиш? А ти її любиш?». Но 
як любите, тогди шо дают родичі, і тоди питають уже: 
«А ви згідні з цими всіма?». Як кажут, шо згідні, тоді 
вже клали [запрошували] за стіл. Приходєть ше жін-
ки цих, шо є тут хлопи тоги, і веселились. І це казали, 
так і свою доньку, як віддавала, то тоже... У нас казали 
«старший староста». Наприклад, так як у мого чолові-
ка, як приходив до мене староста, був старший брат, 
то був староста. Або дядько є, татів брат, якшо нема 
рідного брата. Чи є сестра, та її чоловік, то це був ста-
роста. Як несли, то несли, цілий час горівку кожний 
мав коло себе. Так, мав півлітру. Це ще було не за нас, 
тепер – ні. У нас цего не було. Та бавилисі до днини, 
мали іти рано, як сонечко зійде, мали сі розходити 

тоді з старостів. Бо казали: «Файні були старости, ви-
дно сі погодили, бо сиділи до раннє». А на старостах 
співали всілякі. У  нас перший раз співала виходила 
хазяйка. Вже мама молодої та й співала:

Гості наші дорогенькі,
Як ви нам сі снили,
Дай вам Боже здоров’єчко,
Що-с ти загостили.
Гості наші й дорогенькі,
За тисовим столом,
Прошу їсти, прошу пити
З низеньким поклоном.
Прошу їсти, прошу пити,
Прошу сі живити.
Я шо в нашій хаті нема,
Прошу вібачити.
Пийте, гості, горівочку,
Та й я з вами буду.
Як не стане горівочки,
Я ще роздобуду.
Пийте, гості, горівочку,
Вна не є противна,
Вна є чиста самогонка,
Не копаративна.

Гості співают:
Ой до стелі, гасовечки,
До стелі, до стелі,
Та як газди заспівают,
Та й гості веселі.
Ой до скрині, фасовечки,
До скрині, до скрині,
Заждіть, гості, не співайте, 
Най зачне газдині.

Це в нас так, а тоді ішли народні пісні. Такі, якої всі 
знали.

Гиля-гиля, білі гуси,
Гиля-гиля й аж на став.
Любив мня милий, чорнобривий,
Тепер любити перестав. (2)
Гиля-гиля, білі гуси,
Гиля-гиля на річки.
Милий гадає, що то кохання,
Що то кохання дурнички. (2)
Не ший ти мні білу сукню,
Бо я до шлюбу не піду,
Але беріт мня до шпиталю,
Бо я вже жити не буду. (2)
Лікар, лікар, дай ми йоду,
Я лікар йоду не дає,
Тільки питає: «Скажи, дівчино,
Яка досада в тебе є?». (2)
А я досаду вам не скажу,
Та тільки скажу, що болить.
Суботу ввечір милий покинув,
А любов в серці ще горить. (2)

***
Шумить гай зелений, (2)
Шумить гай зелений, шумить.
Порадь мя, козаче, що маю робити,
Коли мене серце болить. (2)
Порадь мя, козаче, що маю робити,
Що я полюбила тебе.
Тепер тобі скажу свою щиру правду,
Що я утопила себе. (2)
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Я піду втоплюся в ту, милий, кирницю,
З котрої ти воду береш.
Я вийдеш уранці води набирати,
І там моє тіло знайдеш. (2)
Знайдеш моє тіло, зіп’єш кров червону,
Згадаєш про нашу любов.
Згадаєш про наше минуле кохання,
І жаль тобі стане за мнов. (2)
У неділю рано музиченьки грають,
Милого до шлюбу ведуть.
Молоду дівчину кладуть в домовину,
А як сумно дзвони ревуть... (2)

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В  кого було весілля, той 
і ходив. Як було в молодої, то ходив молодої тато. 
Як було в молодого, то ходив молодого тато. Казали: 
«Просили молоді і я вас прошу, якби ваша ласка, при-
ходіть до нас такого-такого, тоди-тоди на весілля, на 
вінки і на весіллє»... Він [молодий] перший раз мав 
три хати сусідів запросити, – тих, шо добре жиют, від-
так ішов у село. Так і молода само ішла, і вони мали не 
стрітитисі. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Вінки у нас були по різних сторонах. 
У нас було вінки в молодого і вінки в молодої. У субо-
ту. То це так: збиралася вся молодь. Тогди танцював, 
чи прошені, чи непрошені гуляли в молодого. В обід 
приходили, гуляли до вечора. Це сама молодьож гу-
ляла, чи прошена, чи непрошена. Під вечір уся моло-
дьож сі розходила. Тоді ішли, котрі кликані, котрі про-
шені. Котрі прошені до молодої, – то до молодої, котрі 
до молодого, – то до молодого. І там вінок шили, і тут 
вінок шили. Свашки сідали, брали дев’їть листочків 
барвінку, складали, туди клали меду, хліба, грошей і 
так завивали, і так червонов нитков обшивали. Голков 
так обшивали, це так, за цілий стіл, могло бути десіть 
[10] свашок. І так кожна. Дві старші то ліпили, обши-
ли. І так кожна свашка обшивала. Брали свашок тоже 
з родини... У нас брали самих рідних. Наприклад, так 
як є у хлопця сестра, невістка чи дві сестри – тих за 
старших, а відтак уже тих, знаєте, двоюрідні. І сусідів 
брали, але рідко сусідів брали. У нас [...] там вуйків, 
а там стриїв, то цих усіх брали. Але рідні, то це були 
ці, шо звивали... Такий у нас печут колач великий, но 
ми не раз клали банку там літрову пшениці чи жита, 
аби там була дірка у тім колачі, великий колач. І котра 
старша сваха – одна тримала той колач, одна подава-
ла мамі іголку з бервінком, бервінок тримала, і його 
мала мама вітєгнути з нитков. Раз, другий раз, третій 
раз уже мама не дотягала. То вони попри ту нитку 
уже складали це всьо і звивали, і обшивали. Розумі-
єте, навкруг. Коли вони вже то зрехтують, то вони 
давали всіх свахам, кілко там було, чи дві, чи чотири, 
чи шість, бо парне число, чи вісім, то всі свахи мали 
прошити. Такий маленький [віночок], потім приши-
вали у квітку. Колись на червону бинду клали, то вже 
тепер у квітку пришивають... І колись у нас молодий 
був, то в такій кучмі, знаєте. А молода була у чолку, 
такий вінок, багато квітів, такий високий-високий... 
І  то пришивали на середину молодому в ту кучму, 
а молодій тепер уже у фату пришивають, уже у квітку 
пришивають, але вінок ше шиють. Це такий мій, ви-
дите, це таке малесеньке, лиш тут було позолочене, це 
облізло. І тогди клали, молодий мав, як ішли до слюбу 
[шлюбу]. Тако брав вінок, мав три рази перехрестити 
молоду, і тогди тако зав’єзував віночок... Пісні співали 

однакові, лиш просто ім’я змінювали. А видиш, я об-
ручки маю наші, але це не золоті, це такі прості, тоді 
не було золота. [Співали:]

Зійди, Боженьку, до нас, (2)
Бо у нас тепер гаразд.
А й ти, Божая Мати, (2)
Віночок зачинати.
В суботу я в дниноньку, (2)
В щасливу годиноньку.
Ходит Василько, ходит, (2)
Свою матінку просит,
Щоби вна ішла (2)
Барвінок обривати.
Щоби вна ішла (2)
Віночок зачинати
Білими рученьками, (2)
Дрібними сльозоньками.
Подай, матінко, голку (2)
Та й ниточку із шовку,
Щоби віночок шити, (2)
Василька прикрасити.
Василько до ста красний, (2)
Під дубом воли пас він.
Під дубом, під дубинов (2)
З молодов дівчинов [ім’я].

Це вже як пошили вінок, так кажут. Мама співає:
Слава тобі, Господочку,
Та слава, та слава!
Що я своїй дитиночці 
Віночка діждала. (2)

Співают, шо:
Свахи вінок ушили (2)
Та й горівки не пили.
Візьми, дружбов, коновоньку (2)
Та й піди по водоньку.
Принеси свашкам меду (2)
З-під холодного леду.
Ми не такого роду, (2)
Щоби смутили воду.
Ми такого родочку, (2)
Що п’ємо горілочку.

[Барвінок збирала мама?] Так. Це кожна своїй дити-
ні. Зранку. Но це ввечері уже, це у нас сідали за скіл 
[стіл]... Там гості уже сиділи всі. Тоді вже подавали 
свахи, як вінок ушиют, мама подякує свахам, шо вши-
ли її дитині вінок. Свахів тоже поздоровляли. Тоді 
вони подають мамі колач, мама накриває хустинов 
біленьков. Другу бере тоже хустину, бере колач і тан-
цюют з татом обоє.

Я в щасливий добрий час,
Як у людей, так у нас.
Я в щасливу годину,
Розвеселим родину.

Танцюют з колачем і віносят колач до другої хати, і кла-
дут якнайвище: чи на шафу, чи там, знаєте, аби були 
величні, як вінок, як дар Божий. Потім свашки брали 
ше барвінок і по дві квіточки, по одній, і  ліпили такі 
квіточки. І потім приходили хлопці. То співали свашки:

А де то ти рубачики,
Що рубают бочки?
А де ж то ти легіники,
Що їх капелюшки? (2)
Ой кувала й зозулечка
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Та й сіла на плота,
Я ни наші косиченьки 
Із самого злота. (2)
Ой є то ти рубачики,
Що рубают бочки.
Прийшли то ти легіники,
Що їх капелюшки. 

Хлопці здают всі капелюхи одному хлопцеві там чи 
двом. Хлопець подає вже перед свахів. Свахи причі-
пают косиці. Всім, кілко було хлопців, кілко всім при-
чіпают косиць. І тогди торгуютьсі. Свахи з хлопціми 
торгуютси за косиці. Тогди хлопці вже платили. По 
п’ять, три рублі. Котрий то три рублі кине, бо то була 
одна купюра, котрий вже такий має, то п’єть кинут... 
Уже шєпки хлопці собі розберут, заплатєт... Тоді всі 
гості набуваютсі  [...] до опівночі. Всьо. Це так у нас 
було. І до півночі всьо сі розходить... То вже співали 
народних таких [пісень]:

Серед села яворина, серед села явір.
Ніхто не знав, тепер видит, 
Котрий мій кавалєр. (2)
Серед села яворина, серед села ліска.
Ніхто не знав, тепер видит,
Чия я невістка. (2)
Я в милого кури піют, я в милої чути,
Відтам тобі, дівчинонько, 
За невістку бути. (2)
Зачєло сі весіллєчко, зачєло, зачєло,
Коби вно всім ям в щасливу 
Годину скінчило. (2)
Я молодий – із Підгір’ї, молода – з Подолі,
Всі родичі і сказали: 
– Дій сі Божа волі... (2)

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Холодець, вині-
грет, м’ясне, голубці, картоплю давали. Це дуже файне 
було. Аякже. Горілку давали. Як хто. Це вже від каждої 
людини залежне. Тогди ше брали бочкове пиво. Варят 
бочку пива ше. У таких банках подадуть на столи. [У] 
трилітрових банках кладут [ставлять] на столи ше 
пива. Це вже як людина, кілко собі сама. Пиво приво-
зили та й заказували в магазинах. Та й брали кілко вже 
там на весіллє бочок пива, та й одну пили на вінки... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  А то в четвер пекли колачі лиш 
свахи. І вибирали тоту, шо дуже файно жила з чоло-
віком, була така чемна. Аби її люди паважєли. Аби не 
розхідниці, аби не зведениці... Одним словом, зразко-
ва жінка... Мама розчинєла ввечері. Вода, дріжджі, ше 
цукру давали. Но віглі з муков, воно цілу ніч там бро-
дит. Так рано мама вставали місила, добавлєла муки 
і місила. Мама замісит, тоди приходіт свахи, берут і 
роблєт. То виробляли квітки, «голуба» з «голубков». 
На колачі клали. То пеклосі разом. То клали в блєху, 
як підкисне колач уже, тоги вони ці квітки разом мас-
тили яйцем, складали всі квітки, знов мастили, тоді в 
піч клали. Три колачі робили. Один до вінка білий мав 
бути, самим білим. Квітками білими убраний. А два з 
кольоровими квітками... Як уже приїздит молодий по 
молоду, то вже сідали родичі тогди на посаг. Там уже 
молода чи молодий, но цілує, ну, так у руки [...], у лице, 
а вони так перехрестять цими колачєми. І так поклін 
такий, до поклону. В обох були колачі такі. В молодого, 
як уже відправляли молодого по молоду, сідали там на 
посаг, а в молодої вже як приїздив молодий. То обряди 

однакі. Лиш там то собі в молодої, а то в молодого... 
Так, той білий вінок шили, ті білі квітки. А то вже до 
поклону, до посагу. Ці білі тако забивали – шість мало 
бути на колачи. І ше бервінком убирали навкруг ко-
лача, калинов, ше той лен красили золотушков, овес, 
пшеницю, і клали це всьо в колач... А ці два, шо стояли 
на столі постоянно... Тих шість, бо колач більший, аби 
рука лізла. А цей колач менший пекли в таких-во блє-
хах... В отаких блєхах пекли ті колачі, як на столі. Але 
тут тоже клали [ставили] такий стаканчик з житом, 
бо там потім сіль має бути. Давали худобині... Жінки 
весільної співали:

Іди й, мамко, до комори,
Позмітай полиці,
Де стояли Василькові
Пав’яні косиці. (2)
Іди, мамко, до комори,
Позмітай кленочки,
Де стояли Василькові 
Пав’яні віночки. (2)
Ой женила мене мамка,
Женила, женила,
Та від стола до порога
За чупир водила. (2)

[Хто садив калач у піч?] Но то вже або сваха, або мама. 
Як мама не удовиці, то мама, бо кожна господиня зна-
ла свою піч. Чоловіків не було, то самі жінки пекли 
колачі. Но та пригощали. Давали і обід та й дєкували, 
шо спекли-но дитині колачі. Бо то й струцні пекли у 
нас в таких довгих бляхах. Такий самий, як колач, з 
того тіста, але така бляшка довга. Але вже тоді ішли чи 
дружба, чи дружка, свахи ішли з приносом. То тепер 
уже шоколадка, горівка, а тогди ті струцні несли. Така 
блєха довга, то вже тепер не печут... Брали кіста, сплі-
тали вчетверо, а потім ше зверхи таку кісочку клали. 
І це разом підкисало, тоді клали в піч. То й виходив та-
кий струцень. Тоді вбирали ще й косичками. А як моя 
старша дочка ходила у дружки, то я ше вбирала на-
вкруг шпарагус. Чи з мірта, чи шпарагус, є такі вазон-
ки [кімнатні рослини]. Там ше косичками, тоді брала, 
несла. В суботу вже рано. Струцні пекли в четвер... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  Деревце так руба-
ли. Та переважно дружби. Та дружбів у нас тепер бе-
рут дваціть п’ять [25]. А колись були два, тоже рідні, 
з родини. Дядьки там... Одне в молодого і в молодої 
[«деревце»]. То як попадало, хто їхав. Бо ж від моло-
дої хтось їхав, рубали гілки з берези, прикрашувати 
чи палатку, чи шо... В четвер деревце вбирали, в чет-
вер косиці ці робили. Молодьож. То тепер уже не так, 
тепер уже всьо пішло по-інакшому. У четвер, напри-
клад, рихтуваласи родина чи молодої, чи молодого. 
Мали дівчита і хлопці си зійти. Це так, котрі – до мо-
лодого, котрі – до молодої. Або порадяться і то у ві-
второк робили в одного, а  в одного  – в четвер. І  всі 
сходились, то тоди би накрити скіл [стіл] для цих, ці 
папери вже стоят [лежать] на столі... Дівчата і хлопці 
приходили, робили ці косиці. То треба посидіти коло 
цих косиць... Роблєт ці хлопцєм косички... І  деревце 
вбирали. Тогди цих дітей приймали [за столом]. Це в 
нас було в четвер. Та співали народні пісні, і весільні 
співали, і народні. Деревцє то співали:

Ой летіла й зозулечка
Та й сіла на браму,
Та й просимо до деревці
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Рідненькою мамов. (2)
Та шоби ви, рідні мамко,
Прожили, прожили,
Шо ви мині на деревце
Косичку вчепили. (2)
Ой летіла й зозуленька
Та й стала кувати,
Та й просимо до деревці
Рідненького тата. (2)
Та щоби ви, рідні татко,
Прожили, прожили,
Шо ви мині на деревце
Косичку вчепили. (2)

Так сестру викликают, так брата, а  відтак  – дружбів, 
дружок, і всі чіпают, і то як убрали уже... Як ішов моло-
дий на вінки до молодої, брав деревце. Не самий, бо він 
ішов з дружбами. Як у него вже вінок ушили, всьо, він 
брав дружби, ішов до молодої, ніс деревце. І причіпали, 
наприклад, так як є в цій сім’ї ше діти, то казали, чим 
нижче, тим скорше буде друге весіллє. Причіпали до 
яблінки [яблуньки]. А молодий вже від молодої, коли 
вже ішов пропій цей, то тоді староста ніс це деревце до 
молодого. І причіпали тоже у молодого до яблінки. Бо 
в молодого собі збирали, [а] в молодої собі збирали. То 
молодий ніс до молодої, а молода – до молодого...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ Молодий сі 
збирав, то тогди, як уже дружби прийшли, то він тоже 
ставав до поклону перед своїм татом і мамою. І зачи-
нали танець, де вже мали танцювати. Чи робили, в нас 
кажут, площадку, чи в стодолі, чи де зачинали танець. 
Тато і мама мали зачинати. Як до поклону, тогди ішли 
зачєти танец і тогди благословили сина у дорогу, бо 
він ішов на весіллє... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  В  неділю рано збираласі молода 
вже, і чекали. Свахи мали приїхати з молодим. Ті, шо 
шили вінок у молодого, мали з молодим приїхати по 
молоду. До вінчаннє. [Який одяг був у молодої?] Ай, 
та то в нас так не було. В нас або в віночку, або в чіл-
ці, та й вішита сорочка, спідниця, запаска. Чілок кві-
тами повністю убраний, такі лєнти сюди («бинди» в 
нас кажуть). То на вінки брала чілок, а на весіллє [...] 
уже брала білий віночок, але не такий, як тепер. Та з 
квіточок [робили]. Ті віночки клали, і молода в білих 
биндах була уже на весіллю, а дружки були в кольоро-
вих биндах цілий час і кольоровий віночок. Як молоду 
уже вбирали, то вбирала мама, коби швидко зібрала... 
То мав прийти князь уже, поставити вінок... Як при-
їздили по молоду, то співали, шо:

Ой там з-за гори з-за високої
Ясний місяць сяє.
А за другої, ще й за вищої,
Василько конем грає.
На правій руці, на мізинчику, 
Срібний перстенец має.
Торгує в него й купує в него
Найстаршая свашенька.
Та й дає йому, та й дає йому
Сто дулярів зелених.
Ох як я маю (2) 
Так дишевенько дати,
То волію я, то волію я
Дівчині дарувати.
Ой дай же Боже (2)

Я в щасливу й годину,
Ми приїхали (2)
По чужую дитину.
Вна була чужа, (2)
Я типер вона наша... 

Молодий просто заходив до хати. Молода сиділа, 
співали: 

Сідай собі, молоденька, на столець, (2)
Бери собі в праву ручку гребінець (2)
Та розчеши русу-косу під вінець, (2)
Та най твоя руса-коса линяє,
Та най твоє весіллячко гуляє.

Це співали, тогди молодий, то братті розплітали, роз-
чісували їй кіску, тогди молодий мав поблагословити, 
поставити вінок. Три рази перехрестити і поставити 
вінок [на голову]. 

ПОСАД, БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  І тогди сідали 
до поклону. Тато й мама стелили ліжник, сідали. І тог-
ди молодий з молодов до поклону сідали. То співали:

Ой летіла зозулечка через сад, (2)
Та чєс тобі, Василечку, на посад. (2) 
Ой що тобі, зозуленько, до того, (2)
До мого посаженька славного? (2)
Я в мене є татко й мамка до того, (2)
До мого посаженька славного. (2)

ПРОЩА. «КОРОНА»  Тогди староста прощі просив. Тог-
ди каже староста. Насамперед просит Господа Бога, 
Матір Божу, Ісуса Христа, всіх святих, тата, маму, ро-
дичів далеких і близьких, щоби їх простили, благо-
словили і на путь пустили. Вони відповідают: «Най їх 
Бог простит, благословит і на путь пускає». Тогди чи 
молодий, чи молода клонитьсі перед родичами, цілує 
у руки [...], в лице. І вони колачем з кольоровими квіт-
ками христєт, а свахи співают:

Знизька-знизька, Василечку, перший раз (2)
Поклонисі родиноньці до сто раз, (2)
Що вни тебе маленького згодували,
Що вни тобі весіллєчка діждали.

Він тако стає на коліна. І тако перший раз цілює в лице, 
відтак у плечі, відтак цілює у руки [...], і тогди колачем 
тим благословляют. Тако і тата, і маму. Так три рази. 
Староста каже другий раз, най прощєют. І свахи так 
само співают, третій – так само свахи співают. І тогди 
«у  щасливий добрий час» три рази. Староста, моло-
дий і дружби. Всі тако вже обходєт три рази навкруг 
стола. І  тогди протів мами і протів тата кланяютьсі. 
Кажут: «Слава Йсусу Христу!». Відтак як уже третій 
раз, молодий сідає за скіл [стіл]. Бо мій знав, я свого 
так навчила, лиш киває, вже третій раз, сів, ми встали, 
подаємо йому хліб, коби був такий величний, як хліб 
в людей величний. І тогди «в добрий час», і на фіру, бо 
ше мене везли фірами.

ВІНЧАННЯ, ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  [Чи разом сідали мо-
лодий і молода на фірі?] Разом. Із молодого свахами 
їдуть до слюбу. 

Ой до цубу си віконі, до цубу, до цубу,
Збираютсі молоденькі
Та й їдут до слюбу. (2)
Недавно сі полюбили молоденькі люди,
А нині сі повінчєют,
Най їм гаразд буде. (2)
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Так, з вінчані, тогди священик виходить, стрічєє, веде 
до церкви. Там уже як повінчає. Потім бере ше моло-
ду, бере окремо, як уже звінчєє, тоді виводить аж у 
ганок. В нас така є там, така як веранда, віводит туда 
і знов заводит молоду саму. Тоди священик там уже 
говорит, шо він має говорити собі. Тоді молоді вихо-
дит так через ти двері. Так перший раз треба на сонце 
сі дивити і виходіт уже поза подвір’є церковне. І тогди 
цих, шо були у церкві, роздают колачі. Колачі ломліт 
[ламають], бо то у нас у кожного дружби колач туто 
був. В капішоні, були такі панчі, шо дружба мав там 
колач тримати. Витєгав той колач, і вони всі, і моло-
дий, і вони всі розламували ті колачі, і роздавали всім. 
Но перший раз ломили молоді. Бо казали: хто більша 
половинка, той більше жити, той буде більше коман-
дувати, кому більша половинка [дістанеться]. Як мо-
лодий з молодов розламлюют той колач. А потім вже 
давали всім людям, угощали. То були такі вже, шо і 
непрошені, і  прошені, шо дивитисі до церкви, як си 
вінчєют. Ні, в молодої не було [калача], то було в моло-
дого і в дружбів колач. То шо в неї пекли, то сі лишило, 
то нікуди не давали.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Но деревце, як 
ішли до молодої. Коли вже прийшли, ці з вінчані при-
йшли, то ці свахи сідають за скіл, шо прийшли з він-
чані. Молодий збираєсі з дружбами, їде по другі свахи. 
То в нас просили ціле село в свахи. То він приїздит з 
тими свахами уже. Ці собі сидєт, де сиділи, на тих свах 
рехтували окремо. Чи так у стодолі, чи де. І ти свахи 
всі сідали за скіл. Но і там гостилисі. То співали вже, 
як під хатов. То ні, то ше до молодої їхали. Після слю-
бу – до молодої. Мама стояла на порозі з молоком. Два 
стакани молоді мали віпити. То співали:

Ой ти, матінко моя, (2)
Типер я вже не твоя.
Типер я цего пана, (2)
Шо-м нині з ним слюб брала.

Після того мати давала молоко, в  «щасливий добрий 
час» і за скіл. Ці вже гостилисі. Тогди молодий, як тро-
хи погостивсі, їде по ці свахи. Вже як ці свахи при-
йшли, сідают. Співали всілякі: і народних, хто яких міг. 

КОРОВАЙ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Пекли такий корог-
вай, великий-великий, і там [...] багато набивали, кіл-
ко сі вміщувало, вилок цих, косиць. Тоже всі з квітами. 
На середині пекли но такі сани, робили [фігурки] мо-
лодого і молодої... Но то таке сі пекло. І це мало бути 
таких чотири вилки усередині... І  той мав старший 
дружба, вже як той корогвай уносили, свахи молодого 
ставали на поріг чи в стодолі, чи в хаті і співали:

Орали-с мо границю,(2)
Сіяли-с мо пшеницю,
При горі, при долині,
Й аби було всій родині.
Я вгадайте ви зграю, (2)
Шо в нашім короваю.
Чотири кварти масла, (2)
Ше й яєць півтараста.

Тогди співали, входили вже до хати:
На горі й овес рясний, (2)
Я наш дружбонька красний,
Не встидно йому дати (2)
Й корогвай починати.

То старший дружба вставав, молоді мали тако голо-
ву схилити, він ставав на скілець [стілець]... Тоди він 
як вірізав чотири квітки з короваю, то подає моло-
дим  [...], і  тогди кроят кусочки  [...], роздают родині. 
Але то так: просіт до почесного маму молодої. Мама 
вже кидає так кілко грошей і бере собі з вилками той 
корогвай. Та так усіх родичів молодої обходили. Уже 
як обдарували, то гуляв хто кілко хотів...

ДАРУВАННЯ  А струцні в нас ше пекли для того, що як 
вікликали «до почесного», в нас казали так. Гроші як 
давали на весіллє. В  нас як вікликали до почесного, 
то каждому кроїли струцні. Бо в нас так тарілчик, там 
салфетков накрито, і там цілий час кусок струцні сто-
яло. А як сиділи люди за столами, то так ішов староста 
і двоє молодих. І так староста заходит за кожного, шо 
в цім домі весільнім находиться такий і такий, каже 
чи по фамілії, чи по-вуличному, так каже, і  просить 
пан молодий, і пані молода для обчестуванія, для об-
дарування пари молодої. І так ви даєте, перепиваєте, 
кидаєте на ту тарілку гроші і берете два кусочки. Як 
ви самі на весіллю, бо знає староста, як ви самі – один 
кусочок, як ви з чоловіком, то два кусочки: чоловікови 
і собі. Приноси в нас. В нас збіжжа несли. Перше кож-
на господині як ішла на весіллє, несла вузлик жита, 
пшениці... Крім жита, пшениці, ні горівки тоди не да-
рували. То вже тепера шоколадку і бутилу горілки там. 
Тоді до півночі гості сі розходять, газди роблять по-
рядок, посуду миют, всьо... Розгрузили те всьо і чекає-
мо, заки прийде пропій. А збиралисі у молодої родина 
молодої... Родичі всі збиралисі і приходили до молодої 
на весілля. Пропій прийшов. Тогди ше подарки в нас 
несли. Одним словом, пройшов пропій. То співают:

Розтєгай, свату, хату, (2)
Ше й калинові сіни, (2)
Щоби сватови сіли. 

Там стоят чи в сінах, чи на ганку, стоят ти свахи моло-
дого і співают: 

Зачекайте, сватови, (2)
Най застелимо столи.

Тепер до молодої співают:
Небогато нас прийшло – (2)
Трицітеро, ще й троє (2)
На подвір’єчко твоє.

А ти співают:
Я сі пропою не бою,
Я до пропою сі строю.

А ці вже: 
Не дайте нам стояти. (2)
Беріт ко вже нас до хати. 
Ми з далекої дороги, (2) 
Зболіли нас ноги.

Ці:
В нас кухарька наймлена, (2)
І вся страва зварена.
Вчера сі грідка гребла. (2)
Нині сі в горшку спекла.

Ці молодої співают:
Вийди, матінко, з хати. (2)
Пшеничку посипати.

Тогди мама виходит з хати з пшеницев. Там цукор і 
пшениця мала бути в мисці чи в тарілчику, і вона всіх 
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сватів посипає. І  тогди «Я  в щасливий добрий час...» 
музики іграют, бере староста молодого за руку і заво-
дєт за столи. Це вже сідают, хто де може. Тоді в нас бра-
ли і давали подарки перший раз. Музика іграла. «Ві-
кликає до дара молода маму молодого». А відтак тата 
молодого. І тоди молода подає подарки, там уже кілко 
вона зрехтувала. Відтак вже так, шо молодий і молода. 
Вони собі сами, шо одно другому тоже дарувало. У той 
час, коли я віддаваласі, то тогди так мамі, моїй свекрусі, 
я принесла велику хустину і малу, струцень, на струцні 
сі в’єзало, перев’єзувало сі червонов биндові так мамі. 
Татові давала сі сорочку і капелюх... Сестрі тоже хусти-
ну, чоловіка мого сестра, але малу. Кухарці давали у нас 
весь час. Віддавали і тогди всьо, гостились. Вже гости-
лисі, потім як уже віддавали страви, тоді до почесної 
викликали. Староста кожного називав по імени, але то 
ше не так. То це коваль, а це фірман, а це шофер. То це 
так люди підтримували. То це як вікликали до почес-
ного, перший раз – молодьож, а відтак – тих. Тоді ішли. 
Аж на послідку ішли до родичів молодої... 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»), ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО 
МОЛОДОГО  І тоді в нас брали придане. Так був куфер, 
клали мішок пшениці, мішок жита, би молода мала 
шо їсти, як приїде до того [до молодого]. Такий куфер 
клали на фіру, прив’язували і там накладали. То в нас 
таке – верети, простині, підодіальники, одіала, ну, всьо 
в нас давали, подушки, рушники вішиті, всьо, шо собі 
молода придбала. То сі кожна старала. Бо це всьо ціле 
село виділо, шо їй давали, розумієте, таке, гуртки, ну, 
шо мала вдітисі, кожухи, кептарі. Всьо це складали на 
цю фіру, зав’язували. Тоді молода дєкувала хлопцям і 
дівчатам: дівчєтам – за товариство, хлопцєм – за честь, 
за то, шо її в танець брали, шо честь давали. І проща-
ласі з родичами, з татом, з мамов, з сестрами, з браттє-
ми... А на другій фірі там вже ладнували, шо мали, ну, 
наприклад, я таке не мала, ну, диван був, шафа, таке-
во. Але то вже позладовували на ту фіру. Молода тоди 
рушєла і мала остати у молодого. По дорозі нічо’ вже 
[не співали]. Хлопці співали. Кнєзі у нас співали. А вже 
як їхали від молодої, рушєли, то співали:

Грайте, музики, бийте в барабани,
Бо я від’їжджаю від рідної мами. (2)
Грайте музики, бийте я покришки,
Бувайте здорові, любі товаришки. (2)

Вже поїхали, так уже аж тут. Тут уже музика пригра-
вала. Буду казати за себе. Тут уже як ми приїхали, му-
зика іграла протів нас, бо вже молоду везут... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ПОВЕСІЛНЕ», «КОЛА-
ЧИНИ»)  У вівторок робили повесілне в молодого. Це 
спрошували но родичів, сусідів тих, шо помагали на 
весіллі. Це сі сходили, просто набувалисі. У четвер уже 
батьки молодої робили колачини. То вони вже прихо-
дили, то тогди перший раз ніби молода мала піти до 
родичів. А на колачинах уже співали, шо хто хотів... 

с. Кобаки
Записала В. Конвай 12 вересня 2012 р. у с. Кобаки  

Косівського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Смєлік (Равшер) Марії Іванівни, 1946 р. н. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У  нас не вживають «за-
прошувати» чи «просити», у нас на весілля «кличут». 
І  то є газди-посли, яких посилають до дальніх гос-

тей. В п’ятницю з полудня молодий і молода. Вона – з 
дружкою, він  – з дружбою. Ішли на весілля кликати 
близьких гостей, тобто родину і сусідів.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Затим дівки сходяться 
до молодої квітки на вінки та деревця робити, «трі-
сунки січі», а молодий – свеклу кришити. Та вся робо-
та супроводжується співом, але не весільним. У чет-
вер рано приходила кухарка і заходилася колачі пекти. 
З полудня ішов похід молодої з решетом по барвінок 
на вінок, а перед заходом сонця дружби мали прине-
сти у двір деревця і до молодої, і до молодого. 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ЗАЧЄНАНІ», «ГУСКИ»)  До заходу сон-
ця в п’ятницю вбиралося деревце, плівся вінок, і  це 
називалося «зачєнані». А увечері в нього і в неї були 
«гуски» [дівич-вечір]. Це єдина можливість для хлоп-
ців і дівчат побувати на весіллі, бо ні діти, ні молодь 
на весілля не йшли. Весілля готувалось для газдів. Під 
вечір у п’ятницю, до заходу сонця, в хаті молодого чи 
молодої збираються близькі родичі, сусіди, весільні 
дружби чи дружки та хрещені батьки молодих. Запро-
шена жінка, що буде плести вінок, підготовляє листки 
барвінку. Приходять і музики.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  Батько молодої чи 
молодого заносить у хату деревце і встромлює в приго-
товлені матір’ю калачі в центрі стола. На стіну вішають 
прикрашений вінком, перев’язаний навхрест червони-
ми нитками з китицями кумський калач. Печуть спе-
ціально великий з круглою діркою посередині. То є ве-
сільний герб, символ. Його ще називають «прозирний 
калач». В супроводі скрипки жінки і дружки співають:

Ой дєдику-голубочку, (2)
Лишай усу роботочку
Та занеси нам деревце,
Поки світить ясне сонце. 
На калиноньці дві ягодоньці...
Ой крутоє та й витоє деревце, (2)
А хто ж його та й урубав?
Дружбочка. Дружбочка.
У зеленім лісочку рубано,
На жовтім пісочку тесано,
Краєм, краєм, Дунаєм спускано
Та й у новії двори внесено,
Та в крутії калачі встромлено,
На тисовії столи кладено
Та на білих скатертях вберено. 

Для деревця приготовлено 150–200 квіток, переважно 
білого кольору, прив’язаних до так званих трісунок. 
Коли їх роблять, то складають тонкий білий папір гар-
мошкою, шириною 2–2,5 см, і густенько навскоси рі-
жуть, а потім стрясають, щоб розійшлися складочки. 
Тому і [називається] «трісунки». Це все обкладається 
довкола паперовими квітами і обов’язково грішми. 
Жінки співають:

Та приступіт, дєдю з неньков, д’столочку,
Та завєжіт на деревце квіточку.
Не рік, не два дєдя з неньков чікали,
Би квіточку на деревце в’єзали. 
Проше, дєдику, проше (2)
Китичку завєзати, (2) 
Весільної заспівати.

В цей час батько прив’язує до китиці гроші, і разом із 
матір’ю прив’язують її на самий вершок.
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Ой від спода до вершечка –
Їличка,
А на самім вершечку – 
Китичка.
А хто її зав’єзав?
Дєдичок.
А хто її поправив?
Ненечка.
Та зав’єжіть, дєдик з ненькою,
Другою,
Бо вже мені розлука
З тобою.

Як тільки батьки прив’язали по дві квітки  – це вже 
знак, що почалося весілля:

До нас, Боже, до нас, (2)
Та в нас тепер гаразд:
Весілє си зачінає,
Деревце си убирає.

По черзі в порядку близькості роду до деревця запро-
шується родина: брати, сестри, хрещені, тітки, вуйки... 
І кожному співають:

Проше, сестричко, проше (2)
Квіточку зав’єзати, (2)
Весілної заспівати.
Ой від спода до вершечка –
Їличка.
А хто її зав’єзав?
Сестричка.

І так співають кожному. Коли вся родина зав’яже по 
дві квітки, співають:

Ой випало із перчіка 
Зеренце,
Убирайте ви, дружечки / дружбочки, 
Деревце. 
В’єжіт, в’єжіт квіточки
По версі,
В’єжіт, в’єжіт по квіточці,
Люди всі.

В цей час від молодої до молодого приходять посли – 
два чоловіки, які приносять молодому шлюбну сороч-
ку, букет молодому на груди і просять на весілля до 
молодої. Молодий за якийсь час збирає дружби і йде 
до молодої на «гуски».

ВІНКОПЛЕТИНИ  А  в молодої в цей час готуються до 
вінкоплетення. Запрошена жінка має в решеті барві-
нок, мірту, кольорові нитки, голку, позлітку. Мати мо-
лодої ставить перед неї два калачі. Молода при цьому 
відсутня. Тут головна роль матері. Жінки співають:

Прилетіла сива пташка 
Та й «ці-ці»:
– Лагодь мені, моя ненько, (2)
Калачі. (2)
Бо вже мене доганяют
Паничі. 
Берут мою русу-косу (2)
Під вінчик.
Буде моя руса-коса 
Маяти.
Буде за мнов моя ненька
Плакати.

Тужлива пісня переривається жінкою-плетінницею:
Дай-ко, ненько, й голку (2)
Та ниточку шовку

Ушити квіточку
З зеленого барвіночку (2)
Та й на мою головочку.
Ой не шиютси вінки (2)
Без пива й без горівки, (2)
Без розумної жінки.

Жінки і дівчата знову додають жалю молодій: 
Ой вінчі, мій вінчі,
Срібний барвінчі,
Замикала тє в скриньку (2)
На сьогоднішню днинку.
Я сьогодні тебе рушу –
Заплакати мушу.
Ой вінчі, мій вінчі, 
Срібний барвінчі,
Недовго ті носити:
Лиш п’єтницю – від полудня,
А в суботу – цілу днинку,
А в неділю – лиш годинку.

Вінок сплетений. Жінка кладе його на колачі, і всі ви-
кликають неню:

Ой де си діла, де поділа
Молоденької ненька?
Чіму не ввійде, чіму не вступит
До нової світлиці?
Чіму не внесе, чіму не вточит
Пива із пивниці?
Чіму не скупит (2)
Віночок від жіночок?
Цень, зубочки, цень-цень,
Сиділа тут цілий день.
А тепер я доробила,
Коби прийшла та й скупила.

Мати молодої приймає вінок і один колач подає жінці, 
що плела вінок, як плату за роботу. Після цього гра-
ють музики, а  молодь із усього села танцює. В  тепе-
рішні часи зайшла мода умивати молодих саме після 
вінкоплетення... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  У суботу рано на зо-
рях до молодої приходять гості  – пара, що дуже по-
важана в селі, потім жінка, що плела вінок, – збирати 
її. Молода мусить бути зібрана, як сонце сходить. По 
одній приходять дружки. Тепер уже дві або чотири, 
а раніше лиш одна дружка була. І збирали її так, як і 
молоду. Поки не посходились гості. Дружки приходять 
дуже рано. Коли починають збирати молоду, співають:

На калиноньці дві ягодоньці...
Устань, молода, на ніжки,
Возми збаночок у ручки,
Піди до річки бистрої,
Принеси води чистої, 
Принеси води та й вмийси,
На клинку рушник – та й втриси.
Під нічьов качур печений,
На столі вінок злочений.
У печі качур варений,
У скрини рантух складений.

***
Ой в суботу рано
Червоне море грало,
А то-то не море граї –
Молоденька си збираї,
А у неї її ненька питаї:
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– Куда ти си й, дитиночко,
Збираєш,
Шо так файно головочку
Вбираєш?
– Йду до зброю, моя ненько,
До зброю,
Бо вже мені не сидіти
З тобою.

***
Світит сонце у віконце, сіяє,
На молодій срібний вінчик палає,
В неї си її ненька питає:
– Ой куда ти, дитиночко, ходила,
Що так твоя головонька зацвила?
– Ходила я, моя ненько, в садочок,
Припав мою головоньку цвіточок.
Не ззирайси, моя нене, на мене,
Не зносила такий вінчик у тебе.
Купив мені мій миленький у Львові,
Дав за нього срібло-злота червоне.
Богато він си на него скоштував,
Поки він цей срібний вінчик сторгував.
– Куда ти си, дитиночко, збираїш?
На кого ти мене, стареньку, лишаєш?
– Йду в чужину, моя ненько, в чужину
Та чей же я там надиблю дружину.
Ой шо за розум, шо за натура
В нашої молодої?
Лишає свою рідненьку неньку
Та й іде до другої.
Хочі йти до другої. 
Чужий дєдя, чужа ненька
Не збудит,
Лишень піде по сусідах
Посудит.
На калиноньці дві ягодоньці,
То не папороть кладу, (2)
Дєдя з неньков вінок кладе,
А братик поправ’єї
Та й до слюбу виріжєї.
Вставай, вставай, молоденька, 
Не сиди!
Взувай жовті чоботята
Та й іди.
Пізнай свого миленького
На кони. 

Коли молоду взувают, то кладут під ногу гроші. На 
цей час є вже багато гостей, тому співають молодиці:

Сусідочки-голубочки, (2)
Ісходітси докупочки,
Молода вас запрошеє,
До слюбу си виріжеє.
Іди, іди, не барися,
Всему роду поклонися,
Всему роду й родиноньці
І найменшій дитиноньці.

***
Ци ж я до вас, дружечки, не ходила,
Та ци ж я вас, дружечки, не просила?
Та щоби ви уставали раненько,
Та щоби ви си збирали скоренько.

А далі співают дружки:
Та й чіму ти, молоденька, не тужиш,
Шо вже бирше дівочков не будеш,

На веселу й забавочку не підеш,
З парубками на розмову
Не станеш?
Як си свому миленькому допадеш,
Не пускати на гуляні
Спізненька,
Словечками ті накаже
Здрібненька:
– Іди, мила, на гуляні, не бавси,
За дві, за три годиноньки
Вертайси. 

Молода ще сидит на подушечці посеред хати, а жінки, 
особливо та, що збирає, таки доводить її до сліз. Та і 
самі, згадуючи своє, плачуть, але пісні не переривають:

Литют павочки в два рідочки [рядочки],
Зозуленька – наперед. (2)
Сіли павочки на луговинку,
Зозулька – на калинку.
Павочки собі защебетали,
Зозулька заковала.
Дружечки собі та й заспівали,
Молода заплакала.
– Казав-іс мені, кленів листочку,
Шо не меш обпадати.
Казав мені, рідний дєдю,
Шо не меш віддавати.
А тепер даєш та й сам не знаєш,
Ци долю ми вгадаєш.
– Я тобі даю, шо в домі маю,
Лиш доли не вгадаю. 
Бистрії річки, бистрії річки,
З новими кладочками,
Ой ходит по них наша молода
З своїми дружками.
– Воліла б я, моя ненечко,
З цих кладок утонути,
Якби ми мала, 
Ба й лиха доля бути.
Бо лиху долю
Не дати, не продати,
Лиш з лихов долев (2)
Треба світ коротати.
– Проси, синку, щире Бога,
Аби була доля добра.
А ми будем помагати,
Аби долю угадати.

***
Ой в городі лелія
З новими кладочками.
А хто мене в шавлії знайде,
Та й того й я буду.
Ішов мій дєдик, ішов,
Увірвав квіточку та й пішов.
Йшла рідненька ненька – не знайшла,
Врвала квіточку та й пішла.
Ішов мій милий та й знайшов,
Взяв за рученьку та й пішов.
Та й повів мене з собою.
– Будеш моєю жоною.
Та й будеш у мене жити,
Буду я тебе любити.
Ой жаль мені, дружечки, за вами.
Та сіяла той васильчик із вами.
Ішов туда мій дєдичок – не чула,
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Ішла туда моя ненька – не чула.
А ішов мій миленький – учула.
Запросив ми я мій миленький з собою: 
– Ходи, ходи, моя мила, зо мною.

Під час цих співів молода зустрічає гостей. Коли всі зі-
бралися, газди запрошують до столу. Перший стіл іде 
швидко. Це так, якби закуски, щоби гості перекусили 
з дороги.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  
Ой весела й годиночка настала,
Мама сина по невістку післала.
Дала єму штири воли, п’єтий віз,
Аби він їй невісточку та й привіз. 

З молодим несуть попереду деревце, встромлене в ка-
лач. Його ведуть дві світилки. Ззаду дружби і боєри, 
чоловіки та жінки, котрі добре співають, охоче й ро-
зумно забавляються...

ПЕРЕЙМА  У молодої перед воротами виставляють стіл, 
і там буде йти довгий торг-жарт, поки молодий не ку-
пить собі право зайти з боярами у двір. Це може тяг-
нутися до години. А в молодої, котра з братами з обох 
боків та з дружками сидить за столом, готуються зу-
стріти молодого. Столи накриті. Підходячи до двору 
молодої, бояри співають:

Не рої си роют, (2)
Буєри си строют.
Та від пана молодого,
Та до пані молодої. (2)
До співниці свої.
Мати сина виріжеє, наказуї: (2)
– Не пий, синку, першу чашу, рано-рано,
Перша чаша нещаслива й непартлива,
Висип, синку, коникові в гривку, рано-рано.
Коник зарже, гривку стрісе, рано-рано.
Труб’ют трубки на чверть милі, рано-рано.
– Ти, молода, ізбирайся, сподівайси.
– Я зберуся, не боюся, піду з вами.
Стоют коні упріжені, рано-рано.
Чогос вони дуже сумні, рано-рано,
Бо вни чуют доріженьку
До Києва по молоду, рано-рано.
Ой винирнула поволоченька із моря 
Та й винесла сніги-морози у поле,
Та й зморозили нам старостоньку і коня.
Учула це се старша свашечка з-за стола
Та й винесла бутлю горівки та й пива,
Та й відогріла й старостоньку, і коня.
– Добрий вечір, люди добрі, ми до вас,
Ци дасте нам молоденьку з межи вас?

В цей час молода – за столом у хаті із дружками, а пе-
ред столом свашки [ті, які ведуть пісенний діалог із 
боярами] співають:

Ой навкруг ліса (2)
Травиця зелененька.
А серед ліса (2)
Кирниця студенька.
А в тій кирници (2)
Водиця холодненька.
Ой там молодий (2)
Коника напуває,
Єму молода (2)
Водиці доливає.
А він же єї (2)

З собою підмовляє:
– Ступай, молода, (2)
На півбіленький  камінь,
З того каменя –  (2)
На півзолотий стремінь,
З стременя того – (2)
На коника вороного,
З коника того – (2)
За мене молодого.

***
Ой навкруг ліса
Травиця зелененька,
А серед ліса (2)
Кирниця студенька.
Ой там молодий (2)
Вороним конем граї,
На правій руці (2)
Золотий перстінь має.
Перейшов єго (2)
Вірменин з вермінкою,
Та й стали вони (2)
Той перстінь торгувати.
Він го не хочі (2)
Ні дати, ні продати.
Лишень го хочі (2)
Молодій дарувати.
Ой до Львова доріженька, до Львова,
Обсажена калиночков довкола,
Ходить туда молоденький стихенька,
Пригинає калиночку злегенька,
Хоче тую калиночку рубати. 
– Стій, погоди, молоденький, не рубай, (2)
Не для тебе калиночка сажена,
А для тебе молоденька вряжена.

В  цей час торгівля на воротях скінчена, молодого із 
старостами і боярами пущено під хату. Спів ведеться 
з двох сторін:

Ой гримнули гримким громом
Над домом.
– Сховай мене, моя ненько, в комору,
Бо я чую на себе тривогу.
– Не поможе тобі, доню, комора.
Вже обстали нашу хату довкола.
– Прийшов, ненько, козак,
На нім шєпка, як мак, (2)
На нім срібна зброя,
То дружина моя.

А бояри співають з-під хати:
Ой надворі хмарно, а у хаті файно,
Під хатов болото, а в хаті золото.
А якби нам приступити,
Золото узєти?
Не страхайся, свату, (2)
Шо нас прийшло так богато,
Наша рота невелика – 
Сорок штири чоловіка,
В нас фамілія богата,
Всі схотіли йти до свата.
Ми не прийшли їсти-пити,
Лиш прийшли си подивити,
Ой не стрілєй, свату, з трощі, (2)
Не розгони гості.
Ми би суда не ходили,
Єкби нас ту не просили. 
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Свашки співають такої:
Сороки гніздо носют, (2)
Буєри си в хату просют,
Ми не будемо пускати,
Бо вни будут ночювати.

Бояри:
Ми не прийшли ночювати,
Ми прийшли молоду брати.

Свашки:
Проше, дружбочки, проше (2)
До хати вступити
Та й дружечок іскупити.

Дружби входять, купують у дружок вишивані хусточ-
ки, весело торгуються, і свашки співають:

У нас когут сизокрилий,
У нас дружба чорнобривий,
Єк посєгнув у кішеню,
То вітігне грошей жменю.
Продав дружба коні – 
Та має червоні,
Продав дружба вівці –
Має сороківці.
А в нас дружба не жид,
В него грошей кішит,
Єк посєгнув у кішеню,
Знов вітігнув грошей жменю.
Ой Черемош, бистра вода,
Та люба нам ваша згода,
То шо ви си погодили,
Дружечок нам іскупили.

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Дружби беруть дружок і 
йдуть до музикантів. Там майже всі гості молодої. Ко-
жен дружба танцює із своєю дружкою, а гості розгля-
дають, яка в кого хусточка. А в цей час свашки співа-
ють молодому, бо він ще за хатнім порогом:

Не стій, зєту, за вороти,
На зеленій папороти.
Та най на ті дощик не йде,
Та най метіль не мете
Та на коні воронії,
На підклади шовковії,
На буєри молодії.
Стелит си, зєтик, стелит,
Та на дворі – хмелем,
В хоромах – амберем,
А в хаті – васильком,
За столом – сокілком.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ, ПРИШИВАННЯ ТА 
ВИКУП КВІТКИ  Бояри з молодим входять у хату:

Розтягай, свату, хату, (2)
Калинові стіни,
Аби буєри сіли.
Ой гляніте, сватове, гляніте,
Калинові ослони несіте (2)
Та буєрів містіте.

Свашки:
Ой братчику-намісничку, (2)
Сиди собі на місцичку
Та не даси ушукати,
Не дай свою сестру з хати,
Бо вна тобі мила, сорочечку шила.

Молода в цей час має заслоняти лице, і поки молодий 
не дасть добру плату, брати її не показують. Взявши 
гроші, встають, звільнивши місце молодому і світил-
кам. Свашки співають:

Ой татарин мій братчик, татарин,
Продав мене, молоденьку, за талір,
Продав мою русу-косу за п’ятак,
А моє біленьке личко віддав так.
Ой амберю, мій братчику, амберю,
Та розвивай білий рантух з паперю,
Та покривай мою русу-косу русяву
Дєдикові та й ненечці на славу,
Щоби тота руса-коса леліла,
Щоби наша родинонька раділа.
То не папороть паде, (2)
То братчік рантух кладе,
Біло сестру покриваї,
Вічно єї завиває.

Поруч із молодими з обох боків на лавку встають сві-
тилки. Свашки і бояри співають:

Світивочка-ластивочка,
Умий, умий білі ручки
Та засвіти ясні свічки
Та над цими молодими,
Що ми тепер разом з ними.
Горит свічка засвічена,
Сидить чічка засмучена.
А чого вна засмучена?
Бо вже навіки звінчана.
Ходит коті по полицях
У червоних ногавицях.
Та витріщів очінєта
Та на наші молодєта.
Летит, летит зозуленька та й кує,
А молода молодому пасує.

Далі за стіл сідають уже всі, хто прийшов з молодим, 
але не торкаються ні до чого. Бояри:

Ставлено-поставлено, (2)
Лиш нас не прошено.

Свашки:
Проше, буєри, проше,
Та щоби ви їли й пили,
Нашу хату веселили.

Бояри:
Ми не прийшли їсти-пити,
Ми лиш прийшли гусі взєти,
А ви беріть собі цеє, дайте нам іншеє,
Дайте нам іншеє,
Що все раз ліпшеє.
Та в мисочки новесеньки,
Та би були повнесенькі.

Свашки:
Сіли буєри, сіли,
Аж си здригнули стіни.
А ще гірше вни си здригнут,
Єк горівки в нас си напют.

Тут староста бере в руки деревце, дає знак молодому, 
і всі підводяться.

Устаньмо, брати, підведімося,
Шапочки скиньмо, поклонімося
Насамперед Богу, 
Відтак цему дому
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Та й кухареви, та й кухарочці
За їди доносіння, за пива доставління,
За честь, за увагу, за гречну панну.
Ой з-за гіря, місяченьку, з-за гіря.
Виводимо молоденьких з-за стіля, (2)
Виводимо на батькове подвір’я,
Та чи нам ясний місяць засвітит,
Та чи й же Пречиста зистрітит.

Свашки:
Ой ступила молоденька з порога.
 – Бувай, бувай, моя ненько, здорова.
Не плач, не плач, моя ненько, за мною,
Бо не все я забираю з собою.
Лишею ті дрібні сліди по двору,
А сльози ше дрібніші по столу.
Летит, летит зозуленька та й кує,
А молода своїй неньці дєкує:
– Ой дєкую я вам, ненько, за ваш хліб,
Шо ви мене годували тілько літ,
Шо ви мені згудували, ше й дали,
Шо ви мені мою долю вгадали.
Ой червона й калиночка,
Білий цвіт,
Берут нашу молоденьку
Кількій світ.
Берут нашу молоденьку за воду,
Тяжко ме там привикати без роду.
Берут нашу молоденьку в чужину,
Та й буде там догожєти кожному.
– Іди, іди, дитиночко, та й не плач,
Не забудь мені сказати, шо ти хоч.
– А хочу, моя ненько, гаразду,
А тепер я, моя ненько, від вас йду.

Бояри співають:
Ой молода, сідай на воза,
Най ни стоют коні в возі,
Бо плач тобі не поможе,
Бо ти вже моя.

Свашки:
Як би я з вами разом сідала,
Я ще своїй рідній неньці
Не дєкувала, не дєкувала.
– Ой дєкую я вам, ненько,
Шо будили сти раненько,
Тепер не мете, не мете.
Я би разом з вами сідала,
Я ще свому дєдику не дєкувала.
– Ой дєкую вам, дєдику,
Шо наймили сте музику,
Бо вже не мете.
Я би з вами разом сідала,
Я ще своїм крисним не дєкувала.
– Ой дєкую вам, крисни,
Що сідало хлопців триста,
Тепер не будут, тепер не будут.
– Ой дєкую вам, пороги,
Шо втирали хлопці ноги,
Тепер не будут, не будут.

Бояри забирають молоду, а свашки доспівують:
А де тіє дружби з тими буєрами?
Забирайте подушечки шовкові, вишивані,
Забирайте подушечки, ше й біленьку постіль,
Бо тепер я вже не прийду, хіба лиш у гості...

  ***
Свати наші гонорові,
Ми би вас просили,
Би ви нашу дитиночку
Там не зневажєли.

Бояри по дорозі жартують, свашки йдуть з молодою, 
шум, свист, навіть стріляють. Бояри [співають коло-
мийку]:

Їли би си крупи, крупи,
Ше й молочна каша,
Слава Богу найвишшому,
Вже молода наша.
Ой їхали колієчка,
Зелені вагони,
В цему селі нема хлопців,
Одні макогони.

Дружки вибрали собі дружбу, якому причеплювали 
квітку. Про це вони домовлялись зарані. У нас квітки 
не викупляли... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  У молодої поверх убору – рантух, 
який на неї надягла при шлюбі хрещена мати молодо-
го. З того рантуха буде перемітка – жіночий головний 
убір. Тепер рантух замінила хустка. А тоді її накидали 
молодій на плечі.

ВІНЧАННЯ  Добираються до церкви молодий і молода 
окремо. Перед церквою повільно сходяться один до 
одного. А  тоді заходять до церкви. Вінчання йде за 
обрядом. А коли вийшли із церкви, то, йдучи додому, 
співають:

А ми в церкві були
Та й щось виділи:
Два вінці на стінці,
Молоденьким на голівці.

Підходячи додому, співають такої:
Ой ненечко моя, (2)
Та я вже не твоя.
Я вже того пана,
Що з ним слюбок брала.
Вийди, нене, проти мене
Та запитайся в мене,
Ци далеко я ходила
Та ци добре я гостила.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  
Гаразд, ненько, гаразд,
Прийде зєтик зараз.
Як ме сонце заходить,
Буде зєтик приходить.
Вийди, моя ненько, з комори
Та постели полотенця під ноги.

А вже перед самим порогом постелено біле полотно, 
а  в хаті, за порогом, чекають батько і мати з двома 
великими калачами у руках. Перед порогом з-перед 
молодої чи молодого розступаються всі, і вона повіль-
но ступає по білому полотні і стає перед батьками на 
коліна на самім порозі. А всі в цей час співають тричі 
пісню «На калиноньці...»:

На калиноньці дві ягодонці...
– Вийди, нене, против мене. (2)
Та й з повними повничками,
Та й з крутими колачами,
Та й з добрими гадочками.
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Вийшла, ненечка, вийшла.
Та й з крутими колачами,
Та й з повними повничками,
Та й з добрими гадочками.
– Ступай, ступай, молоденька, на поріг
Та вклонися своїй неньці аж до ніг.
Не рік, не два цего ненька чікала,
Аби ти їй си у ноги кланяла.

Всі гості вслід за молодою чи молодим входять до 
хати, сідають за столи. Молода з дружками під дерев-
цем. Цей другий стіл багатий, тягнеться довго. 

ДАРУВАННЯ  Перед молодим чи молодою ставлять та-
ріль, на ньому – біла хустина, на ній – гроночка кала-
ча. На другій тарілці – дві чарці. Починається повни-
ця. В цей час співають:

На калиноньці – китичка,
А в молодої – повничка.
Ой плила рибка водою,
Стань же ти, роде, за мною.
Білая, біла рибонька грала
Та й золоті перловка мала,
Та й повнечки доливала.
– Устань, молода, на ніжки,
Возми повничку у ручки, (2)
Почастуй собі дєдика!
– Мені, дєдику, немного,
Лиш сороківця одного.
Ой мід-вино переливано,
Вже дєдика чістовано.

Батько дарує молоду через стіл, а вона простягає йому 
таріль з повною чаркою  – повниця. Він випиває до 
дна, вона йому, а він їй, дякує і відходить. Підходить 
мати. Їй теж співають те ж саме від слів «Устань, моло-
да...». Так само братові, сестрі, тіткам, вуйкам, рідним, 
дружкам – кожному окремо співають. І коли вся роди-
на пройде, ніби підсумовують:

Ой роде мій, роде, (2)
Даруй мене добре.
Як си буду гаразд мати,
Буду тобі дєкувати.
Та не всі си по закутках ховайте,
Молоденькій на підківки давайте.
Мені, сусіди, немного,
Лиш сороківця одного.

Та проходять всі гості, а тоді грають музиканти, гості 
танцюють, а брати пильнують деревце. Бо якщо посли 
від молодого [два молоді чоловіки] застали деревце без 
сторожі, то треба за нього великий викуп давати. У мо-
лодого все відбувається так само. Коли нараз чути гук 
з боку двора молодого. То молодий вирушає по моло-
ду. У нього перед тим були виводини з-за стола. В хаті 
уже за столом світилки знову світять свічки, а після під 
спів свашок молода дарує молодого і родину: 

Вийшла молода у нові двори
Та й руками сплеснула.
– Ой шос на мене (2)
Мій дідичок гнівнецький.
Я за ним хожу, рушничок ношу,
Чей же йго перепрошу.
Рушничок бере, мене в світ жене,
Бідна моя головко.

Так само співається мамі, братам, сестрам, кого дарує 
молода. І ще до того припрошують:

Прошу, дєдику, проше
До стола приступити,
Від невістки дар узєти.

Під кінець співають усім:
Ой роде мій, роде, (2)
У чергу ставайте, (2)
Дари діставайте...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Після дарів виходить молода 
з-за стола, свашки кладуть подушку на стілець серед 
хати, садять на неї молоду і починають розбирати. 
Дружби роззувають, забирають гроші.

Ізвіївси буйний вітер з-за гори,
Звіїв, звіїв срібний вінчик з голови.
Та й повіїв буйний вітер з Вижниці,
Приніс хусточку шовкову з крамниці. 
Ішла наша молоденька
Та впала на камінь,
Та розбила головочку,
Вже навіки. Амінь.
Та найшлися добрі люди,
Шо ї підоймили,
Шаліновім рантушинов
Головку завили.
Пекла коржі коло межі,
А оден присмалився,
Єкий самий, таке взєв
Та й не помилився.

Молодий зав’язує молоду в ту хустку, що в нього до 
букета пришита, і  також знімає вінок. А далі мусять 
так витанцювати «Гуцулку», щоб гості бачили нову 
молодицю...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Староста, 
поважний чоловік, піднімає весільне деревце над сто-
лом і починає:

Ой з-за гіря, місяченьку, з-за гір’я,
Виводимо молоденьку з застілля...

Під цю пісню всі, хто є за столом, три рази за сонцем 
обходять стіл, і на виході з хати стають напереді два 
поважні чоловіки, за ними молода з братами або моло-
дий із світилками. В нього все це проходить так само. 
Лиш міняються у пісні імена. Потім – дружки і друж-
би, затим  – гості. Слідом за молодими йдуть батько 
і мати і посипають за ним чи за нею житом чи пше-
ницею. Музики грають марш, і гості співають більше 
таких пісень, що для ходу годяться. Йдуть з дому по 
дорозі за сонцем. Але обов’язково мають вийти з хати 
так, щоби сонце в дорозі сходило. То тепер прижили-
ся нічні весілля. А  колись і на свято, і  до роботи по 
зорях вставали. Вертаються вже іншою дорогою, щоб 
вийшло за сонцем...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  На підході до дому 
молодого співали:

Втвори, ненько, ліску, (2)
Ведемо невістку,
Та високу, єк драбину,
Та зубату, єк кобилу.

А свашки продовжують:
Ой ненечко, рибко, (2)
Увихайси швидко, (2)
Бо невістка близько.
Бігом, ненько, бігом, (2)
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Бо йде невістка з даром,
Несе фусточку шовкову
На вашу голову.
Іде невісточка, іде 
Та й дар несе.
Несе фустиночку шовкову
На твою голову.
Ші й перемітку з забором,
Аби не був її сором...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  А що молодій не годиться ні співати, 
ні танцювати багато, то сидить вона в чужій хаті край 
стола, а свашки їй виспівують коломийки:

Ой їла я калиночку
Та й покапаласи,
Мене ненька не давала,
Я поквапилася.
Та й капнула раз, раз,
Ой їла я калиночку,
Я думала, моя ненько,
Шо відданій гаразд.
Ой їла я калиночку
Та й капнула двічі,
Я думала, до ненечки
Щогодини бічі.
Мене ненька віддавала
Та й наказувала,
Щоби я ті співаночки
Не позабувала.
Як буде ми, ненько, гаразд,
То я ші набуду,
А як буде мені лихо,
То я й ці забуду.
Ти гадала, моя ненько,
Шо мні си не збудеш,
Така прийде годиночка,
Шо плакати будеш.
Така прийде годиночка,
Така прийде днинка, 
Що заплачеш, заридаєш:
– Де моя дитинка?
Бо кого ти рано збудиш,
Пішлеш до роботи?
Лишеєси тобі, ненько,
Богато турботи.
Ні свічечки, ні огарчика,
Нічим засвітити.
– Нема мої дитиночки,
Ніким си служити.
Бери, ненько, коновочки
Та й іди по воду.
Було собі не давати
Із хати вигоду.
Шо ти собі, моя ненько,
Думала, гадала,
Шо ти мене, молоденьку,
В чуже село дала.
В чужім селі – 
Чужі люди,
Тєжко привикати.
А у своє рідне село
Не мож си вертати.
А у своїм – рідна ненька,
А в чужім – миленький.
Шо тепер мені робити,
Світку мій гіренький?

Дала-с мене моя ненька
За високі гори,
Та нічьо-с мені не дала,
Лишень тоті бджьоли.
А бджьоли си розлетіли,
А я си лишила.
Аби мені лиха доля
Голову сушила.
Іди-ко ти, лиха доле,
У вир утописи
Та й за мною, молодою,
Та й не волочиси...
А то прийдеш води брати,
Я за тебе ймуси,
А ти прийдеш води брати
Двома коновками,
А я ймуси та й за тебе
Обома руками.

***
Дала-с мені, моя ненько,
Та й дала, та й дала.
Так єк тоту конопельку,
В болото запхала.
Так єк тотій конопельці,
У болоті мівко,
Та так мені, молоденькій,
На цим світі гірько.
Дала мні, моя ненько,
У ліс за тростину
Та думала, шо не прийду
Ніколи в гостину.
А я лісок порубаю,
Тростину відверну,
Такі до ті, моя ненько,
В гостину поверну.
Дала-с мені, моя ненько,
За Дунай, за Дунай,
Тепер собі, моя ненько,
Подумай, подумай.
Дала-с мене, моя ненько,
За Дунай, за річку,
Веліла-с мені засвітити
У головах свічку.
Свічічка би погоріла,
А ти би подула.
Та трохи би-с поплакала,
Потому забула.
А тепер я буду, ненько,
Все житє плакати,
Шо не буду з лихов долев
Гаразду я мати.

А під кінець співають таку пісню молодій:
Вчора була дівчиночка,
Лелітков летіла,
А сьогодни на головці
Перемітка біла.
Та вже цесу перемітку
Повік не розвєжу,
Та вже я в цій перемітці
В домовину лєжу.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Перед зорею молодих ведуть спа-
ти до комори. А по дорозі ще приспівують молодим: 

Світи, посвіти, ясен місяцю, (2)
Йа вгорі,
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Най си подивлю, шьо там діїси
В коморі.
Сидит Ганнуся на білім кріслі,
Сумуї,
Держив Василя за білу ручку,
Цілуї.
– Ганнусько моя, не бійси мене,
Я добрий.
Не п’яничка, не вбійничка,
Не злодій.

А вранці перевіряли цнотливість молодої по простині, 
яка мала бути з характерними для дівчини пятнами.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («КОЛАЧІНИ»)  На дру-
гий день родина молодої запрошена до молодого на 
колачіни. Стрічає їх музика, перевдягнена молода, 
а  затим і молоді ґазди. Свашки ще з двору виспіву-
ють, співчуваючи молодій молодиці, та висміюють 
свекруху: 

Як була я в свого тата,
Та була чубата,
А як пішла до свекрухи,
Ззіли чубок мухи.
Єк була я в свої неньки,
Несла води лишков,
А ненечка вибігала:
– Тобі, доню, тєжко.
А єк пишла до свекрухи,
Несу коновками,
А свекруха вибігає:
– Кивай-но ногами.

***
Ой кувала зозулечка
Та й сіла на ліску,
А сваха си гонорує,
Шо має невістку.
А невістка раз попере,
А другий – не схочі,
А свекруха – до жолоба,
Сама поторкочі.
Та привів син невісточку
На широкі лави,
А невістка вповідає:
– Не треба нам мами.

Далі свашок запрошують до хати, а по дорозі вони ще 
виспівують:

А в нашого свата,
Мурована хата
Та чірчіком підведена,
Васильчиком обсажена,
За хатов – калина,
Тут наша родина.
Ой свату, наш свату, (2)
Пусти нас у хату,
Бо став дощік накрапати,
Не мож так довго чікати.
Добрий вечір, сватове,
Ми до вас,
Ци не були наші гусі
Тут у вас?
Бо то наше гусітко
Із значком,
Полетіло спочі вночі
З гусачком.

Та або нам гусітко віддайте,
Або нас за гостей приймайте.
Шо ви з гусіти зробили,
З голови пір’ї здоймили,
Золото сховали
Та й у фустку замотали.

Потім в хаті всі сідають за столи. І як тілько сіли, по-
чинають співати коломийками:

А в свата нова хата
Та й нові пороги.
Ми до свата збиралися –
Не знали дороги.
А у свата нова хата
Та й нові одвірки.
Ми до свата загостили,
Може, даст горівки.
А у свата нова хата
Та й нові полиці.
Ми до свата загостили,
Самі молодиці.
Ой упала крига леду
З високого неба,
Слава Богу, ми трафили,
До кого нам треба.

Бояри не даються осоромити і собі починають співати: 
Сидит нени за запічку,
Зачесала чівку,
Душі їй си звеселила,
Шьо оддала дівку.
Та кувала зозулечка
На липі, на липі,
Свашки сіли, прикипіли,
До лави прилипли.
Ой стоїть кінь коло плоту,
Та їв би вин околоту.
Та їв би вин і солому.
Нема в вас, свашки, сорому.
Бо якби ви сором мали,
То бис те про свій дім дбали.
А ви дому не маєте
Та й про него не дбаєте.
Сорока гніздо носит, (2)
Теща зятя просит:
– Ой зятю, зєтечку,
Би-с не бив мою донечку.
Аби-с не бив її вночі,
Би не повибивав очі.
Аби-с не бив її вднинку,
Аби була здоровенька.

Свашкам за столом сидіти довго не годиться, то скоро, 
не дивлячись на прохання, вони встають, а виходячи, 
дають собі волю, співаючи такої: 

А ми в сватив були,
Мід-горівку пили,
Були в свата багатого,
Ззіли цапа рогатого,
Ззіли цапа і барана,
Вернулися зарана.
А в нашого свата
Лопухова хата,
Підвалини із свеклини,
Прийшли свашки, завалили.

На відході молодих ґаздів і сватів з родиною просять 
до себе на другий вечір на відвідини... 
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с. Старі Кути
Записала Л. Артюх 5–6 липня 1981 р.  

у с. Старі Кути Косівського р‑ну  
Івано‑Франківської обл. 

від Чвиль Олени Федорівни, 1907 р. н.,   
та Чвиль Василини Власівни, 1913 р. н.  

[Розповідь про весілля 1920‑х рр.]

СВАТАННЯ  Хлопець із парою людей [старостів], до 
п’яти осіб, і  тато з мамою несли горілку до молодої, 
домашні давали їжу – «хліб» казали. Якщо доходили 
згоди, то випивали горілку. Спершу хлопець пив до ді-
вчини, а вона – до нього, тоді всі п’ють один до одного. 
Молода перев’язувала старостів рушниками... Домов-
лялися, коли грати весілля, а потім ішли до священика 
й давали три заповіді. Це робилося, щоб люди знали 
про шлюб. Тепер так само сватаються, але про шлюб 
не оголошують. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Колись у середу йшли на вінок, а  у 
четвер вінчалися. У  середу рано шили вінок жінки 
«парові»  – ті, які гарно жили в шлюбі. Шили його з 
барвінку. Тепер не шиють з барвінку. Вінок «позліт-
ков злочили» молодій кругом голови, а молодому – до 
капелюха [приблизно 10 см завдовжки]. Робили ще із 
квітів поверх барвінку. Рантух білий молодій клали на 
плечі [тільки на весіллі]. Для молодих шили спеціаль-
ні манти [свити] із сірої вовни. У  молодої  – опинка, 
сорочка з вишитими рукавами, поверх одягали ко-
жух. На манту молодій клали дві хустки. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  У середу, коли жін-
ки робили вінок, дівчата вбирали деревце з ялиці  – 
прикрашали пофарбованою вовною, паперами. На-
верх дружби і дружки вішали калину та пшеничку. 
У молодого – так само, тільки віночок вішали на ка-
пелюх. Деревце ставили у два калачі. Вінчатися йшли 
з деревцем... Старший дружба виносив це деревце на-
двір з калачами, горілкою, ліз високо на яблуню, гру-
шу і там вішав. Роздавали людям калачі, пили горілку. 
Як закінчувалося весілля, деревця молодої і молодо-
го зв’язали разом, щоб закинути на плодове дерево. 
[Подекуди, якщо молода мала сестер] деревце моло-
дої дружби вішали на яблуню, грушу, калину: низько, 
щоб менша сестра швидше заміж вийшла, або високо, 
якщо молода була найменша. У молодого – те саме. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  У середу молодий, дружби з мо-
лоддю приходили до молодої, несли подарунок – хуст-
ку для [завивання], а молода передавала молодому ви-
шивану сорочку. У середу мама молодого вішала йому 
до руки [зап’ястя] сирний калачик діаметром 5  см, 
а мама молодої – молодій. Потім у церкві молоді об-
мінювалися цими калачиками й перснями...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли до двадцяти однакових 
калачів, приблизно по три кілограми, з білого пше-
ничного борошна, з діркою. Пекли рогальки, солодкі 
пончики, медівники, тепер більше всіляких печив. 
Для молодих пекли калачі, перев’язували через плече 
й вішали на рушнику на боці під час вінчання. Як ви-
ходили із церкви, батьки розламували на плечі калач 
[щоб рівно розломився, щоб добре було життя] і роз-
давали людям. Тепер розламують у клубі... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  На тарелі – дві 
вишиті хусточки коло дружок. Перші заходили друж-

би «купувати хустки». За молодим сват ніс «деревце». 
Тато з мамою зустрічали молодого. Гості співали: 

Ой, розтягай, свате, хату, 
Бо йдуть бояри в хату, 
Та й тешіть нові стіни, 
Бо м би ми сіли, 
Сіли бояри, сіли, 
Аж сі здригнули стіни...

ВІНЧАННЯ  До вінчання йшли окремо, молодий чекав мо-
лоду біля церкви. У церкву заходили разом. Вінчальних 
батьків було четверо: пара від молодої і пара від моло-
дого. З молодими ішли батько, мати, дружби [старший і 
менший]. Світилка раніше була, тепер немає. Старший 
дружба ніс деревце. З молодою ішли [весільні] батько й 
мати [нешлюбна пара з різних хат, але обов’язково вже 
одружені], дві дружки [старша і молодша, деревце не 
брали]. Перед тим як іти до слюбу, молоді тричі обхо-
дили кругом столу, мама обсипала їх знову пшеницею. 
Молоді їхали до вінця на конях, щоб їх було видно. Те-
пер кіньми не їздять, лише машинами... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Як приходили 
від шлюбу, ішли разом до молодої, там їх зустрічали 
мама й тато з калачами. Усі ставали колом, а мама си-
пала пшеницею на молодих, а тоді давала меду. Водою 
не переливали, хліб не ставили. Мама брала пшени-
цю з миски через дірку в калачах і обсипала молодих 
тричі. Мама й молоді стояли всередині кола. Мама 
давала молодим ложечкою мед й питала: «Добрий 
мід?» – «Солодкий» – «Аби жили добре, щоби життя 
було солодке». Потім давала мед усім, хто хотів. А тато 
наливав горілки. Дружба не стукав над одвірком ні 
каменем, ні палкою...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молода перша йшла в 
хату, сідала за стіл, схиляла голову на калач, а моло-
дий клав братові молодої гроші, молодий клав кляц 
[купував місце], скуповував молоду... Хлопчик [брат] 
сидів позаду, торгувався з молодим. Ця дитина мала 
тримати два буки [патички] з калини. Коли молодий 
уже викупив молоду, то клав рантух на неї, а хлопчик 
тричі бив калиновими тичками молоду по тім покрит-
тю. Тепер кладуть замість рантуха білий, дорогий, 
капроновий шардо. Потім вона піднімалася, знімала 
пов’язку з очей. Бувало, що підставляли іншу дівчи-
ну замість молодої на збитки молодому, а він купував. 
Тоді молодий починав торгуватися знову. Сміялися. 
Сідав коло неї. Тоді дружби скуповували в дружок 
рушники з калачем. Дружки ́ кидали за дру ́жку гроші 
[самій дружці], а вона в’язала рушник і калач друж-
бові на боці. У кожної дружки був свій рушник, а ка-
лач був господарів весілля... Хрещені батьки купували 
батькові калачі. Співали то батькові, то матері: 

Наш батько хороший, 
Має багато грошей. 
Як посягне в кишені, 
Витягне грошей жменю. 

Ці калачі давали батькам, а  вони на калачі клали до 
ста карбованців кожен. Молода з молодим вклоняли-
ся, подавали калачі з цукром батькам, а гроші забира-
ли. [Батьки згодом робили «колечини».] 

ДАРУВАННЯ («ПОВНИЦЯ»)  Тоді сідали за стіл, набу-
валися, за другим столом робили повницю. Давали 
кавалок [шматок] колача, мастили медом, а за це люди 
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кидали гроші. Розпоряджалися вінчальні батьки. 
Кожний випивав, одержував кавалок колача з медом, 
на тарілку кидає гроші. Рідні батьки перші дарують, 
а відтак уже люди. Раніше давали лише гроші, а тепер 
і подарки. Після повниці пили, гуляли, набувалися... 
Молодий і молода сиділи за столом, збоку – дружба, 
батько, мати, позаду світилка. Грала скрипка. Співали: 
«Возьми, молода, в повничку, почастуй свою мамоч-
ку». Мама несла подарунок. Дружба тримав бутилку з 
вином. Мама пила до молодої, давала подарунок. Спі-
вали: «Мід-вино перепивала, маму свою частувала». 
Мама клала червону хустку і ще щось. Так до всіх... 
Спочатку дарували гості молодої, потім  – молодого. 
Гостей молодого клали [запрошували] за стіл, а гості 
молодої танцювали на площадці. Дружки танцювали... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Виводили 
молоду з-за столу, мама з мискою калачів і пшениці 
тричі обходила й обсипала молоду, а  всі ходили слі-
дом... Молоду – забирали. Дружби й дружки танцюва-
ли з калачами. Калачі  – такі самі, як і в дітей. Дружба з 
дружкою ховали їх від гостей, щоб вони не розломили, 
а гості хотіли розломити. Їм це вдавалося. Дружба цілі 
калачі забирав собі, а  розламані з’їдали гості й діти. 
У  бесаги [торби] накладали подарунки для батьків 
молодого, а в хустку для молодої давали «честь» – два 
калачі. Молоду вели зі співами. У горах їхали верхи на 
конях, тут не їздили. Співали: 

Летів пташок з-попід дашок, 
Упав у солому. 
Та й добраніч усім на ніч, 
Бо я вже йду з дому. 
Чи я тобі, мамко, не попряла клоччя, 
Що ти мене виряджаєш темненької ночі... 

Взяли молоду саму, без дружок, до молодого. 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ, РЯДЖЕННЯ  У молодої лишав-
ся батько, дружки, усе весілля. Ще танцювали, їли, 
робили другу молоду, жартували, перебиралися... Ро-
били Маланки, як на Новий рік. Робили «повницю» – 
дарували кочергу, каструлю, кістки з м’яса, дрантя, 
скидали, жартували. Рано розходилися. Дружкам да-
вали «честь» – калачі й горілку...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Їли холодець, голубці, печеню, мнє-
со жарене [м’ясо] з бурячками, їли юшку, пироги [ва-
реники] з бринзою – рядили маслом. Бувало, що вари-
ли на весілля бануш [на «повницю» лише]. Начинку 
не робили. Пили горілку – на всіх по колу дві порції 
[чарки]. Гуляли до ранку. Знову снідали. Як готували-
ся до весілля, різали двох кабанів і теля або двоє телят. 
Кухарки робили ковбаси й будили [не смажили], киш-
ку готували з гречаної крупи і крові, з кукурудзяної 
крупи, будили сало, сальтисон робили, смажили ку-
рей. Тепер так само. Юшку з тістом називають гуляш, 
а раніше – зупа. З курятини роблять і тепер. Готували 
голубці з кукурудзяною крупою, тепер – із рисом...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Молодий з моло-
дою ставав перед порогом. Співали: 

Ой, вийди, матінко, вийди, спогляни, 
Що ми у молодого тобі привели.

Мама й тато знову тримали ці самі калачі, пляшку з 
вином, пили до молодих, проводили під калачами, 
перед тим давали подарунки [молода  – мамі, а  та  – 
молодій] на калачі. Татові не давали. Попід калачами 

молоді входили в хату. Об одвірок дружби не стукали. 
Хлопці стріляли феєрверк [ракети]. Стелили доріжку 
через поріг. Молода давала подарунки татові, сестрам, 
братам [...] «Клонили калачі». До хліба молода кланя-
ється. По кутах на столі – калачі, а посередині – «де-
ревце». Молода кожному калачеві кланяється. У  мо-
лодого виходили надвір, гуляли, потім пригощалися, 
пили. Коли вінок «клонили», усі люди давали молодим 
калачі. Вони дякували калачеві... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Завивали молоду. Молодий 
садив собі молоду на коліна (або молода сідала на сті-
лець, на подушку), мама (або вінчальна мати) знімала 
велєн (віночок), молодий клав хустку (червону або 
білу), а мама завивала. Віночок не перетанцьовували, 
ховали... Тепер фату кладуть на голову всім дівчатам і 
перетанцьовують... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Батьки й ро-
дичі молодої приходили відвідати молоду. Колись кли-
кали від молодого на відвідини. Приносили «честь» із 
собою. Усі гості молодого були тут. Молоді не сідали 
за стіл. Вони вже тут були за господарів... Знову в мо-
лодого й молоду переодягалися, жартували.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На другий день – у моло-
дої. Від молодого лише ближчі родичі, від молодої – 
усі гості. Це в понеділок. У вівторок ще ближчі родичі 
збиралися. «І вже по весіллю, і по видри ганцю». 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Білі Ослави
Записав І. Паньків 10 січня 2003 р. у с. Білі Ослави  

Надвірнянського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Боднарук Марії Петрівни, 1934 р. н. 

ДОГОВІР  Як молоді вирішили одружитися, то хлопець 
повідомляв про це своїх родичів. Родина радилася, 
чи схвалювати це. Якщо ні, то старалися відговорити 
хлопця. Якщо були згідні або умовити його не вдало-
ся, то вирішували, хто піде до батьків дівчини повідо-
мити їх про цей намір молодих і спитати, чи посилати 
сватів. Роль свахи-перевідунки доручалася комусь зі 
старших, поважних жінок, іноді це могла бути мама 
молодого. Сваха приходила до батьків дівчини, віта-
лася, розмовляла про те, про се, а  потім запитувала 
родичів дівчини, чи не віддали б вони свою дочку за 
сина такого-то ґазди, бо він хоче іти в свальбу, тобто 
засилати сватів. Якщо її батьки були згідні, то тут же 
призначали день свальби, тобто заручин.

СВАТАННЯ, ПОСАГ  У  призначений день до молодої 
приходили сватичі – молодий, його тато, брати старші 
або двоюрідні, обов’язково нанашко [хрещений бать-
ко] та інші близькі родичі молодого. Жінки в свальбу 
не йшли. Старостою здебільшого призначали поваж-
ного ґазду, близького родича, щоб умів щось сказати, 
щоб уміло й делікатно провів обряд сватання. У хаті 
молодої на сватів уже чекали родичі молодої  – [фа-
мілія]. Сватачі підходили до хати молодої, і староста 
палицею перехрещував вхідні двері. Заходили до хати, 
віталися, жартували. Під впливом п’єси Т. Шевченка 
«Назар Стодоля» деякі заводили мову про куницю, – 
красну дівицю, але це були поодинокі випадки. Потім 
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приступали до головного  – казали, чого вони при-
йшли. Батьки дівчини кликали її до хати, адже вона 
мусила бути десь у кухні. Питали її згоди, чи вона хоче 
вийти заміж за цього хлопця. Якщо згідна – парубок 
виставляв на стіл горілку. Здебільшого це так і було. 
Старости тоді починали вести переговори з родиною 
дівчини щодо її віна [приданого]. Староста питав: 
«А що ви дасте у віні?». Колись з’ясовували скільки да-
дуть моргів поля і де, у якому місці, чи дадуть корову, 
телицю, хату, стодолу. До речі, невдоволення прида-
ним могло стати причиною припинення сватання. Де-
коли свататися йшли кілька разів, поки не доходили 
згоди. Родичі дівчини дізнавалися, яку частину майна 
дають батьки парубка своєму синові... Молодим дава-
ли половину хати або з часом будували нову. На сва-
танні домовлялися і про день весілля.

ОГЛЯДИНИ («ОБЗОРИНИ»)  Через тиждень після за-
ручин молода зі своїми батьками йшла до родичів 
парубка «на обзорини». Там їх пригощали, ближче 
знайомилися. Батьки молодих самі вже, без «фамілії», 
уточнювали порядок весільної церемонії, обговорю-
вали хто яких наймає музик, кухарок та ін. 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Період підготовки до 
весілля був більш-менш тривалим: від одного до кіль-
кох місяців. У  цей час молоді йшли до священика, 
який проводив з ними бесіду про подружнє життя, 
питав молитви «Отче наш» і «Вірую». Якщо хтось із 
них не знав, то він відправляв додому, щоб вивчили. 
Іноді міг примусити за таке незнання відпрацювати у 
нього декілька днів. Тоді знову вони приходили. Із со-
бою до священика приносили курку і хлібину. У свя-
щеника молоді називали день свого весілля і просили 
оголосити заповіди. За Заповіди платили. Цей візит до 
священика називався іти до протоколу.

ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  За три тижні до весілля свя-
щеник у церкві після літургії оголошував прізвище, 
ім’я, по батькові молодого, його вік, відомості про 
батьків, з якого вони роду, потім таке саме він ого-
лошував про молоду. Називав дату весілля. Заявляв: 
якщо хтось має якісь претензії до будь-кого з моло-
дих, то має звернутися до церковної влади. За декіль-
ка днів до весілля молоді йшли до сповіді і приймали 
святе причастя. Звичайно, за місяць перед цим за ча-
сів СРСР молоді мусили подати заяви в сільську раду 
й паспорти. Перед шлюбом вони повинні були заре-
єструватися. Отримували свідоцтво про одруження. 
Лише тоді священик міг їх звінчати. В іншому випадку 
священика карали. У селі була також так звана кімна-
та щастя, де відбувалася урочиста реєстрація. Її про-
водили сільський голова або секретар сільської ради 
разом з депутатом села.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  У  передвесільний 
тиждень у домі молодого в четвер пекли весільний 
коровай  – корогвай, а  в молодої пекли весільний 
хліб, який клали молодим на плечі при вінчанні, 
а  також маленькі калачики, що їх молодий і молода 
прив’язували собі збоку до пояса. Після весілля вони 
мали їх з’їсти разом. Корогвай пекла мама молодого 
або хтось із близької родини, хто вмів це добре роби-
ти. Адже по тому, як вдався корогвай, визначали, яке 
буде майбутнє життя молодої пари. Особливих риту-
алів або пісень, пов’язаних із випіканням корогваю, 
у селі немає.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  У  п’ятницю перед 
весіллям дружби приносили деревце з ялинок. У мо-
лодого вони просто залишали його без особливих це-
ремоній. А в молодої за деревце вимагали викуп. Там 
спочатку їм давали якусь кривобоку гачугу [палицю], 
а  потім, після торгівлі, молода приносила по пляш-
ці горілки й по калачу кожному. Коли вже стемніло, 
молода таємно від усіх брала під полу парну кількість 
полін і несла на поріг до будь-якої вдовиці, – щоб на 
весілля була гарна погода... Спочатку дівчата робили 
паперові квітки, до них прив’язували різне зілля – ка-
лину, кудривець, васильок. І  з цього робили косиці. 
Зробили – викликали до деревця рідних: тата, маму, 
дідуся, бабусю, братів, сестер...

Ой летіла зозуленька 
Та й сіла на лату,
Просимо ми до деревця
Вас, рідненький тату.
Ой бодай ви, рідні тату,
Прожили, прожили,
Що ви мені на деревце
Косичку вложили.
Ой бодай ви, рідні татку,
Та й провікували,
Що ви мені на деревце
Косичку приклали.

Так викликають усіх по черзі. Коли «деревце» вбрали, 
усі косиці пов’язали, тоді піснею викликали старосту 
й вимагали викуп. Староста приносив вино й забирав 
«деревце». Хлопці й дівчата сідали за столом, співали 
різних пісень, не обов’язково весільних, жартували 
між собою. Їм подавали різні страви... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода йшла запро-
шувати гостей на весілля. Це називалося «просити 
на весілє в косицях». Узагалі гостей запрошують на 
весілля батьки й молоді. А  в суботу молоді запро-
шували декілька найближчих родичів, і  це теж було 
почесно. Серед них молода з дружками йшла проси-
ти знову якусь пару, яка жила в любові, злагоді, до-
статку. І обов’язково йшли «горі» [вгору], а не «долів» 
[у долину]. Коли молоді заходили до хати, то віталися, 
молода цілувала всіх, хто був у хаті, потім усі сідали. 
Молода цілувала всіх, кого зустрічала по дорозі. Стар-
ша дружка вставала і кланялася, казала: «Просили вас 
тато, мама і я вас прошу, аби ваша ласка прийти до нас 
на вісілє». Господарі хати дякували, благословляли і 
проводжали зі словами: «Прийдемо, веселітсі здорові, 
най вам Бог помагає». Усе, що відбувалося в молодої, 
так само було і в молодого. Коли молоді запрошували 
на весілля, то їм не можна було зустрічатися. Також 
молода йшла з дружками просити до молодого, де за-
прошувала всіх, тобто повинна була з усіма поцілува-
тися. Так само молодий запрошував на весілля в мо-
лодої. Потім вони поверталися додому. Тоді староста 
приносив і затикав у калач, «деревце» і ставив його на 
стіл. Це на обох весіллях. Був уже вечір і молодь при-
ходила «збирати деревце»...

ВІНКОПЛЕТИНИ  Тим часом молодий із дружбами та 
гостями приходив до молодої «по вінки». Вінок шили 
в іншій хаті за столом, де стояв весільний хліб. Шила 
мама чи нанашка [хрещена мати], іноді – хтось із рід-
них. Шили його так. Брали монету, у якій перед цим 
проверчували дірку. На неї накладали листочки з 
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барвінку. Сюди додавали трошечки хліба, малесень-
кий зубок часнику, обшивали все червоною ниткою, 
мастили медом і обвивали жовтою позліткою. Цей 
обряд називався «золотити вінок». Золотити вінок до-
зволялося для дівчини. Цей вінок мама пришивала до 
спеціально зробленої стрічки. Дружки так само при-
шивали дружбам квітки до лівого боку, а  молодому 
пришивали до піджака з правого боку. За це дружби 
повинні були заплатити дружкам «за квітку». Торгу-
ються скільки заплатити. Торгівля супроводжувалася 
різними піснями [невесільними], жартами, сміхом і 
добре затягувалася. Коли все це закінчувалося, гостей 
молодого пригощали.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Знову зранку на весіл-
ля сходилися сусіди, рідні, дружки. Вони ладкали. Мо-
лода сиділа на стільці, застеленому ліжником. Зверху 
клали вишиту подушку. Посадити молоду на подушку 
повинен був її тато. У руках молода тримала хліб і сіль. 
Брати розплітали молоду, а весільні свахи співали:

У неділю на подвір’ю
Музики заграли,
А то нашу молоденьку
Брати розплітали.
Розплітають, розчісують
Шерстіною щітков,
Губки медом помастили,
А вінок – позлітк[о]в.
Губки медом помастили
Та й забули втерти,
Будуть губки солоденькі 
До самої смерти.

Як розплели брати молоду, і на голову клали вінок:
– Ой куди ти, дівчинонько, ходила,
Що так твоя голівонька зацвила?
– Ой ходила-м, рідна мамко,
В вишневий сад,
Там зацвила голівонька 
Лиш цей раз.

Молоду зібрали, тато знімав її з подушки. На стільчи-
ки сідали батьки, у руках у них – хліб і сіль. Знову, як і 
тоді, коли відправляли «в село», староста просив про-
щі, молода по черзі цілувала батьків, кланяючись їм, 
жінки співали:

Не червона калинонька
Верхи гне,
А то наша молоденька
Поклін б’є...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ПРОЩА. «КОРОНА»  
У центральній хаті вже збиралися гості, які вже трохи 
пригостилися. Посеред хати на стільчику, застелено-
му ліжником, сиділи батьки молодої, у  їхніх руках  – 
хліб і сіль. Молода з дружками ставала перед батька-
ми. Жінки починали «ладкати»:

А у нашім городчику
Виспівують пташки –
Вісілє сі починає,
Дай їм Боже щасті.

Староста ставав перед гостями, тричі хрестився перед 
образами й починав просити прощі:

Стала ся молода перед нами,
Як свічка перед образами,
І просить насамперед Господа Бога,

Пресвяту Діву Матір Божу,
Вас, татку, і вас, мамко,
Вас, братики, і вас, сестрички,
Вас, близька і далека родино,
Вас, дорогі сусіди,
І все зібране весілє,
Щоби-с те простили
І благословили
На довге і щасливе
Супруже життя.
Просит по першому разу,
Просит по другому разу,
Просит по третьому разу.

Після кожного разу всі присутні в хаті промовляли: 
«Най Бог простит і благословит». Молода після кож-
ної прощі кланялася до батьків, цілувала їх в лице, 
руку і хліб [який вона тримала]. І  так тричі: спочат-
ку – батька, а потім – маму.

Тепер жінки ладкали:
Ой знизенька, молоденька,
Знизенька, знизенька,
А вни тебе годували
Змаленька, змаленька.
То поклонись знизенька
Таткові, мамці
І всій родиноньці.

Після третього разу батьки вставали і хлібом-сіллю 
хрестили молоду тричі [спочатку тато, потім мама]. 
Тоді староста брав за руку молоду, вона  – дружок, 
а вони – батьків, батьки – своїх дітей [братів і сестер 
молодої], усі вставали в коло й розводили танець, про-
крутившись в обидва боки колом. Жінки:

Та дай Боже в добрий час,
Як у людий, так і в нас.
У щасливу годину ́
Розвеселім родину ́.
Ой ну-ну, ой ну-ну,
Розвеселім родину.
Щоби вони рогаті,
Щоби були богаті.
Ой ну-ну, ой ну-ну,
Розвеселім родину.

Танець зупинявся, староста брав молоду знову за руку 
й обводив навколо столу [разом із дружками], на яко-
му лежав весільний хліб. Щоразу вони присідали за 
столом. І так тричі. З-за столу староста виводив їх на 
подвір’я. Там вони ставали обличчям до схід сонця, 
батьки ще раз хрестили молоду хлібом, тричі обходи-
ли її за сонцем. Молода і дружки з двору йшли в село, 
а мама обсипала їх заздалегідь приготовленим житом, 
перемішаним із цукром, щоб довго жили і солодким 
було життя, проводжаючи до дороги.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  У  суботу по-
чиналося весілля. Зранку до хати молодого й молодої 
приходили гості, близька родина, сусіди. По перших 
гостях також загадували майбутнє життя молодих. 
Тому хтось із рідних просив подружню пару, яка жила 
в мирі, злагоді, достатку, мала вихованих і здорових 
дітей, прийти на весілля першими. Це була честь для 
таких людей, і вони, звичайно, охоче погоджувалися. 
Гості на весілля брали із собою приніс: хліб або калач, 
або струдель, зерно чи цукор. Чоловіки приносили із 
собою горілку. Колись жінки ще несли курку. Приніс 
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збирали батьки, які зустрічали гостей у сінях. Перший 
приніс виносили на під [горище] і там клали в куток 
на платву, прикладали каменем. Цей приніс стояв усе 
весілля, щоб гості були спокійні, веселі й не було на 
весіллі ніякого клопоту чи бійки.

МУЗИКАНТИ  Приходили музики і грали перед порогом 
марш, благословляючи молодих на добро й щасливе 
подружнє життя. Звичайно, цей марш для села був 
сигналом, що весілля вже сходиться, треба закінчува-
ти домашню роботу, одягатися та йти. Ґазда й ґаздиня 
дякували музикантам за гру й запрошували їх до ін-
шої хати, де їх пригощали, щоб не були голодними...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Потім гості шикувалися до шлюбу. 
Попереду йшли музи ́ки, які грали марші. За ними – па-
рубки, потім – молода з дружками і братом, гості. Усе 
те саме відбувалося в молодого. Так само його благо-
словляли, так само виводили надвір і вели до шлюбу.

ВІНЧАННЯ  Наступного дня – у неділю –молоді йшли до 
церкви вінчатися. Перед церквою молоді зустрічали-
ся, цілувалися й заходили до церкви. Першим до церк-
ви мав пройти молодий, а потім молода. Священик із 
другого боку порога їх чекав, заводив до престолу, де 
здійснювався обряд шлюбу. Після вінчання молоді 
виходили з церкви. На порозі обоє дивилися на сонце, 
щоб народилися гарні діти. Спочатку від шлюбу йшли 
разом, поки не розходилися їхні дороги. Тут молоді 
зупинялися, цілувалися, а гості «розпивалися», тобто 
молоді вгощали одні одних, співали, жартували й роз-
ходилися, і кожний зі своїми гостями йшов додому... 

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  За столами до 
гостей, які не були близькою родиною, від молодих 
приходила складка. Староста зі своїми помічниками 
йшов з накритою вишиваною серветкою тарілкою. 
На неї гості клали гроші. Для родини складка відбу-
валася пізно ввечері або навіть уночі. Чоловіки дару-
вали молодим гроші, а  жінки  – гроші і якісь госпо-
дарські речі. За це молода давала їм колач. Звідси і на-
зва – «колачини». Потім гостей, які залишилися, знову 
запрошували за стіл. Усе це однаково відбувалося і в 
молодої, і в молодого. Наступного дня молодий зран-
ку зі своїми гостями приходив до молодої і забирав 
її до себе. Гості приходили до молодої з «корогваєм», 
який ділили між близькими родичами молодої. Роз-
давали «корогвай» разом з подарунками. Протягом 
усіх цих дій за спиною молодих стояли із запаленими 
свічками дві малі дівчинки – світивки – близькі роди-
чі молодого, іноді рідні сестри. Якщо таких не було, то 
хтось із близьких родичів. Світилкам молода дарувала 
подарунки...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Мама молодого запрошува-
ла гостей молодої до хати. Там молодий ставив стіль-
чик, застелений ліжником і подушкою, які мама мо-
лодої приносила із собою. На нього молодий садовив 
молоду і знімав з її голови вінок [«вельон»], а вона від-
чіпала вінок, що був причеплений у нього на піджаку. 
Потім молодий закручував волосся, посипав житом і 
клав поверх чотири боби і гроші, а потім клав на го-
лову хустку і намагався зав’язати її. Молода двічі не 
дозволяла її зав’язати, а на третій йому це вдавалося. 
Хустина, якою молодий зав’язав молоду,  – це та, що 
він накидав на плечі молодій ще під час вінчання. Піс-
ля покривання молода роздавала дари рідним моло-

дого. «Завивальників» [гостей молодої] запрошували 
на гостину, яка тривала кілька годин. Потім гості роз-
ходилися, а молоді – уже подружня пара – залишалися 
ночувати у його домі... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Староста 
виводитв молоду надвір за руку. Пороги, через які 
вона переступала, накриті писаними веретами, а  на 
них лежав ніж або сокира. Там, на подвір’ї, батьки ще 
раз благословляли свою дитину, мама знову обсипала 
тим самим житом і цукром молоду, дружок і всіх гос-
тей. А свахи співали:

Ой віду [вийду] я на дорогу,
Помолюся Богу,
Наверни мні, Господеньку,
На добру дорогу...

Перед тим як молоду забирали, вона сиділа на стіль-
чику, а староста молодого просив прощі, тобто благо-
словення на дорогу. Після цього молода прощалася з 
усіма рідними [переціловувалася] та йшла з гостями 
молодого й молодим до нього... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Коло хати співали:
Вийди, матінко, з хати
Дитиноньку зустрічати
З далекої дорогоньки,
Із святої церковоньки.

Мама виходила назустріч і давала молодій та дружкам 
пити варене молоко. Потім і заводили молоду до хати. 
За молодими заходили всі гості й відбувалася гостина 
зі співами, веселими розмовами... Там [у молодого] їх 
зустрічала у вивернутому кожусі мати молодого. Вона 
дякувала своїм гостям за те, що вони привели її неві-
стку. Тоді вона брала її під свій кожух і заводила до 
хати. У хаті молода застеляла стіл скатеркою і клала на 
нього весільний хліб. Обрус [скатертину] і хліб вона 
приносила із собою. Молода сідала за стіл і не вихо-
дила звідти, поки не прийдуть її гості. Тоді вона ви-
ходила їм назустріч...

РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Заланів
Записав В. Середюк улітку 2003 р. у с. Заланів 

Рогатинського р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Вовк Катерини Йосипівни, 1936 р. н. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Весілля починалося в четвер шиттям 
вінка з барвінку для молодої. Уранці в неї збиралися 
дівчата й молоді жінки, щоб іти за барвінком. Перед 
цим вони співали:

Ой долом, долом їхав молодий зі Львова, (2)
А він си гадав, що то соловей щебече, (2)
А то молода ріже барвінок та й плаче. (2)
Ой долом, долом їхав молодий зі Львова, (2)
А він си гадав, що то зозуля кувала, (2)
А то дружка ріже барвінок і співає. (2)

Барвінок різали в лісі, якщо він там був, або в когось 
із господарів. Але це повинна бути порядна родина: не 
сварлива, ґазда – не пияк, чемні діти та ін. Перед цим 
жінки питали дозволу в нього. Якщо ґазда дозволяв, 
вони кидали на барвінок кольорову стрічку й різали. 
Співали:
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Ой місяцю, місяченьку,
Освіти нам доріженьку,
Щоб з дороги не зблудили,
Барвіночку не згубили.

Поверталися до молодої і віддавали барвінок мамі. 
Через деякий час приходили й сідали за стіл. Співали:

Пречиста Діва кінець столу сіла,
Прийшла нам помагати
Віночок зачинати.
Благослови, Боже і Божая Мати,
Віночок починати.
Хрещатий барвіночок
Марусеньці на віночок.
Голку, мамо, голку і ниточок шовку,
І лляного полотенця
Марусеньці на віночок.

Продовжували шити і співати:
Шийся, віночку, гладко, (2) 
Як червоне ябко [яблуко].
Підем з тобою межи люди –
Наша слава буде.

Коли вінок уже був готовий, його мали викупити рід-
ні. Під час викупу співали мамі:

Увійди, матінко, до нас,
Викупи вінок у нас.
Не за великі дари,
Але за чотириста долярів.

Батькові:
Увійди, батеньку, до нас,
Викупи вінок у нас.
Не за великі дари,
Але за чотириста долярів.

Так само співали сестрі, братові. Наприкінці  – 
молодому: 

Увійди, молодий, до нас,
Викупи вінок у нас.
Не за великі дари,
Але за шістсот долярів.
  * * *
Ми всюди вінки шили,
Мед-горілку пили,
А у вас кінча ́єм 
І нічого не вида ́єм.

Після пригощання дівчата й жінки розходилися додо-
му. У цей день молоді продовжували ходити по селу 
й запрошувати гостей на весілля. Воно починалося 
в суботу.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  У суботу молоду зби-
рали до шлюбу. Брат розплітав їй косу, а свахи співали:

Ой до німець, братику, до німець [тобто до 
німця – власника крамниці].
Купувати сестронці гребінець,
Розчесати сестринці русу-косу під вінець.
Не брат косу чеше –
Сестра розплітая,
А чужая-чужениця,
Марусина посестриця.
Увійди, увійди, матінко, з комори,
Най тобі си дитятко поклоне.

Мама виходила, закладала вінок [тепер «вельон»] мо-
лодій. Молода мамі кланялася.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Тим часом 
молодий удома кланявся своїм родичам, які виряджа-
ли його разом з гостями до молодої. Він уже повністю 
був прибраний до шлюбу. Цілувався з молодою. Обоє 
підходили до її батьків і кланялися їм. Свахи співали:

Увійди, увійди, матінко, з комори,
Най тобі си дитяточко поклоне.
Вона свої рученьки проробила,
Вона свої ніженьки проходила,
Вона свою головоньку склопотала,
Ніж си твого поклоненьку дочекала.

Після мами викликали тата:
Увійди, увійди, батеньку, з комори,
Най тобі си дитяточко поклоне.
Не рік, не два батенько годували,
Ніж си твого поклоненьку дочекали.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Потім староста розпо-
чинав благословення молодих:

Благословення по першому разу,
Стали собі двоє молодих
Перед Господом Богом, Ісусом Христом,
Перед Пречистою Дівою,
Перед всіма святими
І просять собі –
Благословенства, благоденства,
Щоб їх благословили, благодарили
І в щасливу годину
До вінчання випровадили.

Молода кланялася мамі, яка сиділа перед столом ра-
зом з татом. Цілувала її руки, обличчя та хліб, який 
вона тримала. Потім так само кланялася й цілувала 
тата. За нею підходив молодий і так само кланявся й 
цілував батьків молодої, як робила перед цим вона. 
Староста такими самими словами благословляв дру-
гий раз, і  молоді так само віддавали знаки поваги 
батькам молодої, як перший раз. Староста оголошу-
вав третій раз благословення. За третім разом, коли 
молоді кланялися, свахи співали:

Ой третій раз, третій раз
Поклонися матінці зо сто раз.
Не рік, не два матінка годувала,
Ніж си твого поклоненьку дочекала.
Низько, Марусю, низько,
Вже вінчаннячко близько,
Місяченько над тобою,
Вінчаннячко за тобою.

Молоді виходили, а мама кропила їх свяченою водою. 
Свахи співали:

Кропи нас, матінонько, (2)
Свяченою водою,
З доброю доленькою.
Повій, вітре, дорогою (2)
За мною, молодою.
Та розвій косу-русу  (2)
По червонім поясу.
Розвій її до волоска, (2)
Щоб пішла поголоска.

  По дорозі його свахи співали:
Ой місяцю, місяченьку,
Світи нам доріженьку,
Щоб ми не заблудили.
За городом – диллє,
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А в городі – зіллє,
Вповідайте, люди добрі,
В котрій хаті весілля.

Перед садибою молодої:
Розкривай, свату, хату (2)
На родину багату.
Небагато нас іде,
Но тридцятеро троє
На подвір’ячко твоє.
Як до хати не повлазим,
То на вишню повилазим.

На подвір’ї співали:
Ой дивно нам, дивно,
Що молодої не видно,
Не вийде вона з хати
Молодого привітати.

Свахи молодої відспівували:
Нема Марці дома,
Поїхала до Львова
Мід, горілку купувати,
Своїх гостей частувати.

Молода виходила до гостей молодого. Свахи співали:
Наша молода, наша, (2)
Злапало собі пташа,
З рученьками, з ноженьками,
З сивенькими оченьками.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Молодий з молодою заходили до 
хати, щоб поклонитися батькам. Усі шикувалися до 
шлюбу. Музи́ки ставали на чолі всіх, дорогою гра-
ли марші. За ними йшли молодий з молодою, друж-
би з дружками, далі  – парубки, дівчата, старости 
перев’язані рушниками, наступні  – гості. Попереду 
гостей ішли молоді жінки [свахи] молодого й молодої. 
Вони несли калачі, медівники [тепер торти]. Ця коло-
на під марш вирушала до церкви. По дорозі молоді 
кланялися тричі всім, хто йшов назустріч, незалежно 
від віку, а ті, у свою чергу кланялися тричі молодим. 
Свахи молодого і молодої співали:

Вийдіть, вийдіть, єгомосць, до нас,
Ізвінчайте двоє дітей між нас.
Нема єгомосця вдома –  (2)
Поїхали до Львова
Ключики купувати,
Церквицю розмикати,
Молоденьким шлюб давати.

ВІНЧАННЯ  Усі заходили до церкви. Першими – молоді, 
їх заводив священик. Після вінчання всі вишиковува-
лися такою самою колоною. Знову по черзі грали му-
зики, співали свахи: 

Дєкуємо, єгомостю, (2)
Що нас довго не тримали,
Молоденьким шлюб давали.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Усі разом ішли 
від шлюбу до молодої. Мама її зустрічає молодих на 
воротах. Свахи співали:

 – Вийди, вийди, матінко, протів нас,
Чи впізнаєш дитяточко межи нас?
Ой радуйся, матінко, радуйся,
В червонії чобітки взуйся,
Візьми вор[о]ги під ноги,
Щоб були діточки здорові.

 – Тепер я си не радую, (2)
Бо я її не годую.
Най си радуют люди, (2)
Чия вона буде.

Молодий цілувався з молодою і йшов зі своїми гостями 
[свахами, парубками, дружбами] до себе додому. Гості 
йшли на обід. Пригощання чергувалося із співами. 

ДАРУВАННЯ  У  молодої готувалися до обдарування. 
Староста просив, щоб усі встали, і промовляв молит-
ву «Отче наш». Потім дякували ґаздам за обід і співа-
ли «Многая літа». Розпочиналося дарування молодої. 
Свахи співали під акомпанемент музики. Починали 
співати мамі:

Ой колує сонечко, колує,
Тепер мене матінка дарує
Щастям, здоров’ям, посагом. 

Батькові:
Ой колує сонечко, колує,
Тепер мене батенько дарує
Щастям, здоров’ям, посагом.

Сестрі:
Ой колує сонечко, колує,
Тепер мене сестричка дарує
Щастям, здоров’ям, посагом.

Іншим родичам та гостям:
А в нашім городі зацвіла суничка,
Тепер тя дарує нерідна сестричка.
А в нашім городі зацвіла лілія,
Тепер тя дарує твоя компанія...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Після дарування [...] гості 
йшли танцювати на подвір’я. Узимку, у непогоду тан-
цювали в якійсь хаті. Так до вечора. Пізно ввечері гос-
ті знову сходилися. Частина танцювала, інші гостили-
ся, а деякі йшли за молодою. Вони з піснями приходи-
ли до неї і після пригощання й викупу молодої в брата 
забирали наречену до себе. Свахи молодої співали:

Там за горою жито з травою.
– Скажіть мені, мамо,
Чи вам жаль за мною?
– Жаль мені, доню, серденько в’яне,
Хто ж мене на старість 
Стареньку догляне?
– Лишаю сестру, лишаю брата,
А такой без мене
Буде сумна хата.
Сумненька хата, сумне подвір’я,
Поки не скінчиться моє весілля.
Ой гиля, гуси, гиля за хату.
Бувайте здорові, мої рідні тату.
Як же я привикну
Без вас, рідні тату?
Ой гиля, гуси, гиля до броду,
Як же я привикну
Без свого роду?
Ой гиля, гуси, гиля на сіно,
Як же я привикну
Без вас, сусіди?
Ой летіли гуси та й сіли на яму.
Бувайте здорові, мої рідні мамо.
Ой летіли гуси та й сіли на хату.
Бувайте здорові, мої рідні тату.
Бувайте здорові, високі пороги,
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Куди проходили мої білі ноги.
Бувайте, бувайте, та й не забувайте,
Мене лихим словом та й не споминайте.
Ой плакали стіни й лави, (2)
Як Марусю з дому брали.
Хто нас буде обмивати,
Хто нас буде малювати?
Бувайте ми здоровенькі, (2)
Мої милі сусідоньки.
Не раз я си посварила, (2)
Тепер я си поклонила.
– Ой мамцю, не дайте мене, (2)
До комори сховайте мене.
– Не поможе та комора, (2)
Бо вже гостей повно в дворі.
Ой зазвонили золоті вози по мості. (2) 
– Ой що ж то, мамо, що ж то, мамцю, за гості?
– Ой гості, гості, моя дитино, до тебе, (2)
Заберуть тебе, моя дитино, від мене.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Гості молодого забирали 
молоду. Разом з нею брали її придане: подушки, вере-
ти, перина, образи. Усе це несли на воза дружби. Сва-
хи співали:

Були-с мо на пропою, (2) 
Їли-с мо бараболю,
Ще й вівсяну паляницю
За файненьку молодицю.

Коли привозили молоду на подвір’я молодого, свахи 
викликали маму:

Втвори, мати, ліску,
Ведемо тобі невістку.
Висока, як драбина,
Червоненька, як калина.
Корови не видоїть,
Бо си хвоста боїть.
Пам’ятай си, Василеньку, (2)
Що береш си Марусеньку.
Щоби боса не ходила, (2)
Горшком води не носила.
Щоб не були вікном двері, (2)
Щоб не лягла без вечері.

Молода давала подарунки родичам молодого – татові, 
мамі, братам, сестрам, тіткам і дядькам. Потім вона з 
усіма його родичами перетанцьовувала. На цьому ве-
сілля закінчувалося.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Після гостини, щоправда, 
недовгої, бо вже було пізно, починали покривати мо-
лоду. Молода сідала на табуретку серед хати. За третім 
разом, після того як зняли вінок з голови, свекруха 
зав’язувала невістку своєю заздалегідь купленою хус-
тиною. Невістка цілувала свекруху: «Дякую, мамо, що 
вигодували собі сина, а мені – чоловіка». Коли свекру-
ха зав’язувала невістку, свахи співали:

А віночок на кілочок, (2)
Сама пристань до жіночок.
Яка була посадниця – така капусниця,
Файна була дівчинонька – файна молодиця.
Де ти росла, де я ріс,
Докупи нас Пан Біг зніс.
А я росла при воді,
Стала тобі в пригоді.
Ой дана, ой дана,

Вчора була дівчинонька,
А нині віддана.
Ой Василю, Василечку,
Що ти си сподобав,
Що ї кури не доїли,
Когут не додзьобав.
Ой Марусю, Марусино,
На що ти си впала,
Чи на тії драні штани,
Шо будеш латала.
Не журися, Василуню,
Що єс втратив сотку,
Таку маєш Марусиню,
Як цукор солодку.
Не журися, Василуню,
Що єс втратив двіста,
Таку маєш Марусиню,
Як панєнку з міста.

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Козина
Записав І. Паньків 2003 р. у с. Козина  

Тисменицького р‑ну Івано‑Франківської обл. 
від Романів Надії Олексіївни, 1960 р. н. 

ЗАРУЧИНИ («ЗЛАГОДА»)  Весільний обряд починався 
злагодою. Злагода відбувалася в домі дівчини. Сюди 
приходили батьки парубка. Дівчина мусила вийти, 
привітатися: «Слава Ісусу Христу!». Мала поцілувати 
батьків хлопця у руки й запросити до хати. Самі, без 
дівчини, батьки парубка не могли зайти. «Злагоду» тут 
ще називали заручинами. Спочатку батьки домовля-
лися, де молоді будуть жити, чим можуть їм допомог-
ти, визначали дату весілля. Коли про все це домови-
лися, то здійснювали обрядове з’єднання рук молодих 
на хлібі. Батьки зв’язували вишитим рушником руки, 
клали на хліб, хрестили і благословляли на майбутнє 
життя. Бажали щастя, довгих років життя, злагоди.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Після цього роди по-
чинали готуватися до весілля. Готували потрібні про-
дукти, подарунки. У церкві тричі священик оголошу-
вав заповідь після служби Божої в неділю протягом 
останнього місяця перед весіллям.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  За кілька днів до весілля 
наречена з дружками, а наречений з дружбами ходи-
ли по селу й запрошували на весілля. Тепер наречена 
заходить до хати, вітається: «Слава Ісусу Христу!». 
Уклоняється і промовляє:

Стелися, віночку, барвінком і зіллям,
Ласкаво ми просили до нас на весілля.
Встеляйте доріжки, даруйте квіти –
Батьки просять щиро, вклоняються діти.

Потім молода цілувалася з усіма, хто був у хаті. Моло-
дий так само робив, лише запрошував іншими слова-
ми: «Просили вас тато і мама, і ми просимо вас – при-
ходьте на весілля до нас». Так само переціловувався 
з усіма.

ВІНКОПЛЕТИНИ  Весілля починалося в п’ятницю. Цей 
день називався «вінки». Ще в четвер, або в п’ятницю 
зранку, сусідські діти йшли в ліс по барвінок. За це 
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дітям потім давали гостинці. «Вінки» починалися 
ввечері. Дружби, близькі родичі приходили до моло-
дого ще перед вечором, і всі разом ішли до молодої, 
бо саме в неї відбувалися вінки. Тим часом у молодої 
місили калачі, крутили голубці. Усе це супроводжу-
валося піснями. Гості приходили з молодим. З-поміж 
незаміжніх дівчат вибирали двох для плетіння вінків: 
один – нареченій, другий – нареченому. Усі інші дівча-
та сідали біля них і складали в пучки барвінок для він-
ків. Перед тим як починати плести вінок молодій, ді-
вчина, яка це мала робити, цілувала молоду і її маму в 
руку, а мама благословляла її до роботи. Такий самий 
обряд здійснювали перед плетінням вінка молодому. 
Коли плели вінки, усі співали:

Благослови, Боже та й Пречиста Мати,
Я вступити нам до хати.
Будеш нам помагати
Віночок завивати.

Повторювали це тричі. Потім плели вінки, прикраша-
ли їх, крім барвінку, калиною, квітами й навіть яблу-
ками. Продовжували співати:

Ой з-за гороньки з-за високої
Ясне сонечко сходить,
А з-за другої, ще з-за вищої,
Три сестрички виходять.
Ой перша іде, барвінок несе –
Барвінок на віночок.
А друга несе калину –
Прикрашати віночок.
А третя іде, золото несе –
Золотити віночок.

Піснями сповіщали про початок весілля:
Ой з-за гори високої
Вилетіли пташки,
Весілля сі починає – 
Дай же Боже щастя.

Як плели вінки, співали пісень усім, хто був у родині 
молодої:

Ой весілля, моя мамцю,
Весілля у мене,
І ви, мамо, дочекались
Та й вінків у мене.
Ой вінку мій зелененький,
Ой вінку мій, вінку,
Та я тебе доносила
В файнім пошанівку.
Доносила в пошанівку,
Догани не мала,
А я своїй родиноньці
Встиду не завдала.
Нащо мене віддаєте,
Мої рідні мамо,
А хто буде вам доїти
Коровицю рано?
Нащо мене віддаєте,
Мої рідні тату,
А хто буде вам щоднини
Замітати хату?
Нащо мене віддаєш же
Ти, мій рідний брате,
Чи я тобі надоїла
Молоденька в хаті?
Нащо мене віддаєш же,

Моя рідна сестро,
Хто ти буде щонеділі
Русу-косу плести.

Коли виконували ці пісні, молода з молодим сиділи 
збоку і слухали. На своєму весіллі вони не мали права 
співати. Зате про них співали багато пісень:

Ой якби я була знала, 
Що піду від мами,
Була би я не садила
Рожу під вікнами.
А я рожу посадила,
Рожа сі розвила,
А я своїй мамусеньці
Жалю наробила.
Чи то мені Господь Бог дав,
Чи Пречиста Діва,
Що я того любка маю,
Котрого-м хотіла.

Для молодого:
Тече вода з-під явора
По зеленім ринку,
Як то файно, що ти, друже,
Береш українку.
Я барвінок посадиви-м,
А він сам повився,
Я Галюсю полюбиви-м
Та й з нею женився.

Багато пісень жартівливих:
Ой Васильку, Василечку,
Що ти сі сподобав,
А що кури не доїли,
Когут не додзьобав.
Ой молодий, ой молодий,
Що тобі сі стало,
Кого люди обходили – 
Тобі сі попало.
Ой їхав я з Єзуполі [сусіднє село],
Дєкував тополі –
Ліпше мати файну жінку
Як сто ярдів полі.
Ой їхав я з Єзуполі
Та й рахував дуби –
Ліпше мати файну жінку,
Й вийти межи люди.
Мати жінку молоду,
Вийти поміж люди,
Цілуйте ї, хлопці, в п’яти –
Вона моя буде.
Не буде ми милий бити,
Не буде, не буде,
Одно мені подарує,
А друге забуде.

Дівчата доплітали вінки. Та дівчина, яка плела вінок 
молодому, вимагала за це в нього гроші. Вони торгу-
валися. Потім молодий платив дівчині за вінок і отри-
мував його. Цей вінок прибивали в нього вдома. Ві-
нок молодої мав прибити рідний брат. Якщо такого не 
було, то вибирали когось із її рідні. Коли брат приби-
вав вінок під образами, дівчата заважали йому – запи-
хали у взуття або в кишені барвінок, зав’язували його 
шнурком... Жінки й дівчата співали про брата:

Нині у нас п’ятниця,
Скоро понеділок.
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Та й просила сестра брата
Косити барвінок.
– Коси, коси, мій братчику,
Складай на покоси,
Щоби було чим на осінь
Затикати коси.
Затикати свої коси 
І сплести віночок,
Щоби дружки сі віддали
За мною в піврочок.

Молода кидала на стіл багато копійок, які готувала 
завчасно. Дівчата брали копійки: яку візьме  – через 
стільки років заміж вийде. Тому молода кидала моне-
ти – одну-дві копійки. Цим закінчувався перший день 
весілля.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  У  суботу 
вранці в молодого збиралися гості, щоб від нього йти 
за молодою. Мати молодого кропила його свяченою 
водою і посипала зерном. Сестри з молодим попідру-
ки й усі гості зі співами йшли до молодої. Під брамою 
в неї співали: 

Ой чи тут, ой чи тут
Мальована брама,
Ой чи тут, ой чи тут
Молодої мама?
Ой чи тут, ой чи тут
Калачі плетені,
Ой чи тут, ой чи тут
Гості запрошені?

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Із брами вихо-
дили дружки. Дві дружки несли коровай на рушнику. 
Вони тричі кланялися гостям молодого. Дружби кла-
ли на коровай фату молодої. Колись клали великий ві-
нок. Усіх запрошували до хати. За столом сідала моло-
да, опустивши голову на руки, удаючи ніби плаче. До 
неї звертався старший дружба:

Добрий день тобі, панно молода,
Ми сьогодні прийшли до тебе
Від пана молодого
І принесли тобі вінка дорогого.

 [Усі кричать]
«Віват!»
Бо цей вінок – то для тебе
Є велика слава,
Що ти його доносила,
А не притоптала.
«Віват!»
А ще слава і утіха
Всій твоїй родині,
Що ти вінка доносила
В щасливій годині.
«Віват!»
А ви, дружки, не сумуйте,
Але сі всміхайте,
Ми теж хлопці непогані,
Між нас вибирайте.
«Віват!»
Не плач, не плач, молоденька,
Не дивись в долину,
Бо вибрала-с молодого,
Як малу дитину.
«Віват!»

Візьми від нас цей віночок,
Ми тобі вручаєм.
Довгих, довгих літ життя
Ми тобі бажаєм.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Подавали фату. Тим 
часом дружби напихали весільний калач монетами 
Й теж подавали молодій. Вона зубами мала їх пови-
тягати. Так жартівливо перевіряли «міцність зубів 
молодої». Починалася торгівля брата з молодим за 
свою сестру. Молодий платив за неї гроші. Молода 
сідала посеред хати на стілець, і всі члени родини по 
черзі її розчісували. Першою починала мама. Свашки 
співали: 

Ой благослови, Боже
Та й Пречиста Мати,
Я вступити до хати,
Будуть нам помагати
Молоду збирати.

Батьки говорили: «Най Господь благословить!».

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Мати молодої знімала віночок, 
молода цілувала її в руку. Тоді мати чіпляла віночок, 
у  якому молода була всі ці дні, молодшій сестрі або 
якійсь племінниці. Молодій клала на голову фату. 
Свашки співали:

Ой то я сі дочекала
Та й суботи тої,
Що принесли мені вінок
На подвір’я моє.
Журилися вороженьки,
Журилися люди,
Що на твоїй голівоньці
Віночка не буде.
Не журіться, воріженьки,
Не журіться, люди,
Бо на моїй голівоньці 
Злотий вінець буде.
Ой чи злотий, чи не злотий,
Злотом позлочений,
Бо то мені цей віночок
Від Бога суджений.

Співали мамі молодої:
Весілля сі починає
В щісливу годину,
Будеш, мати, відправляти
До шлюбу дитину.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Молода вже була одяг-
нута, ставала поряд з молодим, і вони кланялися бать-
кам. Свашки співали:

Ой перший раз, ой перший раз
Поклоніться матінці сто раз.
Не раз, не два та матінка годувала,
Нім сі твого поклононька дочекала. 
Рожевії квіти, кланяються діти
Отцеві, матіноньці
І всій родинонці.

Усі виходили на подвір’я, мати кропила молодих свя-
ченою водою й обсипала пшеницею.

Кропи, матінко, кропи
Свяченою водою
За мною молодою.

Як виходили з брами, співали:
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Дайте до церкви знати,
Що ми вже йдем з хати,
Би нас не забавляли,
Би нас відправляли.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІН-
ЧАННЯ   Молоду вели до шлюбу два дружби, а  мо-
лодого  – дві дружки. Усі трималися не за руки, а  за 
хустини. Дорогою до церкви вони кожному, кого зу-
стрічали, кланялися тричі... Після вінчання в церкві 
всі поверталися до молодої. Мати молодої брала за 
руку молодого, він – молоду, і тричі обводила навколо 
всіх столів. Мати була одягнута у вивернутий кожух. 
Усі мусили міцно триматися за руки, бо якщо в когось 
руки роз’єднаються, то тоді молоді розлучаться. Усі 
гості співали:

Радуйся, матінко,
Взяло шлюб дитятко,
Не одне, а двоє – 
Вже твої обоє.

Усі гості сідали за столи. Гостилися кілька годин. Піс-
ля пригощань танцювали. Пізно ввечері гості обдаро-
вували молодих. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («ЗАВ’ЯЗУЮТЬ МОЛОДУ»)  
Близько опівночі зав’язували молоду. Для цього ста-
вили посередині хати стілець. На нього сідав молодий, 
йому на коліна клали подушку. Зверху на подушку 
сідала молода. Її покривала мама молодого. Гості їм 
співали: 

Ой втвори, мамо, ліску,
Ведем тобі невістку –
Високу, як драбину,

Червону, як калину.
Корову ті’ не здоє,
Бо сі хвоста боє,
Шматі ти не випере –
Сухе на паркан розстеле.

Молода двічі знімала хустину, ніби їй не подобало-
ся. Коли мама молодого зав’язувала третій раз, то всі 
співали: 

Ой на споді бурачок,
А на верху гичка,
Вчора була дівчинонька,
Нині – молодичка.
Як я була коло мами,
Несла воду мисков,
А матусі вибігає:
– Тобі, доню, тєжко.
А як була у свекрухи,
Несла коновками,
А свекруха вибігає:
– Йди скорше ногами.

Молоду покривали, вона вставала й відчеплювала бу-
кет у молодого. 

ДАРУВАННЯ, ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Молода давала 
подарунки родичам молодого: татові – костюм, мамі – 
тканину на костюм, братам і сестрам, тіткам – светри. 
До речі, мама молодого зав’язувала молоду своєю хус-
тиною, яку купувала перед весіллям. Інші подарунки: 
двох-трьох старост молодого молода перев’язувала 
вишитими рушниками. За них старости платили 
гроші [20–25  грн]. Після дарування молода пере-
танцьовувала з усіма дівчатами й парубками. Остан-
ній танець молода танцювала з молодим.
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Записала К. Ковтун 2011 р. у м. Києві 
від Пилипенко Марії Володимирівни, 1938 р. н.,  

та Дроботун Тетяни Андріївни, 1916 р. н., 
родом із с. Троєщина Броварського р‑ну Київської обл.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Дівчата наряджають 
вільце учотирох чи утрох, а всі стоять на улиці, ждуть, 
поки їх у хату пригласять. Уже, допустім, одинадцять 
часов вечора, а з дому [ідуть] всі не ївши, бо нащо ж 
їсти, як тут можна наїстися?

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙНИЦІ  
Стоїмо на улиці, ждемо, співаєм безперестанку, голо-
дни всі, як вовкі, а по молодості добре їсти хочеться. 
А жонкі́-коровайниці там у хаті, тісто допікають – ко-
ровай, верчі, лежень, шишкі. Шишок було по дві ви-
рейкі напікали. Починають діжу пудимать. Діжу пікну 
ставили на стил, світили дві свічкі, приліплювали на 
дно, затикали на дно чотири ножі навхрест, учотирох 
пудимали діжу до сволока, стукали тричи об сволок і 
так дев’ять раз. Свічкі мати ховала і давала у неділю 
приданці, шоб зліпила докупи із свашчиною, співали:

І піч на сохах, 
І діжа на руках,
І цілуймося, і милуймося,
Хто кому рад...

На коровай кликала мати [молодого, молодої], 
у  обох  – пекли у суботу. Собірались коровайниці 
зранку, часов у дев’ять-десять, кажда ішла із своїм 
ножем. Мати у п’ятницю гукала парне число коровай-
ниць, душ шість-вісім, бо чотири – мало, а вісім – уже 
базар. Когось просили за старшу коровайницю, котра 
усьому давала лад. Старша коровайниця несла з дому 
дванадцять яєць, усі коровайниці – замужні. Разом з 
короваєм ліпили і багато шишок, бо й дружкам треба 
дать і каждий коровайниці додому дітям треба дать, 
так само і в молодого. Шишки пекли, як уже були по-
печени коровай, верчі, лежень. Старша коровайниця 
порядок давала всьому. У коровай у чотирох углах ло-
жили гроши – по три-п’ять копійок. Переживали, шоб 
усе добре вдалося, особенно коровай, шоб не репнув, 
бо не житимуть укупі, шоб не пудгорів, бо пагано бу-
дуть жить, шоб на скорині не сів, бо бєдность буде. До 
заходу сонця, чи літом, чи зімою, усе треба шоб по-
печене було, це як закон. Маці [матері] нейзя було не 
місить, не садить у піч, вона могла тихо наблюдать, чи 
правильно напалена піч, бо це було головне. Просову-
вали у піч і руку, і бомагу, чи не гаряче́. Саджали най-
далі коровай, бо вин пікся найдовше, тоді лежень, тоді 
верчі, а скраю вже – шишкі, бо вони маленькі і пеклись 

скоро, печи ж були суме́нни [величезні]. У бильшості 
було по два заходи. Це все треба було дружно, скоро 
робить, бо тісто могло перейти. Як поштрикаєш но-
жем, шоб воно трохі сіло, це вже не те, це вже ґанж. 
Зате як вдавалося все добре, коровайниць гарно по-
штували, дякували їм, тоді вони і «журавля» вже при-
кликали. Старшу коровайницю мати тричи обнімала, 
дарувала їй хусточку, шоб носила, і шишок усім дітям, 
а простим коровайницям – тилько шишкі. Із старшою 
коровайницею послі весілля вже роднялись і гукали її 
як за родню на весіллє до всіх дітей. Великі верчі, на 
шість шишок, давали хрищеним батькам, маленькі, з 
чотирох шишечок, давали родні, дядькам, тьоткам, як 
дарували. На коровай із тіста у чотирох углах ліпили 
дубови листкі, далі – квіткі, а посередині – два «голу-
би». Коровай обтикали калиною і обв’язували крас-
ним рушником, зверху ложили дві дерев’яни ложкі, 
ізвязани красною лєнтою. Як зачинали ділить коро-
вай, середи ну із квіткою і двома голубами вирізали і 
ложили коло молодих, а тоді вже розрізали коровай. 
На тарілку ложили по два кусочкі, спид із кусочков 
оставляли на тарілці. Співають дружки:

А я у батенька в садочку
Скопаю грядочку
Да посію дівуваннєчко.
Куди не йтиму,
В садочок зайду,
З дівування квітку зорву.
Зов’ю віночок,
Повішу на колочок.
Віночок має,
Колочок сяє,
А Галинкі вже з нами немає.

***
Ой матюнко моя, утюнко,
Останню я в тебе ниченьку.
Примай мене да й за гистоньку.
Бо в свекрухі треба знати
Раненько й устати,
Білесенько да й умитися,
Усій семні поклонитися –
Старенькому, ще й маленькому,
І Іванку молоденькому.

***
Ой у батька да й на й одході
Посадила оріх у городі.
– Рости, рости, мий орішеньку,
Да й батечку на й утішеньку.
Кохай собі другую такую,
Як викохав мене молодую.
– Тяжко-важко другую кохати,
А ще тяжче тебе забувати.
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Ой матюнко ж моя, утюнко,
Які ж мині сю нич сон снився,
Що барвінком весь двир оповився,
Калиною обгородився,
А горошком да й обсипався...

***
Ой у суботу, проти неділі,
Мила Галочка сіні. (2)
Ой як нагнеться – не розогнеться,
Слізоньками оболлється. (2)
Вишла до її матюнка її:
– Чого, донечко, плачеш? (2)
Ой чи жалько тобі русої коси,
Чи дівоцької краси? (2)
– Не жалько мені русої коси,
Ще й дівоцької краси, (2)
А жалько мині батечка свого,
Ще й подвір’єчка його. (2)

***
Ой ітимуть подруженькі
Улоньками
Да нестимуть повну рожу
Гилоньками. (2)
Будуть вони пуд виконце
Пудбігати,
Будуть вони нашу Галю
Викликати. (2)
– Ой чи дома ваша Галя,
Чи немає?
Чи з іншими подружками
Десь гуляє? (2)
– Ой немає її дома,
Вже й не буде.
Із іншими подружками
Гулять буде... (2)

Як місять коровай, співають:
Тройця по церкві ходила, (2)
Спаса за ручку водила.
Ходім, Спасе, до нас,
А у нас усе гаразд:
Сам Бог коровай місить,
А Пречиста свічі світить,
Ангели воду носять
І за нас Бога просять...

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ДІВИЧ-ВЕЧОР»), ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, 
ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Дівич-вечор – у молодої і у молодо-
го. Вин свою родню собірає, світилок, бояр, а молода – 
своїх дружок. Увечорі од молодого до молодої іде по-
їзд, як уже почастуються у молодого, тоді ж молоди[й] 
купує мєсто коло молодої. Молоду нахіляє над столом 
брат молодої або хтось із хлопцьов із її родні. Старша 
дружка накриває молоду хусткою, заходить молоди[й], 
платить брату гроши за мєсто коло молодої, одкриває 
хустку і через стил цілує молоду, тоді обходить і сідає 
коло її. Страви на дівич-вечорі: капуста варена, галушкі, 
коржів було нарозкачують стико, тоді ріжуть тоненько 
на галушкі, було родня ходить днів по два-три різать 
галушкі, вони посохнуть, а тоді вже ж варять молошни, 
трохі туди сахарцю, і такі були смашни, шо любо. Ще 
була картопля з мнясом, чимало туди водичкі лили, ви-
ходила така з юшечкою, да розимліє в печі і така добра, 
шо однуєю картопелькою можна було наїстись. На за-
куску був кісіль з вишень, густи такі [густий такий], як 

холодець, у нас тут у кажного вишнякі були – «шпанка» 
і такі дрибніши, були варені груши у полумисках, і по 
пирожечку кажному ложили. Гарілку на весіллє купо-
вали, гонить тоді не гонили, а куповали на мірку. Тут, 
у Троєщині, можна було купить і на Подолі. Гуляли на 
дівич-вечорі довго, уже й за пивнич, а нехто не розхо-
диться. Добре наїлися, скрипка чи гармошка грає (кому 
було коли, той і йшов), а в дівчат аж жижкі трусяться, 
так танцювать хочеться. Гармошка як заграє, а  бубон 
як забубонить з переборами, ото кругом бубна є такі 
залізни колещатка по два, і як пройдеться бубоніст па-
лочкою по кругу, дак дівчата аж пудскакують, покі по-
розходяться – три часа ночи, а вранці ж треба на він-
чаннє собіраться... Як прийде на дівич-вечір до молодої 
поїзд од молодого. Двері відчинені, приданки молодої 
в хаті, свахи молодого по той бік порога. Дві (одна – з 
хати, друга  – знадвору) з’єднують дві запалені свічки 
(запалює мати молодої, як немає – рідна тітка чи дяди-
на) через поріг і співають:

Приступи, свашечко, до мене,
Є в тебе свічечка, є в мене.
Зліпимо свічечкі в один ґнит,
Зведемо діточок в один рид...

У суботу – шишки. На шишках була найлуча гульня. 
Це вже послі того, як із усім управились. Все напечене 
вже на столі, шишок по дві вирейкі напікали, аякже, 
у каждого діти, кажний дитині додому давали. 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Я  в [19]60-му  году замуж 
ішла, дак цей «Журавель» був на кажному весіллі, 
а вже в [19]65-му моя подружка виходила, дак у Ма-
русі вже не гуляли у «Журавля», десь отут, у  ціх го-
дах, вин загубився, а  як же ж інтересно було і весе-
ло. У  «Журавля». Як тепло було, гуляли надворі, як 
холодно – в хаті. Вибірали жинку од тридцяти п’яти 
до п’ятдесяти год, шоб не потороча, а уміла. Треба ж 
показувать ще і очима, і руками. Надівали їй кожуха 
навиворот, витягали лавку чи довгі ослин, вона туди 
ставала, всі робили кружка (вона – на ослоні усеред-
ині) і зачинали співать:

Унадився журавель, журавель.
До бабиних конопель, конопель.
Сякі-такі журавель.
До бабиних конопель.
У-у-у!

Жинка-«журавель» притуляла палку до носа і показу-
вала, як той «журавель» дзьобає коноплі. Коли про-
тягували «У-у-у!», починали пальцями свариться на 
«журавля».

А я тиї конопелькі 
Покошу, покошу,
А я того журавля
Задушу, задушу.
У-у-у!

Кідаються до «журавля», а  вин скакає по лавці то в 
той бик, то в той.

А журавлик той 
Скик да скик.
І од нас усіх
Втік, утік.
О-о-о! [Розводять руками.]

«Журавель» скакає з лавкі на мист [на підлогу] і тікає. 
Жонкі́ беруть на весільному дворищі драбину (і на 
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лавку садовили), садовлять туди «журавля» і несуть 
його додому. «Журавель» виставляє могорич і закуску, 
шо в кого було, ідуть з усіма бебехами на весільни двір 
і гуляють до пизної ночи. 

БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Лехнівка
Записали К. Ковтун та В. Головатюк у листопаді 

1994 р. у с. Лехнівка Баришівського р‑ну Київської обл. 
від Чудо Надії Євтухівни, 1931 р. н.,  

переселенки із с. Копачі  
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.

СВАТАННЯ  Свати приходили сватати дівчину з хлібом-
сіллю. Як дівчина попередньо дала згоду, то на сватання 
йшли рідні, дядьки, тітки. Розрізали хліб. На знак згоди 
молоді пили по чарці першими, а тоді – усі присутні. 
Це називалося «пити согласіє». Потім відбувався обряд 
перев’язування всіх хустками чи ручніками [рушника-
ми]. На сватанні молода молодому не давала хустки.

КОРОВАЙ  Коровай колись пекли в суботу. Пекти коро-
вай кликали молодиць, які у злагоді жили з чоловіка-
ми. Удів чи розлучених не запрошували. Кожна коро-
вайниця несла миску борошна, кілька яєць. «Шо там у 
тєбє є, до озьмєш, тоже ж нє в обіду будє».

Єк мі каравай мєсілі,
З Дунаю воду насілі...

Не треба, щоб коровай був дуже гарний. Треба, щоб 
він був трошки глєвкаватий, щоб молоді були глєв-
ки – гарні, як повиливані... 

ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  В один вечір і коровай пєчуть, і свєч-
ки сучуть маладим. Гніт для свічок брали з льону. Су-
кали свічки ті самі жінки, що й коровай робили. Брали 
в руки той льон, що на ґніт, і просили в усіх присутніх 
благословення: «Благослові, отєц, маті, свєчку начаті». 
Хто був у хаті, відповідав: «Бог благословіць!» – «Другі 
раз». – «Бог благословіць!» – «Трєті раз». – «Бог благо-
славіць!». Починали роботу і співали: 

Свєтая субота, Пречістая Маті, 
Да поможи нам, Боже, вєсєллє начаті,
Прілєті, пчолочко, (2)
Да да нашей каморачки,
Принєсі вощечку
Да [ім’я молодої] на свєчечку.
Із трох ройов воску, (2)
Із трох крамаров шовку,
З трох гарадов вєтки, 
Шоб любілісє дєтки.
Да [ім’я молодої] маті (2)
Да й по уліци ходіть. (3)
Да сусєдочок просіть:
– Да сусєдочки моє, (2)
Да ходєтє до менє, (2)
Да до мого дітяті
Жовтого воску топтат(ь),
Жовтого воску топтаті, (2)
Яснаї свєчі сукат(ь).
Яснаї свєчі сукаті, (2)
Госпада Бога прохат(ь).
– Дай, Боже, добру дніну (2)
Нашаму господін(у).

Свічок мало бути дві. Одну сукали в молодого, дру-
гу  – у молодої. Прикрашали їх калиною, барвінком, 
обмотували червоною і чорною заполоччю. Усі ці 
прикраси приходились якраз на середину свічки, те 
місце, де трималися руками, і зверху мало бути віль-
ним... Свічки зліплювали докупи перед тим, як зави-
вали молоду. Від молодого свічку приносила старша 
світилка. Хвостики з ґнота пускали довшими й ніколи 
не обрізали. Де мала горіти свічка, то там обпалювали, 
а знизу – ні. Як закінчували робити свічку, то відразу 
клали її до образів на божницю...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  В один день у моло-
дої пекли коровай і сукали свічку, у молодого пекли 
коровай, вбирали вільце та сукали свічку. Вільце 
прикрашали тільки в молодого, робили це дівчата з 
його рідні  – світилки. Коли починали цю роботу, то 
обов’язково благословлялися. І взагалі, коли щось по-
чинали робити на весіллі, то спочатку просили благо-
словення в присутніх. Казали: «Благославі, отєц, маті, 
маладому в’єльце віті». Хто був у хаті, відповідав: «Бог 
благославіць!» – «Другі раз». – «Бог благословіць!». – 
«Трєті раз».  – «Бог благославіць!». Вільце робили з 
груші, сливи або яблуні. Рубати «вільце» йшов друж-
ко й вибирав, щоб обов’язково вершок був потрійним 
[три скелетні гілляки]. Цей потрійний вершок нази-
вався «рагі». Рагі обчищали, ставили у хрестовину й 
починали прикрашати. Улітку прикрашали живими 
квітами, узимку  – сухими, а  пізніше  – паперовими. 
При цьому співали:

Лєтєв горносталь через сад,
Погубів пєр’єчко на весь сад.
Збірайтє, дєвачки, пєр’єчко
Да віть [ім’я молодого] вєлєчко.
Як мі [ім’я молодого] вєлєчко вілі,
То всєє луга сходілі, (2)
Всю калінаньку віламалі, (2)
Крещатий бєрвєнок віщіпалі (2)
Да й [ім’я молодого] вєлєчка ізвілі.
Чи багати [ім’я молодого] батько твой,
Чи вісокі стогі й у гумнє, (2)
Вішіє вєлєчка на сталє.
Просілісє молодіци, да просілісє молодіци
Да да нас вєлєц віті,
Мі їм одказалі,
Шо зовйом вєльца самі.
Ізовйом вєлєчка з рогози,
Наши дєвачки твєрєзи.
Чи багати [ім’я молодого] батько твой,
Чи вікупіть вєлєчка із стола,
А єк нє будє вікуплять,
Повєзом на базар продавать.

Коли робили вільце, то збиралися всі. Старі попід 
вікнами глєдять, а  молоді дівчата були задіяні в цій 
роботі. Старші дівчата співали, а  менші  – училися...
Заквітчаним вільцем боярин стукав тричі об стелю й 
закріплював його на столі, щоб не впало. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  У  цей час у молодої продовжувалося 
гуляння, що супроводжувалося піснями:

Поблагославілась [ім’я молодої] 
В свога роднага батєнька:
– Поблагославі, мой батєчко,
На посаданьку сєсть.
– Поблагославлю, дітятко,
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Поблагославлю, родноє, 
Ох Боже тобі на помочи,
Янголі на радощ(и).
Поблагославілась [ім’я молодої]
В своєй родноєй матюнки:
– Поблагославі, моя матюнко,
На посаданьку сєсть.
– Поблагославлю, дітятко,
Поблагославлю, родноє, 
Ох Боже тобі на помочи,
Янголі на радощ(и).

Далі в пісні проситься благословення в брата, сестри, 
усіх, хто є в сім’ї. Як виходила заміж сирота, то співа-
ли сирітську:

Зєлєная да й дуброванька, (2)
Як у тєбє да й пєньков много, (3)
Зєлєного – ані одного.
Молодая да й [ім’я молодої],
Й молодая да й [ім’я молодої],
Як у тєбє да й батьков много, (2)
А родного – ані одного.
Только тиє, шо піть да гуляті, (2)
Парадочку нєкому дават(ь).
Только тиє, шо напітісє, (2)
Да й нікому пожурітіс(ь).
Пошлю сокала повіше неба,
Бо мнє батєнько трєба, (2)
А зазуленьку – на Вкраїнаньку
Й по родну родіноньку. (2)
Ще соколік нє долєтає,
А батєнько да й промовляє...
  ***
Ой казала да й [ім’я молодої]:
– Замуж не пойду.
Насєєла чорнобривцов
Повную граду.
Ох хто ж моє чорнобривци
Полівать будє,
Ох хто ж мєнє, молодую,
Жалувать будє?
Обозвався да й [ім’я молодого]
В зєлєном саду:
– Ох я твоє чорнобривци
Полівать буду.
Ох я твоє чорнобривци
Полівать буду,
Ох я тєбє, молодую,
Жалувать буду.

***
Лєтять галочки да в три родочки,
Зазюлька – попєрєду. (2)
Усі галочки по дубках сєлі,
Зазюлька – на калін(у). (2)
Усі галочки защебетали,
Зазюлька – заковал(а). (2)
Ішлі дєвачки да в три радочки
[Ім’я молодої] – попєрєд(у). (2)
Усі дєвачки по лавках сєлі,
[Ім’я молодої] – за скам’єю(й). (2)
Усі дєвачки да й заспєвалі,
[Ім’я молодої] й заплакал(а).
– Ох нє жаль мінє так ні на кого,
Як на татка родного. (2)
Йон мєнє дає, сам нє вєдає,
Яка мнє доля будь(є).

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  У молодого не дуже гуляли. Випи-
вали по чарці, обідали й хутко збирали весільний по-
їзд, щоб їхати по молоду. Дорогою співали:

Ой ві копачовпи, вороги,
Нє пєрєходьтє дороги, (2)
Бо зять тещі вєзє піроги, (2)
Ще й червониє чоботи.
Червониє чоботи й од шевца,
Золотиє пудковки й од коваля,
Щоб наши пудковки бражчалі, 
Щоб наши вороги мовчалі.
Ві[й]ді [ім’я молодої] на сєй двор,
Прастєлі хвартушок-сєміпол,
Нєхай хвартушок помає,
Нєхай твоя родіна гуляє.

ДАРУВАННЯ  Роздавали подарунки сватам, які приїха-
ли по молоду. Свекру – сорочку, свекрусі – вишивану 
сорочку... Коли в молодої роздавали подарунки, свахи 
співали:

Казалі [ім’я молодої] – нє праха, 
Казалі [ім’я молодої] – нє вдаха,
А єна напрала й наткала,
Да бєлєнько вбєліла, (2)
Да й усіх сватов обдєліла.
Пєрвому свату – постав, (2)
Щоб із лаві нє встав,
Свасі – повпостава,
Щоб із лаві нє встала.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Перед тим як починали за-
вивати молоду, свашки зліплювали свічки. Просили 
благо словення: «Благослові, отєц, маті, свєчки злє-
піті». Усі присутні відповідали: «Бог благословіть!» – 
«Другі раз». – «Бог благословіть!» – «Треті раз». – «Бог 
благословіть!». Свахи починали зліплювати свічки, 
а  хтось із хати тримав у цей час двері, щоб ніхто не 
заходив і не виходив.

Пріступі, свахо, до мєнє,
У тєбє свєча й у мєнє,
Злєпімо свєчки докупки,
Звєдємо дєтки до хатки (2)
Да й до другої паніматки.
Пріступі, свахо, пріступі
Да й навкруг сєбє поглєді,
Поглєді, свахо, навкруги,
Чи позаплюскалісь вороги.

***
Ой зацвіла каліна-маліна
Да й на бєламу морозі,
Давай, свахо, поцєлуємось
На сєнєчном пороз(і).
Усі люди здівовалісє, (2)
Як свахи цєловалісє
На сєнєчном порозі
Да й на білому морозі(зь).

Після того як роздали подарунки, зліпили свічки, по-
чинали завивати молоду. Перед тим як садили молоду 
на стілець, на вивернутий кожух, брали віко від пікної 
діжі, сипали на нього пшеницю чи жито, клали гре-
бінку для розчісування коси, хустку, яку приносив мо-
лодий для завивання молодої, і просили в присутніх 
благословення: «Благослові, отєц, маті, молодій квєт-
ки зняті». Усі відповідали: «Бог благословіть!» – «Другі 
раз». – «Бог благословіть!» – «Треті раз». – «Бог благо-
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словіть!». Знімали з молодої вінок дві молодиці, які 
добре жили в шлюбі: одна – з рідні молодого, друга – з 
рідні молодої. Одна розчісувала косу молодій, друга – 
тримала хустку. Молода двічі знімала із себе хустку й 
кидала поперед себе, а на третій раз – змирялась з тим, 
що вона буде вже не з дівчатами, а  з молодицями, з 
хусткою на голові. Як уже завили наречену, брали віко 
й обсипали зерном молодих і гостей, співали:

Зараді, Боже, жита (2) 
Да й на новоє лєто,
Щоб наши молодиє малі
Да стоєчи жалі(ль).
А молодий [ім’я молодого]
Да стоєчи косів.

***
Да іскіньтє китайки, (2)
Да й закіньтє пуд лавки,
Назовіть молодічкою(й).

с. Лукаші
Записав Ю. Бідношия 15 червня 2004 р.  

у с. Лукаші Баришівського р‑ну Київської обл. 
від Коваленко Марії Панасівни, 1926 р. н.,   

та Логвиненко Любові Кузьмівни, 1934 р. н.,  
переселенок із с. Машеве  

колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.

СВАТАННЯ  Як почіналось... Пріходять своти [свати], там 
склодають договор, колі й дє весєлє чі... Сєдно ж прі-
готувка була... По богато нє бралі, там шість чоловік чі 
вусім, чі скулькі там. А тоди номечають, колі свадьба, 
знов готовєца но свадьбу – і гуляють свадьбу. До венца 
єзділі, венчалісь. А тоди ж при совецкіх уже нє розре-
шалі, док хто венчавсь, а хто нє венчавсь, гуляють сєд-
но. Я, прімєрно, но своїх родних. Честую вранци і того, 
а тоди переходєть [...] до свата, а сватові – до менє. До 
мі честуєм і гуляєм, музика грає, скачуть, спевають, чу-
дєть шо попало... Гуляють. Так і тепер же гуляють так... 
Інтєресно крєпко тоди, як ідуть у свати. Тоди прідуть, 
пітаюца: «Чі свіня не тре’, до ж і є? Чі тєля не тре’, до 
ж і є? Чі корову продаєтє?» – отак. І на ноч просяца... 
«Нам нарайолі [порадили], шо ві тєлічку продоєтє...». 
Ще як посторонні чоловік, док правду подумав бі, яґбі 
з чужого сєла, єкіє сє інтєресниє люді... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  [Чи збиралися дівчата перед весіллям у мо-
лодої?] Нє, в нас токого нє було. Як молода замуж ідє? Нє, 
нє. У нас даже дівчата на свадьбу нє ходілі – толькі друж-
ка і всьо. А дівчата – так, як осє тєпер ідуть на свадьбу, 
у нас – нє, толькі сториє [старі] і всьо. А молодиє ж тоди 
горєлкі нє пілі так, як тєпер. А тоди горєлкі молодиє – 
Боже збав! І но свадьбу... Батько з маткой ідє но свадьбу... 
Прімєрно, сє я чі син... У нас нє було. Я в Кійові була, 
дак дівок перев’язоволі лєнтамі. А в нас токого нє було. 
Нє, нє, у нас – нє... У нас нічого нє робілі. А в молодой 
нє дєвкі спевалі, а сториє бабі... Нє токіє сториє, а... Єкіє 
умєлі спевать... І так спевалі, шо мі нє попереймалі. От мі 
нє тямілі уже, як спевать. Ото як скріню вєзуть молоде, 
док як спевають: «Отчіняй, сватє, [хату]»... 

КОРОВАЙНИЦІ  Пеклі [коровай] нє вдові, а толькі шоб 
булі... В обшем, нє покідачкі і нє вдові... А шоб подру-
жілісь і жілі. Утрох мєсєть. Тоди у пєч до й пєкуть. 
Аяґже. Як пекуть, док у нас нє спевалі... Док ріжуть. 
І но коровай гроші кідоють, хто в прікладі на весєллє. 

КОРОВАЙ  Круглий [коровай], круглий. У тазіку пеклі 
токому здоровому... Або в місце [мисці] токой круг-
лой. А шішкі якієсь там уже робілі... Шішечкі, до тоди 
ж і рєжуть – но торелку й роздоють, хто в прікладі...
[Чи клали в коровай гроші?] Да, ложілі... Колісь я нє 
знаю, но осє тєпер уже ложілі гроші. У шішку ложі-
лі... Шоб богатиє булі, чі що... В моїх нє ложілі, мі тут 
уже пєклі коровай... У нас коровай, док нє спєвають, 
як печуть коровая... Як соділі [...] спєвалі, як ранше... 
От як я свого Восіля женіла [...] у Жажковском ройоні 
[Черкаська обл.], док бачіла: мєсєть і спєвають. Спе-
валі і в нас, тукі шо... І горєлку їм доють, а єни – що 
віпілі, а що в тей тєсто горєлку вілівалі. Мєсілі і спєва-
лі. Спевалі ранше, а мі булі зобітиє й роботамі, і всім 
но свєті... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («В’ЮЛЦА»)  В’юлца вілі. Да. То ж 
уже прібіралісє. Лєтом, док там, прімєрно, з груші. Ві-
резалі з дєрева: чі з груші, чі з чого... Да. Но трі рогі 
так вібералі. І зрєжуть – і то вже в’юлца. І плєлі, і спе-
валі... І  толькі пріберать, шоб тулькі замужняя була, 
у парі жіла... На стул [...] у хліб, у полєніцу [ставили 
«в’юлце»]... Робілі токіє, як ото но ялинку. Сє ж уже 
тепер, а ранчей – у хліб... В просту полєніцу, да...  Тє-
пер в’юлцов нє в’ють. А тиє в’юлца, як уже одбудє всє 
[...], зокідають аж но хату. Прібівають уже так до... Або 
до вугла пріб’ють... І  то вже покуда єно й нє отподє. 
Бо там же ж пріберають уже цвєтамі всякімі. Робілі 
колізь же [...] док із стружок. Да. Із бумагі...Овса зосу-
шеть зєлєного... До овса тоді... Пріберають. Як улітку, 
док те... А взімку, док шукають уже. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  То з гребеня, а  то ро-
щоска уже ся, шо чесалі, мучкі муколі. Док уже тоєю 
рощоскою молоду вже рощесують. І  вже венка скі-
дають, уже просять у батька й маткі: «Блогословіть». 
Блогословіла, шоб: «Отєц і маті, блогослові венка з 
молодої зняті». До то вже здималі, до тоди вже вєнком 
тим як притіснє... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  А  вже як дружков перев’яжуть, дак 
уже ж тут свадьба, гуляють і всьо. Уже ж піть, ну, і єни 
частують уже, дружкі вже наче, як ото вже свадьбу ве-
дуть у сєльську раду. Да. [Скільки дружків було?] Трі. 
І ще в нас свєтюлкі [світилки] бралі. То як зо столом. 
Як уже зо столом, док свєтьолка вже. Свєтюлку бра-
лі, нозивалі в нас «свєтюлка»... [Хто був світилкою?] 
Дєвочкі двє, прімєрно. Нєдоросток. Молиє. Так годі-
ков шесть, годіков п’ять. До дєсєті. [Світилка] сєділа 
зо столом. Свєчечку дєржала... По-мойому, то свєчка 
із єго рукі і з єє. До злєплюють тоди  ж... Полілі [за-
палювали] свєчку. Трошкі погоріть, а  тоди... Да, там 
нєбогацко... То разніци нєма. [Світилка була від мо-
лодого чи молодої?] Док і двє садять дєвочкі. Їм же ж 
інтєресно ж. Да. [Чи були «закосяни»?] Аяґже. Як ло-
жеть скріню уже, тоді косянка. Да. Зо косою...  «Ко-
сьянка поєхола», – каже. То вже єна єдє туди, а тоди 
вже з скріні вже вішоєм... От, прімєрно, в  хаті вже 
богі ж вєшола [...], но окони... Да. Так она вже ручнікі 
вєшоє у хаті так... С  тіє вже молодої. Док осє козалі 
«косянка»... І єна ж із молоде, єна ж уже всє богацтво 
показує, як поєдє. Да. [Це була якась родичка?] Ну 
да. Сєстра буває. Да, сєстра чі двоюрудна сєстра. Зо-
мужня [заміжня], аяґже. Всє в основном робілі, шоб 
жілі у парі. А токіх уже... А молодих нє бралі. Молодиє 
но вєсєллє ж нє йшлі. Да, у нас молодиє на вєсєллях 
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нє гулялі. Сє дєвкі до хлопци – боронь Боже!.. Уже ж 
томода но свадьбі. Кнєжи. І дружка. Сє ж у молодо-
го – вєнчалісь, дак вєнца дєржав. У молодого – кнєжи, 
а  в молодої  – дружка... Дружка  – то товаришку обо 
родічку [брали]. І дружка одна... [Як називали хреще-
ного батька молодого?] Було токе, шо «старши сват» 
козалі уже оцє... А ранше ж – як хрищени, док уже ж 
помагав, як нє було батька. У нас як гуляють вєсєллє, 
до хто в прікладі но вєсєллі, усі готовєца і всі нєсуть 
горєлку. Усі помогають... Я  гуляю свадьбу, а  до мєнє 
пріклатчікі всі йдуть іс своєю горєлкою, іс своєю хор-
чею. Да, в нас помогалі. Помогалі друг другу так. [Хто 
такі «прикладчики»?] Хто но свадьбє гуляє. Да. І сусє-
дов гукну. Як я сє б, прімєрно, док і Любу б гукнула, 
і сє, і те, абі охотниє булі. І родічув... А колісь кажуть: 
«Ой, одрєжу рукова, до пойду в прідане». Да. Бабі, мо-
лодіци токіє. «У пріданнє» козалі. Да, док уже одрєже 
полотняного... Отако-о полотна... Но «рукова» колісь 
козалі. І йдє вже в пріклатчікі... Гуляють, скачуть. [Чи 
були «запорожці»?] О-о! То як коровай дєлєть, вілоч-
ніком у столю б’ють і крічать: «Нє зобувайтє но за-
порожци!». Да, так уже обдєлують ту хату, наче... Що 
треба знов щекотуріть... У порозі ж єни стоять і сту-
коють. А столю обоб’ють, а в наз же крейдою мажем. 
Столю, пєч ту так обдєруть, і оппішуть... 

ПОСАГ («ПРІДОНЕ»)  Но-о, уже як бере, прімєрно, па-
робок тей же, док додому ж зобірає [молоду]. Матка 
блогословляє, доє окону. І  собірають уже... І  но воз, 
і повезлі скриню. Ще в скриню ручнікі [рушники] по-
вкідають, і тоди вже бабі спевають. Стоновєть скриню 
но воз – і бабі стоновєца, і спевають уже. Песні вже... 
Якіє вмелі  – токіє спевалі... «Прідоне» називалося. 
В кого корова. А як я вже йшла, док тєля... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Чи демон-
стрували «чесність» молодої?] Нє, у  нас токого нє 
було. Док колізь же токого безобразєя нє било, як 
тепер. Колізь же, як дітя прівєдє, так... То по сєлу нє 
йшла. Зо сєлом... Стєсняласє, стидно було... [Як нази-
вали позашлюбних дітей?] «Бойструкі»... «Бойструк» 
кажуть... [Чи надівали на матір хомут, якщо молода 
була «нечесна»?] Нє, нє... У нас нічого. Токо так, роз-
говорі і всьо по сєлу... Шо так: жіла іс тім, а  зо того 
пошла. Шо гуляла погано... 

с. Ярешки
Записала Т. Зубрицька 1994 р. у с. Ярешки  

Баришівського р‑ну Київської обл. 
від Бузиної Людмили Григорівни, 1913 р. н., 

та Макаренко Анастасії Омельківни, 1917 р. н.,  
переселенки із с. Чистогалівка  

колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.

СВАТАННЯ  В свати йшли жених і брат чи дядько. Не-
сли хліб в хустині, горілку не брали. Дівку обов’язково 
кличуть... Вона в цей час повинна щось в руках мати. 
Як сватали сестру, вона пряла. Примовляють: «Йшли 
лісом, зустріли куницю, вона сюди забігла...». Як згод-
ні, беруть хліб, батько ставить кварту горілки, закуску. 
Домовляються про заручини. Згодом батьки дівчини 
йдуть до жениха подивитись, як живуть, чи хороша 
сім’я. Як сподобається, дають згоду. Тоді хлопець іде з 
батьками до нареченої. Всім дарує по хустині і домов-
ляються про день весілля. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В  суботу цілий день на-
речена ходить по селу з дружками, запрошує на весіл-
ля. Старша дружка має дрючка. Дрючок треба берег-
ти від боярів, бо як вкрадуть, треба ставити могорич 
їм. Наречена вбрана в вишиту сорочку, спідницю, 
підв’язана тканим рушником, в намисті. Молода з хлі-
бом заходить в хату, кладе на стіл і каже: «Просили 
батько й мати, і я прошу, приходьте до мене на весіл-
ля». Господиня бере хліб, дає згоду, всі бажають всього 
найкращого, віддають хліб. Так само жених ходить з 
одним боярином. Боярин теж носить дрючок і теж бе-
реже його. Ввечері молодий з боярином йдуть до на-
реченої, погуляють і розходяться. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  В неділю – ве-
сілля. Жених з боярами і родичами ідуть до нарече-
ної. Вінчаються до того, можна і в будень. Наречена 
з дружками сидить за столом, дружки співають. Же-
ниха дрючками діти не пускають, він відкуплюється 
і заходить. Сідають, п’ють, закусують. Потім з скри-
нею їдуть до молодого. Не всі гості, дві баби, чоловік 
везуть скриню. Наречена не йде. Всі гості з женихом 
веселяться. Потім жених забирає наречену із кількома 
її гостями [двома-трьома]. Там гуляють. В хаті наре-
ченого молоду завивають. Її брат або рідня чоловіка 
розплітає косу, знімає вінок. Це жених їздив за косою 
[по наречену]...

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Городище
Записали О. Таран, О. Громова та О. Курочкін 2008 р.  

у с. Городище Білоцерківського р‑ну Київської обл. 
від Антоненко Ольги Федорівни, 1943 р. н.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли [коровай]... Женилися 
наші... Круглий... Сковорода така... Два, печеться у 
молодого лежень, а у молодої – коровай. Лежень тіль-
ки [в молодого]... Бо це мужский той хліб. Коровай – 
круглий, а оцей, лежень, – довгий... І в коровай, і в ле-
жень [клали яйця]. Все кидається... В лежень кладуть 
яйця, в коровай – ні, ну, так для тіста тільки розбива-
ється. [Чи прикрашали коровай?] Аякже, все: і «ка-
чечки», і «голубки»... Я дуже багато учиняла короваїв 
у людей, то я туто, із шестидисятого году [1960 р.]... 
Я із свекрухою прожила тридцять шість год. Помога-
ла і учиняла [на весіллях]... [Чи пекли шишки?] Аяк-
же ж. Хтозна, скільки буде людей. Як у мене буде сто 
душ, то я роблю... Як у мене рідні п’ятдесят душ там 
чи двадцять  душ, чи стіки, я  буду дарувать, то хре-
щеним барильця пекли і тоді з барильцями дарува-
ли подарка хрещеним. А вже остальним, тіткам там, 
дядькам, вже чужішім, то шишку й подарка давали. 
Зараз такого нема. Барильця – довгі такі, а шишка – 
кругленька... А  тоді пояском отаке округляли... Це 
хрещеному і хрещеній... По одному барильцю. Ось 
дивіться, ви  – хрещений і ви  – хрещена, то вам ба-
рильце і подарок. Ну да... Даровизну ж дають хреще-
ному і хрещеній.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце  – да. З  сосни 
чи з ялинки... Тоді ж ішли до молодого на сніданок... 
Робилося у мене і у молодого, так. Тільки шо вже, як 
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несли сніданок до молодого, то вже брали гільце це і 
несли, і обламували там у молодого, обламували його. 
Молоді оці дівчата, хлопці ще й наввипередки, щоб 
ухопить того  [...] вершка... З пшениці там чи жита 
такого вершка робили... Треба, щоб молоді схопили. 
Старалися, щоб молодим уперед ухватить. Бо в нас 
перебіралися, ото стрічають, як несуть снідання, стрі-
чають, перебираються, я там у молодого чи молоду, – і 
щоб ухватить уперед. Але оці молоді старалися, щоб 
їм ухватить.

ПОСАГ  Не було у мене скрині, бо я дуже бідна була. З ко-
шовкою я йшла. Такі кошовки були, як вам сказать, ми 
недавно її викинули. То всякі були. Я, например, бідна 
була, дуже бідна, взяла в ту кошовку дві спідниці такі 
простенькі, прийшла до їх, мати була й він, він один, 
мати, свекруха моя, сама з Сорокотяги, а  сюди вона 
прийшла заміж, в  Городище. Тоді  [...] батько прий-
шов з войни, зробили хатину в [19]42-м году, бо вони 
жили вкупі...  [Коли вдруге забрали,] батько з війни не 
прийшов. Так у нас ця була хата.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  Старі люди розказували. Колись у коморі 
зачиняли. Але як я вже йшла [заміж], в комору не за-
чиняли. Що зачиняли молодих у комору, а тоді прові-
рали їх, чи вона чесна, чи нечесна. Такий був обичай. 
Но вже як я йшла, я йшла у 1960 году, цього вже не 
було... Вивішували. Значили, де весільна хата, черво-
ним цим. На другий день. А  тоді вже хто полізе, ві-
зьме, тоді могрича требує... 

РЯДЖЕННЯ  На молодого і на молоду [переодягалися], 
шуткували тоді... І  на циганів перебиралися... Ні, на 
другий день, у понеділок... Це такі обичаї... Це ми схо-
димося увечері на селі, несемо, в кого що є. Курка чи 
яйця... То ми не ходим зараз. А раньше ходили. Скіль-
ки є народу, стільки й ходили. Може й двадцять душ... 
Перебираються на циганів, солдати, медсестри, хто на 
що вбереться. Люди самі приносять [курей]. Люди у 
весільну хату несуть...

КАТАННЯ БАТЬКІВ    Оце як друга дитина, то возять 
уже, одкланюються батьки. Якщо у мене троє дітей, то 
я третє вже оженила, тоді вже всі діти возять на во-
зику всіх нас, батьків, і одкланюються, співають... Чи 
«отклонітеся...», чи «розступітеся, вороги...». Я вже за-
булася... «Цвітуть квіти, вклоняються діти...» Чи як? 
Зараз такого не роблять. [Чи купали батьків?] Аякже! 
Все роблять, як роблять. І хрещених, і батьків... Ноги 
миють. Як отдавала дочку, то мені зять мив ноги.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На другий день танцю-
ють на рядні. В  неділю. Такий обичай... Танцюють 
свахи, а  тоді баби танцюють, як подужають... Всі. 
Мабуть, свахи [починали]... Кидали [гроші]... Усі ки-
дали, хто танцюють. На радно. Потанцював – кинув 
гроші. Молоді забірають [гроші й рядно]. [Під яку 
музику танцювали на рядні?] Яка на свадьбі грає... 
У  нас осьосього внучка недавно йшла заміж, гра-
ли на електронних два чоловіка. «Гопаки», народні 
танці. Хто хоче, той танцює. [Чи гойдали гостей на 
весіллі?] Аякже! Як я запізнилася, то й качають, і я 
должна гроші дать [...], скільки в мене є... Молодим, 
в  трьохлітрову банку. Вона обв’язана стрічками, 
і туди кидають... 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Гнідин

Записали Т. Зубрицька та О. Щербак 24 липня 1998 р.  
у  с. Гнідин Бориспільського р‑ну Київської обл. 

від Придиби Агафії Зіновіївни, 1917 р. н.,  
Кудько Параски Іванівни, 1932 р. н.,  

та Придиби Федори Романівни, 1919 р. н. 
Розшифрувала Т. Зубрицька

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай як було печуть 
коровайниці, до йдеш, одіваєшся в саму кращу оде-
жу. Бо йдеш коровай пекти. Як на Паску йде. Коро-
вайниця сама лучча була. Коровай розчиняє тільки та 
молодиця, шо гарно живе з чоловіком законним, не-
розведена. Отій доручають. Було і тридцять коровай-
ниць. Усі місять, качають. А як вийдемо, діжку носимо 
оцюю, шо замішане тісто... Раньше було коровайниці 
діжу місять да співають... Кажна береться за діжку, 
і співають пісень. А як пойдуть «Журавля» танцювать. 
Виходить дві молодиці, кожух виверне, рубель да ка-
чилка, да заслонка, така гармошка! Та в заслонку, а та 
на рубель да на качилку... Коровайниці усі за руки по-
бралися... В вишитих сорочках, в шерстяних платках. 
Усе краще вдівали на коровай.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  [Готували страви,] тоже, шо в кого є. 
А тепер... Осьо була свадьба: кабана, бичка закололи, 
да ви шо! Оце в небоги моєї. Не можна вам передать. 
Сама риба. Риба варена... Це ж осінь була, первий сніг 
випав. Двадцять восьмого жовтня, після Покрови. 
Дак із самої риби... Сєльодка, цибулькою задєлана. 
Копчона риба, риба варена, риба жарена в яйцях, риба 
прилита була – п’ять страв тільки із риби поставили. 
А  з м’яса! Пальчики позадєлувані, буженіна, м’ясо 
якесь таке позакопчуване, ковбаса, битки, катлєти, го-
лубці пополам із м’ясом. Це таке. Картошка і капуста. 
На солодке подавали печиво. «Орєхи» були позадєлу-
вани, вафлі помазани, налисники з сиром, налисники 
з маком, налисники з м’ясом, торти. Їжні – її не можна 
перечитать! А салатов скільки всяких! Буряк... Шуба 
позадєлувана, не можна переказать. А тоді, я ж кажу, 
капусточка, картопелька, ряжанка, в  кого  – тулька, 
в кого – оселедчики. А солодке... Кисіль подали да на-
лисники. Пирожки було ще печуть з кашою гречнє-
вою, з квасолею, з капустою. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ.  
ЗАБОРОНИ  І шишки пекли. Верч. Розкачується такий 
корж, млинець такий, на круглих сковородах, а поверх 
робиться такий бублик, поверх цього млинця ложять. 
А на цей бублик одне зубчиками різали, а одне – скача-
не. А середина – шишка вирізалася, товстіше тістечко 
розкачувалося, вирізалося зубчиками, щоб помісти-
лося. Береш, скачуєш його, шоб помістилося. І хреще-
на дає гроші, в його, в цей верч. Хоч у молодої, хоч у 
молодого – одінаково. А тоді ж молода бере цей верч, 
ложиться верч коло вільця, вільце роблять коло коро-
ваю, а один вона бере і ходить по селу. Як їде вона вже 
до молодого... Занесуть батюшці верча, як вінчаються, 
а як приходить до молодого, там коровайницям розда-
дуть цей верч. А молодий кличе бояр, до молодої. Захо-
дить із верчем, да тут роздають коровайницям. На мо-
йому віку було так. Не получилося, дак ми давай його 
на прісному тісті. Мука, сахарець да водичка. Такий 
красівий зробили – ніхто не догадався. А Сергія Любку 
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чи Наташку... Тісто не сходить, хоч «Рятуйте!» кричи. 
Тут уже треба коровайниць садовить, а де ж той коро-
вай? Дак у два часа ночі якась коровайниця ще дрощів 
принесла, да добавили. Бувало, шо невдача. А жить... 
Живуть вони. І та ловко живе, і та. А прикмети ції не 
підходять. Замічали люди ще таке. На вінці стоїть мо-
лода з молодим, і буває так. Хоч молодому попаганіє, 
хоч молодой. Ото вже пара недовговічня. Уже за моєї 
битності отут у Гнідині вінчали молодиї [...], Федосину 
Наталку. Дак до половини батюшка довінчав, а  вона 
хилиться, хилиться, дак її під руки – вивели. Баби за-
гули, як джмелі. Ще молодою і вмерла. А красіва така. 
І моя лічно сестра двоюрідна із чоловіком розошлася, 
і  вмерла. Тоже виводили. А  Наталка Хомішка? Коль-
це як упаде... Як вінчає, кольцами міняються. Кольце 
тільки торох – покотилося по церкві. Всі: «Ой-ой-ой!». 
Скільки вона прожила? Мало. Є такі прикмети.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  [Хто вів молодих у комору?] Дружко. Здав-
на так було. Тепер же комор немає. За моєї пам’яті, як 
гості подарували їх, вони тоді ідуть туди, хто хату їм 
предложить. Поки хати малиє були, то в комору. При-
мостять їх якось: табуретки чи ослони. Рубашку виві-
шували. Дружко виносить на тарілці в понеділок. Як 
чесна... [Чи можна було приховати?] Так дружко ж... 
Коло комори стоїть. Він постукає у двері, заходить: 
«Давайте». Кладе рубашку, заходить. А тут сидять же 
весільні люди. Як чиста рубашка – значить нечесна... 
Як нечесна, то співають:

По точку, соловейко, по точку,
Чорт батьку твоєму за дочку.
Ой шо вона в тебе гуляла,
Своє дівування не держала.
Купляли купці – продала,
Просили хлопці – давала.
А молодому Грицьку не держала.

[А  якщо вона із цим же молодим гуляла?] Все одно 
співають, бо честь оддала незаконно. А як чесна, то:

По точку соловейко, по точку,
Спасібо, батьку, за дочку.
Що вона в його гуляла
Та при собі дівування держала.
Купляли купці – не продала,
Просили хлопці – не дала,
А молодому Івану держала.

с. Старе
Записав О. Курочкін у липні 2008 р. у с. Старе  

Бориспільського р‑ну Київської обл. 
від Шкрадюк Катерини Іванівни, 1944 р. н.,  

Бойко Ганни Степанівни, 1925 р. н.,  
Коваленка Павла Марковича, 1929 р. н.,  
родом із с. Рудяків Бориспільського р‑ну  

(нині затоплене),  
та Мележик Ївги Петрівни, 1949 р. н.

СВАТАННЯ  Після війни свататься ходили. Оце до мене 
приходили, примєрно, прийшла його тьотка, бо він 
сирота був. Хліб... Вони хліб свій кидають, а ми свій 
даємо їм назад... Це як свати прийдуть, свата дак 
перев’язували. 

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  Спочатку йшли, прихо-
дили на розглядини, чи вона согласна. А це перший раз 

приходили, це називається «розглядини». Ну да, двох 
брали [сватів] – родичів. До мене вони не приходили, 
бо у його пошти́ не було роду [...] сестри були, да й усе. 
А у других перев’язували хусткою. Молода ж потім но-
сить її. Оце було, вже і холодець зварили, сьогодні го-
товляться на свадьбу, а він не приїхав, не схотів брать. 
Вона сама – Старецька, а він – Шакликівський. Та це 
вже він порушив обіцянку, та хто там карав...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В нас молодий кликав із 
старшим боярином... Кликав, як кого [...], без шишки, 
ходив із боярином, хліб не носив... А на весілля йшла 
запрошувать молода. З дружкою... Молода несе пере-
пій, такий здоровий... Це хліб такий. Ну да, несеться 
шишка така здорова. Молода все несе – я ж ходила, із 
платочка я даю оце і кланяюсь тричі, прошу на весіл-
ля, тепер же «свадьба» [кажуть]... А тоді як закінчую 
кликать, то сходяться дружки, і я той перепій ріжу... 
«Просили батько, просили мати, прошу і я, приходь-
те до мене на весілля». І забіраю цей перепій обратно. 
Я забіраю, бо я йду в іншу хату. Пригощають... Ждуть, 
коли молода прийде, запрошують дружку. То бува-
ло таке, що поки покличе, то п’яний прийде. Якщо в 
кожній хаті пригостять, то... А перепій – то в молодо-
го і в молодої. І там печуть... [Інколи молодий] не хо-
дить. Батьки ходять, просять. Батьки ходять, а він не 
ходить. Як іде молода кликать, дак кажуть [...] шоб у 
перву хату, хто як живе: той так живе... Гарно живуть... 
Туди, значить, і першою піде. Своїх, тоді не наклика-
ли багацько, як оце-во, бо тоді так: покликав батько 
і мати там своїх, бо казали, тільки одна четвертина 
горілки. Батько вийшов: «Люди добрі, запрошені, за-
ходьте в хату». Тільки у хаті гуляли, а  тепер «Волга-
ми», да ресторани... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Буває дівич-вечір. У  п’ятницю вільце 
в’ють, дівчата приходять до молодої... Звили вільце, 
бояри приходять, гуляють. А  вільце в’ють в молодої 
і в молодого. А там [у молодого] збираються свої, сві-
тилки, він набира світилок. У неї [молодої] – дружки. 
Світилки – це подруги і родичі молодого, хто кого схо-
че. І три, і одну брали. А інші жінки називаються «сва-
хами», от, у молодого. І бояри – у його, а в єї – друж-
ки. Ну да, бо його [«вільце»] становлять на столі, шоб 
воно вмістилося, роблять, називалась «квочка». Така 
сулія горілки, украшується, і  теє вільце становлять. 
Єсть, робили таке, ну, перехрестя, а є – в хлібину. Отам 
прив’язують зверху. [Коли ставили цю «квочку» з го-
рілкою?] Це на весіллі, п’ють вони... На другий день... 
Прикрашали вільце квітами всякими. Якими були... 
Отам стружка всяка [...], продавали спеціально для 
прикрас. Бантіки робили, калину вішали... Пшеницю, 
жито... Колись було сушили гвоздики і запікали...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У  п’ятницю коро-
вай печуть і шишки. В суботу вже людям подарки із 
шишками... Як у кого... Обсчитають, скільки мені тре-
ба подарків, да тій треба, тій треба. Це коровай всім 
дають, а шишки, це в кого на подарок, ближчим, такі 
шишечки пекли невеличкі. Пекли коровай і шишки у 
п’ятницю... Хто випікав? Кого запросили... Довєрени 
люди, уміли люди... Як кого: до тьотка, до кума... А в 
молодої робили, «шишка» отак називалася, коровай, 
і коровай ліпився круглий, з «голубами» да з «бочеч-
ками»... Да ріжеться тісто отако-о, а  тоді розплеску-
ється ножичком... Перепій, були шишка, коровай. 
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Роздавали оце. Чула «лежень», ну не знаю, шо воно 
таке. Барильця – це я знаю. Ось як беруть молоду із 
того села, да ось і «голуби» самі собою наліплени, а в 
нас, я  цього не знаю... Коровай круглий, рушником 
обв’язаний. Червоним... У нас було, дак шишка з со-
бою, а коровай, у короваї «голуб» проти «голуба» си-
дить, а  тут «бочечки» називаються. «Бочечки»... Да 
підрізали зубцями... Да оце було так: старша дружка, 
шоб голуба... Кождий же боярин дак хоче «голуба» 
вкрасти! Дак старша дружка же підріже його, ножем 
підковиряє, і то вже він собі чекає... Змагаються, кому 
дістанеться... Два «голуби» ото шоб. А шо молодим? 
Шишка, з копійкою якою, клали копійку. В  коровай 
копійки встремлять. Одну, і  тоді вже там підкови-
ряють, і молодій оддадуть. А «голуба» стараються ці 
ухватить [дружка чи боярин].

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Так, бере 
друг, бояр, світилок... Мама, тато благословляють. Так, 
і поклоняються з хлібом. Обсівають наперед... В реше-
ті – овес, гроші, – те, шо я знаю. Становлять стул, на 
стулі становлять відро з водою і кладуть хлібину, і оце 
кругом оцього молодого дружок водить за рукав. Три-
чі, а мати всіває. Мати всігда ходить нишком, а світил-
ки співають: «Ой сій, мати, овес, да на цей поїзд увесь, 
ой сій, мати, рясний, да на цей поїзд прекрасний»... 
Вона нишком ходить, посіває. Разно йдуть: і пішки, 
і на конях. Це як женився, дак снігу було багато, да не 
можна було їхать кіньми, да пішки йшли до молодої... 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Як приїжджає поїзд до молодої, 
посторонні парубки, в  обшем, роблять заграду і 
не пускають. «Заворітня» [називається]. У  молодо-
го два дружки назначається, і  цим дружкам... Вони 
перев’язани, і вони хазяїни оцього процеса свадібно-
го. Або стіл поставлять – ворота, і прийшли, а вони не 
пускають. Просто заворітню взяли... Договарюються, 
що, там, три літри чи дві літри, – їм сулію виносять, 
вони підходять: «Пожалуйста». І вони до молодого чи 
молодої підходять. А гармоніст заходить же до воза, 
значить, як іду, да вже люди начинають кричать: «От 
гармоніст іде!». Хтось із батьків забирають гармоніста, 
скраєчку тут у хаті садовлять, тут процесія за столом, 
торгуються, викуп молодої, брат, ну, кого призначать. 
А  гармоніста посадили і тут вже йому подносять... 
У хаті я не грав...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Родич продавав, брат. 
Молодий стоїть нишком, а  торгується дружко. А  то 
сиплють, як не три копійки, то п’ять, а він же ж казав: 
«Оце скільки за молоду». І стоїть на цій ціні, поки аж 
доторгуються, продасть, і цей хлопець виходить, а мо-
лодий заходить, сідає.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ, ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ 
ТА ІГРИ  А тоді як забрав молодий молоду, тоді вже 
заходят проханиї в хату і вже сідают, гуляют весілля. 
Гуляют, скілько хотят: чи ніч, чи... Переривається ця 
гулянка танцями. Або танцювать надворі виходять, 
в хаті ж нема де... По столах танцюют, по лавах... Коли, 
хто схоче, це ж повилазять танцювать... Та танцюють. 
«Гопак», «Бариня», «Краков’як», «Карапет», «Яблуч-
ко», «Во саду лі». І перед війною, і після війни. А «Фок-
строт», «Танго» – це вже в войну... Прийшли до моло-
дого, посідали, посадили їх всіх за стіл, подарували, 
а  ці, молодого свайба, ну, люди, по надвір’ю ходять, 
а  тоді беруть  – «довбня» називалася, такий чурбан, 

і проверчена дірка, довбня, що дрова колоти, – б’ють 
в угол: ці свати ще сидять, шоб випити, закусити. Ви-
гонять з хати, б’ють в угол, аж глина летить! Покуть, 
там де молода сидить. Виганяють сватів. А тоді як вже 
свати пошли додому... Подарували і пошли додому... 
А тоді вже ця родина сідає, вся родина. Родина моло-
дого. І пошов процес свадьби. А ті, повернувшись до 
себе, тоже продовжують [у молодої]...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Там така закуска, 
знаєте, яка стоїть? Капуста, картопля, намазана капус-
та сира, галушки – оце була закуска така... Кришена, 
намазана олією. Самогон, і  тоді ше робили бемчик. 
Стару вощину брали, варили, добавляли сахар, і воно 
таке... Варений мед, і він називався «бемчик»... А пива 
ніхто не бачив. Як понапиваються, то таке роблять, 
воно ж хмильне... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Ввечері молодий за-
бере молоду, а вільце стоїть на столі, – значить, такі 
охотники знаходяться – виносять це вільце... І лізуть 
на хату, і становлять у комин. У мене таке було... На 
той верх, і хата під соломою була, і комин розвалили... 
А одна стояла да дивилася, да кирпичина покотилася, 
да бороду розбила... Та воно таке, це вільце, а тоді ж 
треба викупать те вільце... А тоді ж треба, хто поста-
вив, каже, скільки це мені треба дать, скільки треба 
заплатить,  – просив викуп. Хто, найдуться там чи 
батько, чи мати, ну, а викупають. Непотрібне, вже ви-
несли з хати. А для того, щоб знять, – заплатіть.

ПОСАГ («ХУДОБА»)  Як оце собірається молодий їхать 
до молодої, приїжджа до молодої, її скриню виносять 
бояри, а в скрині – там добро було так, як оце, сороч-
ки. Я йшла з скриньою. Було, не знаю як називалось, 
намисто. Коралі. Да, цепки були – в кого золоті, в кого 
срібні, з хрестом. Виносять ту скриню, а в скриню ніх-
то не заглядав, шо там. Кричать: «Це важка, багата!». 
А  тоді виносять подушки, перину, а  тоді там рядна 
складають і кажуть: «Багата, ото яка багата!». Садов-
лять [...] на цюю «худобу» молодиць – не дівчат, а мо-
лодиць, штук три. Оце я ходила з Ольгою. Повезли цю 
«худобу» і вертаються по молоду. Оце ж скриня, це на-
зивається «худобою». А запрягали коней троє, так щоб 
довезти. Корову дають, коли дарують... Три чи чотири 
жінки, просто ті, шо їдуть, приданки за молодою... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  А  поклоняють, це як 
кажуть, оце вже як молоду виряжають, батько і мати, 
а молодий і молода підходять наклоняються тако. То 
вони [батьки] молоду і молодого тако хлібом, тричі, 
і кажуть: «Шоб ви, шоб вас, і до людей любили, і вас 
Бог не забуде», – оце таке все. Це уже пізніше...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  Тоді, я помню, як цей женився, то я за мо-
лодою поїхала, мене посадили... Сіли ми, нас почасту-
вали, а тоді розбірать молоду... Повели в комору. Розі-
брали її. Завели в комору, поскидали, розділи... А вже 
пов’язали платок і дивляться, чи чесна, і якшо чесна, 
то пов’язують червоною лєнтою. В  суботу ввечері... 
А  коли молоду привезли, її розбирають, одівають, 
і вона обикновенна женщина. Приспівують, вже вона 
не дівонька, а... Ввечері гуляють допізна, а тоді ниш-
чечком молодий под руку, і пошли в назначене місто: 
чи то до дядька, чи до родичів, не тут, де свадьба... 
Обов’язково до своїх. Погуляли, подарували...
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РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  А це перед свадьбою, як повезли 
молоду до молодого  – там подарують, а  як приїдуть 
до молодої – тут дарують. Дружки ріжуть, по шматку 
порізали коровай, і чарка стоїть. Да, а другий наливає. 
Уперед іде до батьків, прислухаються, хто там, хреще-
ний дарує. Хрещеним тоже давали каравай, хрещеним 
давали подарки, ну, хто шо купить, хрещеному дава-
ли рубашку, тоді ж було скрута така, ну, матері – на 
сподницю чи там платочок який. Шишку не давали, 
шматок короваю. Не було вільця, воно вже на комині. 
Очищають столи, шоб нічого ніде не було, люди сіда-
ють, бо тоді тільки своїх кликали... На весілля своїх 
покличуть, отоді семні великі були, багато своїх було... 

ДАРУВАННЯ  Вже ж подарували. З  боку молодої по-
дарували. А тепер будуть з боку молодого. Коли да-
рують, гармоніст не грає. Прислухаються, хто що да-
рить, і  на комині, єсть такі мастаки, що записують, 
вуглинкою, чи тьоща там, чи хто, що подарував. Мати 
дарує корову, ялову... А тітка, скажімо, дарує вівцю... 
І  в шутку теж писали. Дарую курицю, дарую кроля, 
дарую порося. А на другий день гонять: той порося, 
той півня на мотузці гонить... На снідання вже. І по-
суда, в  кого є, і  тарілки дають... Привезли молоду, 
прийняли, вже цей процес пройшов у молодого в хаті, 
потом дружки  [...], із молодим вертаються назад до 
молодої і беруть тьощу под руки, і ведуть сюди, і вся 
свайба молодої приходить сюди, на даровизну. Ці да-
рують. Од молодої...

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  Я на своєму віку свадьб двад-
цять одиграв, я  гармоністом... Да молодий тоді бере, 
і мене садовлять на воза, да впереді. І кони, і дзвони, 
і  дзвоники, а  колись були бубони. Батько наряжає і 
коня... І матір, і батько лишаються вдома...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («СНІДАН-
НЯ»), РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Другий день, 
та й усе. Субота, неділя. І неділя – весілля, снідання. 
І мати, і батько несуть рано молодій [снідання], да й 
це, старша дружка несе. Матері там такого наготов-
лять: то капусти, то буряків. Для сміху. І  тим, і  тим 
батькам несуть. Ото в мене було, то батькам принесли 
нарізане таке. А молодій несе старша дружка рано. Так, 
і смішне, і не смішне, а шось таке буває: то яєчні при-
жарять, то сала наріжуть... Посміяться – сирий буряк, 
картоплі накришать сирої, добавлять. Нес’єдобне, для 
сміху. Оце у понеділок собіраються молодиці, убіра-
ються там у всяке. У циганське там всяке, у циганку і 
лікаря наділи. І йдуть до тих, хто гуляв. Так заходять, 
напримєр, до мене із пєснямі, із танцями. Та всякі піс-
ні співають... І  гармошка між ними, і  частушки... Як 
вони співають, їм же не соромно. Осьо як воно, як у 
Рогатюкові й співають: «Приїхала сваха до свахи, при-
тулила...». Вони йдуть, хто шо дасть... Напримєр, шо 
курятину варять, курицю дають. Бувало, що крадуть, 
там таке, шо оглянешся... Це були наглєци в компанії... 
Були, всякі чудаки, особенно під випивку були такі, 
шо... А  я перва була в театрі. Да, кобеняка вже нема 
того... Да, кохту откину, да красилися... Сажою, чим же 
іще! Да і цим червоним красилися. І  помагадою  [...], 
і калиною красилися... Було так, щоб молодого і мо-
лоду вибирали, фальшивих, щоб начебто молодий і 
молода, на таких не переодівалися. Да, то це ж цигани 
таке робили, чіпляли сюди морквину. Морквину чи 
картоплю чимось покрасять, і той теліпається, а тоді 

той, у карман осюди-во, драний карман зроблять, руку 
туди із цієй, як вона називається, спринцовка, та на-
бирають води і всцикають... Носили ляльку, із тряпок 
оце так носять. Не вінчали. Не сповідали, батюшки не 
було... Цілий день цигани ходять по людях, а тут уже 
кухарки готовлять курятину. Патрають, ше шо при-
носять, бо в хазяїна вже нема шо готовить, бєдность 
така, а  цигани, шо там понациганили, з собою при-
носять, повні кошолки, зараз – сумки, а тоді кошол-
ки були. Цигани були і в молодого, і  в молодої... На 
другий день, як ото снідають, поснідали, а на третій 
день – цигани... Це разниця велика, то «снідання» на-
зивалося, це «циганщина» називалася. На другий день 
кілок забивали, як снідали. Кругом танцювали, не 
тільки на рядні. Такого не було, щоб застелить рядно і 
гроші кидать. Ні. Не молотили на рядні. Гойдали у нас 
на рядні. Гойдали тіх, шо пізно прийде. Це на снідан-
ня, і чи будь-коли, то нема того, а ото йдуть, то його 
зразу у рядно. Вже могорич требують. Тепер од моло-
дої прийшли до молодого, тещу провели, і вся свадьба 
іде сюди. Тещу як ведуть, то веде дружок, молодий, 
а дружки ́ як защітнікі йдуть. І оце як ведуть, каждий 
хоче подцепить, щоб тещу звалить із молодим. Так я 
лічно як сам женився, я  сам високий і при здоров’ї 
був, тьощу ж держу, щоб не впала, ніхто мене не зва-
лить, так вони її смикали і ногу викрутили, що куль-
гала. Підбивали, щоб звалить. Со сторони молодої, 
оце ця свадьба вся... В полном комплєктє, з бубном, з 
гармошкою ходив... Неколи не було циган у Рудякові. 
Переодівались, у цей період свайби, як було Василь да 
Хведора, він у хатині, жінка оділа кожух вивернутий, 
а він її веде, як козу, в хату. Як козу, ну да, а другий 
було переодінеться в воєнну хворму. Женщина, поні-
маєш, бойова така, отаке чудили. Це вже [...] на третій 
день, а в вівторок, то замітать уже... Ні, було це в субо-
ту, неділю, понеділок, оце як три дні пограєш, то рука 
спухне. І ви думаєте, яка платня була? Носовий плато-
чок і те, шо поїв да випив...

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  А  ото після циган, я  ото вже 
знаю, ідуть, беруть чіпа, одна вже йде з чіпом, пет-
льою, ідуть, метуть в хату, бо в хатах в основному гу-
ляли, намели насеред [хати] сміття. А як оце було мо-
лода бідна, шо в єї немає нічого повісити – ні рушника, 
ні скатерті, – ото як бувало, тільки молоду привезли, 
зразу застілають, приданки ції застелють піл рядном, 
припічок рядном, піч, ну, і рушники повішають. А як 
оце молода бідна, дак за ці приданки беруть солому, 
а ото тако, де гвоздок, на солому, на солому, і тоді вже 
оце ходять з метлою, і ото все скидають у купу, гасять 
посеред хати ціпом. І молотять. А це, напримєр, я така 
бойова була. І в молодого, да, в усіх... А і в молодої... 
Ідуть ці ж приданки, ідуть туди і молотять... Дак ото 
сміття отого наметуть і луплять. Йдуть молотить. Так 
ми ходили, примєрно, до молодого... Молодої родич-
ка, ото так це було... А цигани були, танцювали так, 
веселилися, оці перебрані... 

«ЧОБОТИ»  Ноги мили оце тещі зять. Надіва тухлі, це 
вже на снідання. Ото балію поставили, налили туди 
води і її туди-во, давай мить ноги, да кропивою, да 
цим, да цим, вона пищить-кричить, а він це, миє зять, 
тоді помив, полотенцем тоді гарненько витер і надіва, 
приміра ці тухлі. Колись же співали: «Ой я за тії чо-
боти...». Ага, колись красноголовці [чоботи] давали, 
тепер у нас оце по сусідству була свадьба, так тухлі, 
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а тоді, вділа і з зятьом пішла танцювать. Красноголов-
ці – чоботи. Називали «красноголовці», це ж шкіряні, 
такі червоні. Червоні, а тут – чорне. Да, це багаті люди 
таке робили, а бідні – ні. Бідні там, воно таке...

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Коли от від-
давали останню дитину, возили. Скрізь возять і осо-
бєнно до ставка возять, і  у магазин перве повезуть, 
добре, щоб всіх чисто розчастувать, а  тоді повезуть 
до ставка, купають. Кого посадять – того й купають. 
По-справжньому купають. Да, оце в нас ставок, так 
ото туди тягнуть, крику там ото, да страшне. За ними 
і корзина з закуссю... На возку, на обикнавенному во-
зику возили. «Коні»... Кажуть, шо це «коні», кажуть, 
що їх треба напоїть. І  ото починають дрикаться да 
возик теліпають, бо батьки сидять на кирпичах. І ото 
поки дотягнуть... Чи ставок далеко? Смотря в кого... 
Це якшо од нас, то недалеко, а  як од кого, то... А  од 
ставка да й до магазина, шоб кон’ячок купили бать-
ки... Оце в мене, то так було: стари в мене гуляють, 
а ціх, молодьож, – то наймаємо хату другу, ці оддєль-
но гуляють. Бо тут уже батьки, шо приготовлять їсти, 
дру ́жки снідать несуть молодій. Хто там вже шо попа-
ло: чи квасолину, то яйце там яке, в обшем, із закускі 
було трудно... Як було останню дитину віддають, так у 
нас возять батьків на возу, вінки плетуть...

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  Ці кілки забивають старші люди, 
це пожилі... Циганами  – молодьож в основном. Жо-
наті... Кілки забивали пожилі люди, ті, хто приходив 
гуляти на свадьбу. Циган там не було. Там десь десять 
чоловік собереться, там вони отдєльно люди ходять. 
В нас свадьба починалася в суботу, бувало і в неділю. 
У понеділок сходяться і б’ють кілок, посеред хати. А в 
нас били в суботу. Били, оце дві тітки були з їхньо-
го села, дак вони з хати виносили все, зробили самі 
стіни голі, посередині викопали яму. В  хаті полів не 
було, а  долівка. Забили туди колок і сорочки з себе 
такі в квітках зняли, води туди налили і перуть. Туди 
і в стелю, туди і в стелю. А воно розлітається по всіх 
стінах. Таке, то я думала, шо в них обряд такий в Ру-
дякові. Колок був такий метра півтора, дубовий, мо-
лотом б’ють. Так б’ють це мастаки з цієї ж компанії. 
Посеред хати б’ють. Навпроти сволока. До сволока 
притулить і опустить, а він загострений такий, де він 
попав, отам й треба бить, не лізе – прекратили бить, 
да й по чарці всім нам, дали по чарці, пид колок по-
длили, шоб долівка розмнякла, і тоді гупають, да тоді 
молот, да як задере, да в сволок ударить, а були такі 
дураки, шо посідають, не дають, бо ж можна бистро 
забить, а вони посідають, да ногами обніме, то було, 
як молотом по нозі влупить, то місяць ходить куль-
гає. Тільки чоловіки [забивали]. І  ото якшо заб’ють, 
то вже хіба зрізати, бо назад вже ніяк не витягнеш. 
Не витягали. Глиною замазували долівку... В нас було 
на каждому весіллі забивали кілок... Як ото три до-
чки, так ото три кілки там... І в молодої, і в молодого 
забивали. Може, й дві години забивали. Завісело от 
того [...], шо наливає. Якшо частіше налива, швидше 
заб’ють. Якщо нема чого наливать, так розтягують на-
довго. А закусювать давали. Да там найдуться такі, що 
підносять. В понеділок. Прімєрно, ця мода була, поки 
й виселились. Тут я цього не бачив. Да, в нашому селі 
було. До [19]52-го [року] оце було, так. А вони просто 
викопали копанку... Води налили, попелу туди наси-
пали, сорочки свої зняли і давай прать...

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Тростинка
Записала Л. Вахніна 11–12 жовтня 1997 р.  

у с. Тростинка Васильківського р‑ну Київської обл. 
Розшифрувала О. Чебанюк  

[Відеозапис весілля.]

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодий 
вирушає по молоду. Молодого благословляє найстар-
ша в сім’ї жінка  – бабуся. Каже: «Благословляю вас, 
діти, хлібом і сіллю, віком добрим, розумом добрим. 
Шоб жили, проживали і батьків не забували. Хай Бог 
помагає». Молодий виходить із хати в супроводі бать-
ків. Мати молодого йде попереду з решетом у руках. 
З  решета обсипає дорогу молодому зерном, цукер-
ками. Кидає їх правою рукою поперемінно попереду 
себе й позаду себе. Перед тим як молодий з боярином 
сідають у машину, батько й мати цілують молодого.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МОЛО-
ДОЇ  Молодий з боярином приїжджають до хати мо-
лодої. На воротах стоять жінки й вимагають від них 
могорич: «Давай, молодий, могорич! Бутилка та чи 
мала, отака нада!». Отримавши могорич, пропускають 
молодого. Він заходить до хати, де молода сидить на 
стільці на подушці. Молодий цілує молоду, піднімає 
її за руку зі стільця, а на місце молодої швидко на по-
душку сідає старша дружка й починає продавати по-
душку бояринові молодого. Старша дружка приши-
ває молодому квітку. Дівчата пришивають бояринові 
квітку й перев’язують його червоною стрічкою... Мати 
молодої перев’язує вишитими рушниками трьох сва-
тів, трьох свах запинає хустками й цілується з ними. 
Перев’язує хустками світилок і цілує їх також. 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Молодий іде зі старшою друж-
кою, молода зі старшим боярином, за ними ідуть [гос-
ті] до сільського Будинку культури на урочисту реє-
страцію шлюбу. Попереду них несуть на вишитому 
рушнику коровай, прикрашений калиною. Розписує 
молодих секретар сільської ради. Матері́ молодого й 
молодої стелять молодим під ноги вишитий весільний 
рушник, на який стають молоді. Весільний дружко 
вишитою хусткою зв’язує молодим руки. Вони обмі-
нюються обручками й розписуються в Книзі реєстра-
ції шлюбів. Після привітання рідних та друзів молоді 
йдуть покладати квіти до пам’ятника загиблим вої-
нам, після чого вирушають до дому молодої... 

ПЕРЕЙМА  Перед домом молодої весільний поїзд перей-
мають літні жінки: вулицю перегороджено столом, на 
якому – відро води, хліб і сіль. Жінки вимагають ви-
куп за молоду. Спочатку до жінок підходить дружко 
з боку молодого. Свати кажуть: «Це молодий!». Жін-
ки кажуть: «Це не молодий! Хай іде молодий і моло-
да. Нап’ються водички. Заплатять нам. Хай молодий 
іде попереду, а машина позаду. Отакий закон, а ви як 
хочете». Підходять молоді. Тричі кланяються. Свати з 
боку молодого намагаються прибрати стіл. Між сва-
тами й жінками відбувається ритуальний торг. Жін-
ки кажуть: «Е, ні! Ви нам заплатіть, а то не пустимо!». 
Свати: «А чім вам заплатить?». Жінки: «Чим хочете!». 
Свати: «Грошей у нас нема». Жінки: «Як так нема? Ми 
вам молоду не віддамо!». Свати: «А  вона вже наша. 
Підписане слово губернатора. Вона вже до вас в гості 
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буде приходити. Що вам дать?». Жінки: «Що-небудь». 
Свати жмуть їм руки: «Спасібо вам за стола!». Жін-
ки: «Нє, нє. Гроші, горілку. Молоді хай п’ють». Свати: 
«Ладно. Свати спочатку вип’ють, а то, може, ви щось 
підсипали. Дивись, якщо я через дві мінути не впаду». 
Випиває воду, набравши чашкою з відра. Сват: «Не 
розібрав. Зачекайте, ще не пройшло дві мінути!». Ви-
ливає воду з чашки під стіл жінкам на ноги. Підходять 
молоді. Молода тричі п’є воду з чашки. Потім – моло-
дий. Він виливає відро води під стіл жінкам на ноги. 
Перевертає відро, ставить на стіл. На нього сваха ста-
вить жінкам пляшку горілки і хліб. Свати: «Бутилку і 
хліб». Жінки: «Це мало! Отаке забрали, а отаке дали! 
Ставте ще сюди, з цьої сторони. До пари, щоб жили в 
парі». Їм дають більшу пляшку, а собі забирають хлі-
бину. Весільний поїзд іде вулицею далі. Молоді кланя-
ються сусідам право руч і ліворуч. Вулицю перегоро-
дили столом молоді хлопці. Наречені їм кланяються. 
Свати: «Чого ці орли хочуть?». Хлопці: «Що дасть 
Бог». Свати: «А ми нічого не дамо, годиться?». Хлопці: 
«Нє, не годиться». Свати: «А ми вам товар на товар. 
Вам сахару мішок пойдьоть?». Хлопці: «Нє, нє пой-
дьоть. Два». Свати: «Два – це вам на місяць кіснуть. 
І пачка дрожей». Свати п’ють воду: «А чого вона з па-
вуками? Ми вам дамо без павуків». Виливають хлоп-
цям під ноги воду з чашки. Дають пляшку горілки й 
шишку. Підходять молоді й п’ють воду. Молодий ви-
ливає під стіл відро води, і їх пропускають, забравши 
стола. Молоді входять на подвір’я молодої. Тут стоїть 
стіл, на ньому – відро води. За столом стоїть батько й 
мати молодої з хлібом і сіллю. Молоді випивають воду, 
зачерпнувши чашкою, а  решту молодий виливає під 
стіл. Молоді кланяються батькам, нахиляють голови, 
і мати кладе їм по черзі хлібину на голову – молодій і 
молодому, – і за кожним разом каже: «Благословляю 
вас, діти, хлібом, сіллю, віком довгим, розумом до-
брим. Шоб ви одне одного понімали і нас не забували. 
Хай Бог помагає». Мати цілує хліб, а потім цілує мо-
лоду й молодого. Молоді цілують хліб, а потім – матір 
молодої. Те саме робить батько молодого. Мати вішає 
їм на шию хрестики. Молоді проходять у хату, сіда-
ють за стіл. Перед ними – весільне деревце, прибране 
паперовими різнокольоровими квітами, бубликами...

«ЧОБОТИ»  Після застілля й танців теща в резино-
вих чоботах танцює в тазі з водою. Грає музика, і всі 
співають: 

Оце тіє чоботи, що зять дав,
А за ціє чоботи дочку взяв.
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.

Теща сідає на стілець. Зять знімає з тещі брудні чобо-
ти, миє їй ноги, жінки поливають ноги горілкою. Зять 
теж горілкою миє тещі ноги. Витирає їй ноги. Вдягає 
їй на ноги нові «тухлі». Жінки заважають йому це ро-
бити й вимагають «стєлькі» – гроші. Зять кладе в туф-
лі «стєлькі» – грошові купюри. Після цього піднімає 
тещу зі стільця, цілує й танцює з нею.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  А тим часом з молодої знімають 
черевички і танцюють з ними дівчата. Молодий бере 
молоду на руки й танцює з нею. Сват забирає в дру-
жок черевички молодої, вони вимагають викуп, між 
дружками й боярами йде боротьба за черевички мо-
лодої. Старший боярин дає викуп за черевички моло-

дої. Йому ставлять стакан із горілкою в черевички, він 
платить гроші, випиває горілку... Дівчата пришивають 
квітку до картуза молодого, скачуть по лавках і вима-
гають викупити «шапку». Усі дівчата по черзі вдяга-
ють «шапку» собі на голову. Після цього «продають» 
її молодому, одягають «шапку» на голову молодому... 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Брат продає сестру. 
Хлопчик років дванадцяти сідає на місце молодого. 
Біля нього – молода, накрита хусткою. Йому співають: 

Братіку, не продавай сестри
За руб, за чотири,
За два золотії.
Гроші – як полова,
Сестра – чорноброва.

Йому дають гроші. Він відштовхує їх, б’є лозиною, яку 
тримає в руках. Пропонують гроші на тарілці, де сто-
їть стакан із горілкою і лежить шишка. Він відштов-
хує тарілку і б’є по руках лозиною. На третій раз каже: 
«Хватить». І знімає з молодої хустку... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли смер-
кає, батьки молодої проводжають молодих із хати до 
молодого. Молоді стають, мати молодої дає їм ікони, 
які вони тримають у правій руці. Молодий – у картузі. 
Мати дає молодим хусточку, вони беруть її за два кін-
ці, батько та мати молодої беруть хусточку за два інші 
кінці й виводять молодих із хати. Жінки співають:

Вимітай, мати, жар, жар,
Буде тобі дочки жаль, жаль.
Укидай у піч дрова,
Зоставайся здорова.
А свекруха – тріски,
Дожидайся невістки.

Молоді ідуть вулицею, у молодого під рукою – хліб у 
хустці. Молодиці співають до водія машини:

Кучерявий вознице,
Поганяй коні швидше.
Як не будеш поганяти,
Будем в полі ночувати.

Молоді сідають у машину і їдуть до молодого. Моло-
ді ідуть вулицею, де живе молодий, тричі кланяються 
всім, кого зустрічають по дорозі. Співають:

Дороги не знаєм,
То людей розпитаєм.

Вулицю перегороджують столом сусіди з кутка, де 
живе молодий. На столі – відро з водою і чашка. Мо-
лоді їм тричі кланяються. Жінки співають:

На городі груша,
Під горою чаша.
Підкажіть, добрі люде,
Де сватова хата.

Свати торгуються із хлопцями, дають їм гроші, і вони 
пропускають молодих.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  На подвір’ї молодо-
го стоїть стіл, на столі – відро з водою і чашка. Стоять 
батько й мати молодого. Батько тримає в руках коро-
вай. Молоді кланяються тричі, схиляють голови. Бать-
ко каже: «Благословляю вас, діти, хлібом і сіллю, віком 
довгим і здоров’ям. Щоб ви жили-поживали і батьків 
не забували. Благословляю вас, діти». Мати молодого 
бере хлібину і каже: «Благословляю вас, діти, хлібом-
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сіллю, віком, здоров’ям». Кладе молодим по черзі хліб 
на голову, вони його цілують. Молоді п’ють воду. Мо-
лодий виливає з відра залишки води під стіл, а чашку 
розбиває. У хаті відбуваються «передирки» між сваха-
ми. Свахи з боку молодого співають:

Звідки ви поналазили?
Щоб вам очі повилазили!

Свахи з боку молодої відповідають:
Не зелені листочки, (2)
Не хазяйські ви дочки.
Якби ви розум мали,
Ви б такого не співали.

Дівчата несуть у хату коровай і «гільце», ставлять на 
столі. Мати молодого наливає гостям горілки і каже: 
«Спасибі, люди добрі, що привезли мені невісточку». 
Гості відповідають: «Як ви, так і ми, вип’ємо за вашу 
невістку». Жінки приносять із кухні обсмажену курку, 
прикрашену паперовими квітами. Жінка каже: «Вона, 
як і наша невістка, ще й кукурікає». Молоді сидять на 
посаді. Молода накрита червоною хусткою. Молодий 
знімає хустку і вдягає на світилку, яка сидить поруч зі 
старшим боярином...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Зранку гостей, що при-
ходять до хати молодого, не пропускають молодиці, 
які стоять на воротах. Перед воротами на табуретці – 
крем для взуття. У руках молодиці тримають щітки й 
усім пропонують «чистити чоботи», вимагаючи за це 
«могорич». Усі, хто йде на весілля, кладуть їм гроші...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Біля хати молодого сто-
ять теж «цигани», серед них – перевдягнені в тещу й 
тестя. Вони нікого не пропускають і вимагають викуп: 
«Давай могорич». Між двома гуртами «циган» відбу-
вається жартівлива бійка: один гурт штурмує ворота, 
другий – не пропускає. «Цигани» прориваються у двір 
тещі й танцюють. Старші жінки під час танців вели-
кою хусткою ловлять кого-небудь із «циган» і вимага-
ють викуп. «Лікар» у шприц набирає горілки з пляш-
ки і прискає всім у рот. Усіх пригощають із червоної 
пляшки червоним соусом. У  тачки садять хрещену 
матір і хрещеного батька, вивозять за ворота й пере-
вертають у калюжу. На тачці катають усіх бажаючих, 
потім перевертають їх у калюжу за двором. «Цигани» 
приходять гуляти на подвір’я молодого. Тут роблять 
набиті сіном опудала молодого й молодої. Виставля-
ють на подвір’ї на воротах. «Цигани» вимазують один 
одного брудом – обличчя, голову. Потім усі вмивають-
ся на подвір’ї...

с. Яцьки
Записала О. Таран 13 липня 2008 р.  

у с. Яцьки Васильківського р‑ну  
Київської обл. 

від Федоренко (Давидченко) Катерини Андріївни, 
1935 р. н.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У  1957-му... Ходили з 
дружками на базар. У нас базар був, там я собі збира-
ла дружок, вела до батьків уперед... У суботу ходили 
запрошували... У нас не ходять же так. Удвох із друж-
кою. Дружка й княгиня. Покликала в суботу – в неді-
лю вже весілля, всі сходяться. Ці – до мене, а ті – до 
його. Вони тут кликали своїх, например, а ми кликали 
своїх до себе. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  А вже тоді вільце ста-
вили у хаті з вишні та вбирали його, а тоді дружки [...] 
звили те вільце – овес, барвінок прикручені, калина, 
ставали за столом, співали... 

Ой були ми у свекрушеньки, своєї  
 лепетушеньки,
А свекруха – горда та пишна, до мене не  
 вийшла...
Ой шли ми через греблю, млин меле,
Не лайся, моя нене, на мене,
Що я веду челядиньку до себе.
Я з цією челядою гуляла, я її до себе зазвала.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровайниці були. Я ходи-
ла та кликала на коровай. Як у парі гарно живе, то йде 
місить. Вона тоді місить, вона тоді замішує. А  вкупі 
вони його ліплять. [Скільки було коровайниць? Дві 
чи більше?] Чого, багато, другий раз – повний стіл. Як 
покличеш, то вони поприходять усі. Тепер уже воно 
зовсім по-іншому. А тоді як покликав, то вони нелі-
ниві були, то тоді біднота, що ж на столі було? Тюльки 
поставлять, например, йшла, тюлька на столі, капуста 
на столі, отако-го. Хорошого ж не було. Там уже кар-
топлина – це вже велике... Ой, Господи милостивий...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («СНІДАН-
НЯ»)  Тоді ж снідання принесли у понеділок, беруть 
уже од мене вільце, беруть із дому, що у мисках мають, 
у тих тарілочках, і несуть снідання, ідуть, співають і 
вільце те несуть, і йдуть до хати сюда. І тут уже тоді їх 
запрошують у хату, ще я їх стрічками поперев’язувала, 
у  понеділок, прийшли в хату, посиділи, поспівали, 
а тоді вже гуляли, танцювали, тоді гармошка та була.

РЯДЖЕННЯ  [Чи були «цигани»?] Аякже ж. Убіралися, 
хто що міг – натягнуть та й ходили. Крали курі, все. 
Так як воно зараз робиться, так воно і тоді робилося... 
Як свадьба в селі, убіраються в циган. Ще як повби-
раються – страховіття, йде ціла череда їх. Із мішками, 
із гармошкою. І то вже як знаєш, например, я – я-то 
вже ловлю курку чи шо та й у клітку, вони до хати, та 
й уже їм оддаю ту курку, ще й угостимо їх, і вони вже 
тоді пішли далі. Як назносять тих курей, а тоді вже го-
товлять до вечора вони їх: і поскубуть, і все, ми вже 
йдемо на готове.

КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Черняхів
Записав О. Курочкін у липні 2008 р. у с. Черняхів  

Кагарлицького р‑ну Київської обл. 
від Тищенко Марії Мартинівни, 1917 р. н. 

СВАТАННЯ  Перше сватання було. Мій батько ходив у 
старости, які ідуть до молодої і наче заказують, домов-
ляються. Молодий бере двоє дядьків із свого боку... 
Кого він хоче. Пожилих. Ходив у старости, то платкі 
красиві дають, оце пам’ятаю, платок. «Це од сусіда, 
Владимир жениться, Ївгу бере». Щоб гарбуза давали, 
такого не пам’ятаю, бо в нас був обичай – це ще за те 
врем’я, в общем, до тридцятих років [1930-х рр.]... Це 
ж стара половина села і нова половина села... Якщо ді-
вчина комусь не так сказала, стоять на горі і перегу-
куються... «Передай на Галину, що вона така і така...» 
Це ж який позор для дівчини...Так шо в той час дівчата 
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були наскільки обережні, наскільки ввічливі. Паруб-
ки із цієї сторони – сюди. А ввечері ви станьте сюди, 
крикніть: «А  передай на Катерини, шо вона така  й 
така...». Це, видно, той хлопець, якому вона відмови-
ла, підговорював парубків. Шоб не биться, то вони так 
перегукувалися. Даже якшо вона була хароша дівчи-
на, порядна, все одно могли наговорити... А він же міг 
збрехати... Очевидно, шо це в них була чесність така...
Ось так начесно, його, може б, набили, якби він так...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Так в першу чергу це після того, 
як оголошують, що буде весілля, у  п’ятницю печуть 
шишки для дітей... А шишки – такі буханчики із різ-
ними візерунками. На другий день, у  суботу, печуть 
коровай. Шишок скільки  – дуже багато... Може, й 
тридцять, в залежності від родичів, від багатства. Ті ж 
самі жінки, що печуть і коровай, вони печуть і шиш-
ки... Коровай – це вже більший, обрядовий... Круглий. 
І  в молодого  – ті ж самі шишки і коровай... Аякже, 
перше – в молодої. Однаково. Це в суботу, в неділю – 
це весілля... А лежень печуть... Обичні довгасті паля-
ниці, тільки називаються «лежні», а чого їх «лежнями» 
називають?.. Знаєте, я точно не можу сказать, просто 
називають «лежень». Печуть там і там, те, що у моло-
дого, те і в молодої... Шишку дають кожній молодиці, 
шо бере участь... Не по шматочку, дають цілу шишку. 
Шишку. А коровай ділять, по-моєму, на весіллі кусоч-
ками...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Вільце. Обично із 
ялинки, а як нема ялинки, то будь-яке дерево украша-
ють, це дівчата, це у суботу ввечері, це перед дівич-
вечором украшають ялинку. Находяться чи батьки, 
чи хлопці, вирубують. І в молодого, і в молодої. І там, 
і  там обов’язково. Вище, в  два рази вище. До півто-
ра – до двох метрів... На столі стоїть. Прикрашається 
скрізь обично, калина єсть, тоді різні квіточки ро-
блять із паперу і вкрашають. Це дівчата вкрашають. 
І в молодої дів чата прикрашають, і  в молодого...  Це 
вони прикрасять вільце, а  тоді приходять зразу до 
молодої. Не несуть з собою вільце, воно стоїть у мо-
лодого і молодої ціле весілля, і розбирають. А потім 
викидають. А розбирають, то я точно не знаю... Стоїть 
і на даровизні... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  В неділю – це весілля. А у суботу ввече-
рі цей дівич-вечір, це для молоді гуляння... Напри-
клад, [як] старша сестра оддавала дочку, я поїхала із 
сестрою туди на весілля. У  Семенівці, Обухівський 
район... Років двадцять тому було. То ми посходили-
ся, повечеряли, посходилася молодь, начали музики 
грать, а  ми з сестрою полізли на піч полежать, чого 
ж нам на дівич-вечір... Як начав цей музикант грати, 
віками прожила – не чула, як гарно грають. «Ніна, – 
кажу,  – чого ми будем лежати на печі? Вставай, на 
музики!» Пішли ми на музики. Він грав, а  молодь 
співає й танцює. Знає те, не те шо молодь, а й я пішла 
танцювать. Хлопці приходять на дівич-вечір. Аякже. 
Це дівичий вечір, це хлопці і дівчата, це молодь сама 
гуляє... Душ шість-сім, які приготовляють, бо ж одна 
особа не приготує. То ми просто слухали-слухали ту 
музику, тоді другий взяв музикант той самий баян, ну, 
не та музика...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Раніше всі – тільки керсетка, ви-
шита сорочка, вінок. Це було даже вже до вісімдеся-
тих, до дев’яностих років [1980–1990-х рр.] у Черняхо-

ві, так. А тепер, як ото моя дочка ішла заміж, то кли-
кала на весілля у вінку, а розписуваться ходила – фату 
наділа. Квіточки. Оце весь час, весь час був. Парафіно-
вий... І ці вінки купували на базарі. Я, напримєр, купу-
вала ці квітки в Кагарлиці, там спеціально жінка була, 
яка виготовляла ці квітки. А  керсетки шили у селі. 
А був тут дядько... А керсетки, різниці не було, чи ве-
сільна, чи... Однакова, керсетка тільки для дівок, вони 
всі мали керсетки, кожна дівка... В будень не носили, 
а в неділю, як ішли до церкви, надівали керсетки. В бу-
динок культури... То це вже керсеток мало хто, раніше 
керсетки – це була празнична одежа, а останній час, 
то відійшли.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Як дружки ішли до молодого, то я 
пам’ятаю [співали:].

Берегом, берегом, де качки пливуть, 
А горою то дружки йдуть 
На калиновому мості 
До жениха (ім’я там називають: чи Микола, чи 
Степан) у гості.

КОРОВАЙ  І як коровай печуть, то жінки співають:
Ой на печі заєць 
Хоче бабу з’їсти, (2)
Бо не дає дружкам їсти.

Тут, у Черняхові [співають]. А як місять коровай, то 
співають:

Сусідоньки да погордували, 
Чужі люди коровай зобгали,
Наша піч регоче, – 
Короваю хоче, 
А припічок заливається –
Короваю сподівається.

Це вже як ліплять коровай... А було, що треба запро-
сити чоловіка, щоб піч вимітав. Було це справді, тіль-
ки я не знаю, чи брат, чи хрещений, чи хтось із родичів 
вимітав: бере ж кочергу, намотує там ганчірку і вимі-
тає піч перед тим, як коровай поставити... А тоді тою 
ганчіркою тикає. Це вже від кожного залежит, як хто 
пожартує... Садили коровайниць поїсти. Обов’язково. 
Капуста посічена, огірки, картопля, літом – помідори, 
там таких великих ласощів тоді не було. Може й бути 
тюлєчка.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  На весілля – від-
ро горілки, на все весілля, уявляєте? Було до війни... Бо 
я пам’ятаю, як батько в сусіда це ж був старостою, цей 
же сусід на батька каже: «Лавронович, поїдем у Стай-
ки, купим відро горілки на весілля». Так ми дивува-
лися – відро горілки! Чоловік п’ятдесят. То дивлячись 
як, у Західній Україні – так там все село гуляє, а в нас 
тільки родичі. А вже в шістдесятих роках [1960-х рр.] 
вже більше. А тепер уже чи весілля, чи похорон, так 
уже бідон горілки не вистачає. Раніше у Черняхові го-
рілки не гонили, а  їздили у Стайки, це сусіднє село. 
Люди не навчилися, а уже у війну навчилися, то тепер 
гонять скрізь, открито. Тоді ж сказали: «Сухий закон». 
І міліція ходила, відбирали апарати. Прийшли до нас. 
«Давайте ваш апарат». Кажу: «А в нас нема апарату». 
То вони не вірили. Я кажу, що в мене чоловік голова 
товариського суду, то він судить за горілку, так шо в 
нас нема. «Міліціянт живе, да у міліції в кабінеті апа-
рат є, а в вас нема»... В Черняхові вобше всюди капус-
та, зав жди на всякі їди капуста...
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ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Обично це ви-
купляють молоду, як приїде молодий по молоду. Діти 
заправлять гроші, молодий викуповує. Оце таке. Бра-
там дає, її родичам. Щоб замість молодої виводили 
якусь стару бабу переодягнену перед молодим – тако-
го не було...

ПОСАГ  В  першу чергу як молода приїхала, повинна 
свої подушки послать свекру і свекрусі. А це, як ви-
ряджають молоду, скриня, оце така велика, не чемо-
дан, а скриня... Зараз чемоданів хвата. Приблизно до 
[19]60-х, до [19]70-х і в [19]80-х роках ще скрині були. 
А  кожна ж хазяйка, батьки, як дочка є, то робили 
скрині, хварбували, тільки дивлячись ще які скрині: у 
Черняхові обикновєнні скрині такі, моя ж мати із Чер-
кащини, з Прохорівки, так там більша скриня, лаком 
покрита, прискриночок...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Дивляться: 
чесна чи нечесна молода. Раніше це було так, а тепер, 
в останні роки, за моєї пам’яті... То раніше було. Брали 
сорочку, ту, шо вона з нею, або простинь, вивішува-
ли: якшо з кров’ю – значить вона чесно вийшла заміж. 
Вивішували де попало, коло хати. А це – хто хотів, у їх 
же була своя певна місія, не батьки робили це: той чи 
хрещений, чи сват, чи брат, зовсім таке, це не залежа-
ло. Щоб флаг робили червоний? Ні, такого не було. Го-
рілку не робили, не зафарбовували, щоб червона була 
горілка. Такого не було. І калину не кидали...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («СНІДАН-
НЯ МОЛОДІЙ»)  То це у неділю весілля, у неділю моло-
дий забирає молоду до себе... Це гуляють, а в понеділок 
група [жінок] несе молодій снідать... Тільки жінки, ді-
вчата, то як випровадили молоду в неділю – все [більше 
не приходять]. Як молоді понесуть снідать в понеділок, 
тоді вже б’ють тарілки. Нє, там вже не одну тарілку. Час-
то беруть з дому вже не цілу тарілку, а поколоту. А тоді 
вже пізніше, на початку [19]80-х чи [19]90-х років, вже 
вирішили нести новий посуд. Даже договорювалися, 
щоб там декілька молодиць, десять чи дванадцять, та-
рілки давали молодій як подарок, дарили. Вже не били, 
а дарили. Кілок серед двору не забивали...

ДАРУВАННЯ  Зять купував для тещі, якщо мав гроші. За 
хустку, то це знаю точно. Бо мені це тоже хустку при-
носив. Щоб мив ноги тещі і одягав чоботи, – не було. 
Може, в  сусідньому селі десь було таке. Кожне село 
має свої особливості. І  про барило на весіллі нічого 
не казали, ні...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ГОЙДАННЯ НА РЯД-
НІ»)  У понеділок носили молодій снідать, а у вівторок 
уже циганили... На рядні танцювали, да й випустили, 
да й ногу поламали. Гойдали та впустили... У нас тут 
теж танцювали. Та так танцювали  – на рядні тільки 
носили, хто погано танцює, та й так ото... Гроші не да-
вали тим, що гойдали. Ні, такого не було тоді. [Чи бу-
вають на весіллях бійки?] Обов’язково... Хлопці за ді-
вчат [билися]. Так це ж до весілля ще, після дівич-ве-
чора. На когось не той подивився, хтось не ту дівчину 
взяв, і начинається. А на самому весіллі, ну, це обично 
буває, як переп’є... Кум на кума подивився тоже, за-
їхав раз, а той йому добавив. Були спеціально люди, 
які такі – без бійки не могли обійтися. Тільки випив – 
зразу треба... То їх вгамовують. Знаходяться розумні 
люди: то водою остудять, то наб’ють... Кидають у по-
гріб даже, буває. Щоб там відпочив, охолонув...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  У  вівторок беруть із 
дому, кожна, хто гуляє, не готовили, а беруть із дому. 
Бере з собою їсти, а  тоді ходе, перевдягаються у ци-
ганську одежу, обмазуються, будьто би цигани, ходять 
по хатах. Чоловік десять. Може, й більше  – чоловік 
тридцять. Може й бути таке, і чоловік, і жінок... Врачів 
не було, салдатів. Як цигани – значить цигани, тільки 
цигани. Ляльку робили  – циганську дитину. Це вже 
вони видумували, хто де. Заходять, напримєр, до вас: 
«Дайте ручку поворожить. Давайте поворожимо». Ви 
повинні дати там чи курицу, чи півня, кусок сала, див-
лячись яка хазяйка. Збірають, тоді зносять, ріжуть, 
парять, варять. Люди добровільно дають. Да, це ж ци-
гани. Вже добровільно. Вкрасти не можна було. Нє, нє. 
Тоді якось не було такого. Дивлячись, у якому селі як 
робили. Не продавали те, що брали. Ні, ні. А цигани 
ходили, обов’язково щоб бубон був і гармошка, пісні 
співали. Всякі пісні, які знаєте...

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Купать возили на річку батьків. Це 
вже як поциганять, то вже видумують, що хто хоче. 
Я  ж фактично на такому весіллі не була. То, шо пе-
реказують, я  знаю. Це виходять, приходять уже самі 
ближчі...  

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Після 
першої ночі молода приходить додому і тиждень си-
дить у матері. Тиждень після першої ночі. А тоді при-
ходить молодий по неї. Забирає її... Звичай такий, що 
раз вона побула там першу ніч, тепер тиждень вона 
вдома, а тоді він забирає вже до себе... Видно, сам не 
приходить, а  приходять [його] друзья чи її друзья. 
І зараз таке. Років двадцять тому.

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Софіївська Борщагівка 
Записала В. Борисенко в жовтні 1980 р.  

у с. Софіївська Борщагівка  
Києво‑Святошинського р‑ну Київської обл. 

від Скрипняк Лідії Григорівни, 1940 р. н. 

СВАТАННЯ  На сватання приїжджали свати: дядько 
рідний, його дружина, сусід з хлібом-сіллю й моло-
дий. Починали розмову про куницю, про те, що вони 
заблудилися... Батьки нареченої казали: «Хліб-сіль 
прий маємо, дорогих гостей за стіл саджаємо». Викли-
кали дівчину, питали, чи згідна йти заміж за хлопця, 
і  запрошували всіх до столу. Наречених садовили за 
стіл. Дівчата, як дізнавалися, що в хаті сватання, то 
розписували жовтою глиною вікна надворі, стіни. 
На стінах писали слово «сватання». Це такий звичай, 
в останні роки вже мало де пишуть. На сватанні мо-
лода давала сватам хустки. Домовлялися, коли буде 
весілля, скільки гостей.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У суботу молода з друж-
кою ходила по селу й запрошувала гостей: «Просить 
батько, мати і я прошу на хліб-сіль і на весілля». Мо-
лода одягалася в українське народне вбрання. У  цей 
самий день мати кликала молодиць [коровайниць] 
на коровай. Молода запрошувала дружок наряджати 
вільце. 
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ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Боярин з молодим при-
носили в дім молодої вільце – деревце із сосни, ялинки. 
Дівчата прикрашали його квітами, калиною. Прикра-
шаючи вільце, весь час співали пісень. Одна з них:

Посадила доня горішок
Батькові й матері на втішок.
Рости, рости, мій горішок,
Батькові й матері на втішок.
Нехай на горішок дивляться та й втішаються,
Та й за донечку забуваються.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Цей вечір називався «дівичий вечір». Гра-
ла гармошка, молодь танцювала. Йшли до молодого 
подивиться, чи вбране вільце, потім поверталися в 
дім молодої і гуляли майже до ранку.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У  суботу пекли верчі й коровай 
у молодої і в молодого. Верчів пекли стільки, скільки 
буде гостей, інколи  – понад  сто. І  тепер обов’язково 
печуть коровай, ставлять вільце. Співали пісень:

Наша піч регоче –
Короваю хоче.
Подай, батьку, масла,
Щоб піч не погасла.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  На визначений 
час приїжджав весільний поїзд  – князь-молодий зі 
сватами, світилками, боярами. Молоду ховали, щоб 
молодий шукав. Коли заходив, то запрошували в хату, 
саджали за стіл, батьки благословляли хлібом, і молоді 
відправлялися до ЗАГСу. Раніше було – до священика. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  Після 
реєстрації шлюбу молоді з весільним поїздом поверта-
лися в дім молодої. Батьки зустрічали їх на воротах, об-
сипали житом, насінням, цукерками, дрібними грішми. 
Благословляли хлібом, казали: «Щастям, долею наділя-
ємо, щоб любили одне одного і батьків не забували». 
«Закріплювали» благословення пригощанням весіль-
них гостей вином. Сват брав молодих за руки рушни-
ком і вів їх до порога хати. У руках він тримав палицю, 
якою вдаряв тричі об двері. Цей звичай і тепер зберіга-
ється. Звертався до старости: «Пане старосто, дозволь-
те молодих в хату завести». [Тричі промовляв.] Заводив 
молодих за стіл і садовив їх на кожух. Коли молоді по-
верталися від вінця, то дорогою співали:

Схилилася верба з верху аж до кореня,
Вінчалася Маруся зранку аж до полудня.

***
Не дякуймо попу,
А дякуймо поповичу,
Що небагато взяв,
Хорошо звінчав.

***
Ой з-за гори, з-за гори
Їхали коники вороні
Та везли колясочку синюю.
Звінчали Марієчку силою.
Не так силою, як за гроші,
Зате в неї Ванічка хороший.

Біля воріт:
Засвіти, брате, свічку, (2)
Вийди назустрічку,
Бо вже твоя сестра
Від вінчання вийшла.

Вийди, мати, з хати (2)
Познавать дитяти
Поміж дружечками та світилочками.
Вмивається слізоньками.

ПОСАД  У хаті молода сиділа по центру стола. З боку від 
молодої сиділи дружки, від молодого – бояри, світил-
ки... Сват заводив молодих у хату, вони трималися за 
рушник. Заводив аж за стіл. Біля молодої сідали при-
данки – ті, які везли «постіль». Вони накривали моло-
ду хусткою. Свахи співали:

Що ж то за ворона
Сидить в кінці столу...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Ще у 1950-х роках на весіллі обов’яз-
ковою першою стравою був борщ або капусняк та га-
ряча рибна юшка – «квасок». На солодке подавали пи-
ріжки й кисіль. З кінця 1950-х років до солодкого столу 
почали купувати торти, тістечка. Частіше стали готу-
вати голубці, котлети. Тепер страви найрізноманітніші: 
салати, буженина, ковбаси, холодець, сири. За столом 
співали різних пісень – народних, весільних, сучасних.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  У неділю ввечері про-
давали молоду. Спочатку продавав брат  – вихваляв 
її і називав ціну. Свати викупляли, довгенько торгу-
валися: «На зиму беремо, годувати треба»... Давали 
гроші й цукерки. Потім продавали сестри та дружки. 
Сестри та дружки співали, дехто з них скакав на лаві, 
приспівуючи: 

Поламаю лаву
На зятеву славу,
А зять буде лаву латати,
А я буду танцювати.

Дружкам теж давали цукерки, дрібні гроші... Гра «ку-
півлі-продажу» зберігалася і донині. Після викупу мо-
лодої старша дружка пришивала до шапок молодого й 
боярина квітку із червоної стрічки. Дружки співали:

Ой шила я, шила –
Голочку зломила.
Треба мені заробити –
Голочку купити.

Молодий і боярин викупляли шапки з квітками в 
дружки за гроші. Співали:

Я думала, що свати багаті,
Аж вони скупуваті.
По шляху ходили,
Старців розбивали,
По копійці збирали
І викинули на тарілку
За Манічку-дівку.

Наливали всім дружкам по чарці – могорич.

ПОСАГ  У неділю надвечір везли до молодого придане – 
постіль і меблі. Ті жінки, які супроводжували «по-
стіль», називалися «приданками». Це були заміжні 
жінки, близькі родички молодої. 

ДАРУВАННЯ («ДАРИ»)  Після того як повезли «постіль», 
у домі молодої починалися дари. Сват викликав роди-
чів: «У нашого князя й княгині є батько й мати хреще-
ні». Починали дари із хрещених батьків. Хрещені да-
рували гроші. Мати молодої дарувала сорочку, плаття. 
Давали верча, скибочку короваю, а зверху верча – ще 
й подарунок: хустку, плаття. Раніше дарували тільки 
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верч і коровай. Тепер ще й подарунки майже всім гос-
тям, а  колись  – тільки хрещеним батькам та сватам 
[батькам молодого]. Зараз більше дарують гроші. На 
дарах примовляли: «Даруємо мірку гнилиць, щоб мо-
лодий не ходив до чужих молодиць»; «Даруємо граблі 
і вила, щоб молода добрий борщ варила»; «Даруємо на 
сорочку, щоб мали сина і дочку»... У молодого всі сіда-
ли за стіл, починали дари. У нареченого перший день 
весілля закінчувався дарами.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Після дарів везли молоду до свекрухи. 
Коли виїжджали від молодої, то співали:

Ой вороги, вороги,
Не переходьте дороги.
Нехай перейде родина,
Щоб була доріженька щаслива.

***
Ой грайте, музики,
Бийте барабани,
Бо я виїжджаю
До другої мами.

Дорогою співали:
Ой дайте нам знати,
В котрій молодий хаті...

Перед домом молодого співали:
Вийди, сватечко, погляди,
Що тобі бояри привезли.
Чи дику козу, чи ярку,
Чи Манічку-панянку.

Молодих зустрічали батьки з хлібом. Мати обсипала 
їх зерном...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («СКРИВАННЯ»)  Починав-
ся обряд скривання молодої. Скривала молодиця, яка 
добре жила в шлюбі. Дві молодиці махали над нарече-
ною хусткою і тричі співали пісню:

Ми ж тебе родинонькою скриваєм,
Щастя й доленьки тобі наділяєм.
Нехай будеш багата як земля,
А здоровая як вода,
Щасливая як весна.

Над головою тримали хліб і співали цю пісню. Потім 
знімали фату й пов’язували хустку. Співали:

Зробили ми діло,
Аж нам чоло впріло.
З хліба – паляницю,
З дівки – молодицю.

Приданки тричі обводили молоду навколо стола й сі-
дали на покуті, співаючи при цьому.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Сваха [свекруха] пригощала всіх со-
лодким напоєм  – фруктовим, ягідним. Наречена 
роздавала всім молодицям [приданкам] стрічки й 
прив’язувала кожній до голови. [Так позначалися 
приданки.] Приданки йшли в дім молодої...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Другий день весілля – понеділок. 
У  домі нареченого вивішували до комина червоний 
пояс – «флаг». [Тепер це – у неділю.] Зранку дружки 
несли снідати молодій. Раніше носили їжу – вареники, 
курку. Тепер  – невеличкі подарунки: посуд, білизна. 
Співали біля двору:

Вийди, Манічка, з-під повітки
Та покажи своє личенько з-під намітки.

Чи ж таке воно, як було,
Чи за одну ніченьку змарніло?
Не таке ж воно, як було,
А за одну ніченьку змарніло.

Ще співали:
Ой дайте нам знати,
Да в которій молода хаті.
Чепчиком та й обсипана,
Калиною та й обтикана,
Поясом підперезана,
Звечора привезена.

Брат молодої та боярин лізли на дах і змагалися між со-
бою, хто раніше «флаг» дістане. Коли діставали «флаг», 
то бояри гойдали дружок у рядні й давали їм цукерки. 
Молода перев’язувала тих дівчат, які приносили сні-
данок, стрічками. Дружки танцювали й розходилися. 
Потім приходили родичі молодої та її батьки. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («БИТТЯ КАШІ», «ПЕ-
РУТЬ ПЕЛЮШКИ») На третій день – у вівторок [те-
пер – у понеділок] – варили кашу. На кашу складалися 
й готували її в череп’яному горщику в печі – рисову, 
пшоняну. Кашу варили густу, з маслом. Продавали 
кашу кухарі, а викуповував хто-небудь із родичів, хто 
більше дасть. Продавали кашу, коли вона ще була в 
печі. З печі кашу тягнули рушниками (тканиною) по 
дошці аж на стіл. Найчастіше викуповував хрещений 
батько. Потім гості дрючком били по горщику. Коли 
горщик розбивали, то хрещений батько брав ложкою 
кашу й продавав усім гостям по грудочці. На виторгу-
вані гроші купували горілку й продовжували гуляти. 
«Кашу били» в домі молодої. Цей звичай зберігається і 
нині. У молодого в цей час «пелюшки прали», бо мати 
двоє дітей «вродила». Викопували у дворі чи в літній 
кухні яму і прив’язували біля неї молодих. У яму з во-
дою кидали різні речі. Це «прали пелюшки». Свекруха 
викуповувала молодих. Теж гуляли в складчину.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Цигани не завжди були на 
весіллі. У циган переодягалися здебільшого тоді, коли 
батьки одружували останню дитину. Тоді батькам 
плели вінки з колосків, бубликів, цукерок, робили на-
мисто. Одягали це все на батьків і вели їх у той дім, 
де була молода. На цьому весілля закінчувалося. На 
четвертий день ще сходилися сусіди посуд мити – їх 
пригощали, називалося «рот полоскать».

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Королівка
Записали Ю. Бідношия та Л. Дика в жовтні 1994 р.  

у с. Королівка Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Бутрименко Марії Іванівни, 1943 р. н., 

переселенки із с. Буряківка  
колишнього Чорнобильського р‑ну Київської обл.

СВАТАННЯ  В  общем, хлопец діевку сватає, ну, напрі-
мир, атправляє батька з маткай, ідуть у сваті. Дагава-
руєца ж... Це калісь такє було, шо нє хатєлі – аддавалі. 
А тяпер уже нє так... Це в маї годи, я знаю, дак ідуть 
у сваті, беруть хліеб, уже як діевка сагласна, значить, 
уже прімає. А як нє сагласна, до нє прімє... Там тоді ж 
п’ють-гуляють. Діевка вже як  [...] абічно дає падаркі 
сватам. Сватов перев’язують. Там і свєкрусі дає па-
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дарка, там уже й свєкру, що єна там має. А патом уже 
назначають свадьбу, калі та вже свадьба в їх будє. Га-
товєце... І от як у хлопца, то це вже так. Збіраюце да 
хлопца перві дєнь – сваю всю радню ззівають. Отак, 
як мі вчора хаділі – і мі йдом да радні, да хлопца... Це 
там же, бачте, вєльце в’ють... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВЄЛЬЦЕ»)  Калісь уже збіраюца 
ввечері  – вєльце в’ють, дак спевають всякіє песні...  
Каравай печуть  – спевають... А  тяпер же всє у том, 
у пекарні, заботі нєма... Патом, назавтра вже, збіраю-
це, садяце за стуол, папілі – і це вже йдом мі в баяри. 
Вєльце такє в’ють, мож, ві бачілі дє: квєткі такє вже ж, 
ну, хвою чи шось такє возьмуть, украшають, і йдом... 
Папілі, на вєлі́ку дарогу складають гроши маладому, 
бо цє ж у вєлі ́ку дарогу єдом мі, панімаєтє. Дак склада-
ють гроши, на тарилку дають, хто скокі хоче. А патом 
уже ж ідом, ідом... Спевають, знаєтє, там уже песні та-
кіє всє весєльниє ж. Калісь же з музікою шлі, а тяпер... 
Шлі мі, дак кажу: «Боже мі, хоть бі яку гармошку взя-
лі...». А нє було, так ішлі. А патом пріходім да маладоє, 
єни вже стречають. 

ПЕРЕЙМА  Як ідуть па дарозі – всєгда віносять... От, на-
прімир, сусіедє чи там хтось [...] ставять стала і хліеб на 
стуол... Це як закон... І суоль... Це перепінають дарогу 
ж уже... Малади віймає гариелку там і вікуплюєце, уже 
дарогу шоб прадалі їм. А патом знов на парозі чи на ва-
ротях у маладоє знов ставлять стала і хліеб – і там уже 
вікупляють дарогу сабє. Там довго вже гаворать, таді 
спевають уже: «Ой сваха сваху ждала...». Там уже такіє 
всякіє пріказкі тіє, шо сваті, свахі...  А ця сваха бере ма-
ладога хліеб із сабою... І маладоє із хліебом стаїть, ждє 
на парозі. Меняюца там уже хліебом цім – та того забі-
рає, а та тей забірає. Патом уже що? Садять за стуол же 
ж, як абічно... Як пріходять, дак таді беруть же маладу 
вікуплюють, хлопці з діевкамі і сваті... Перев’язують 
ціх, шо сваталі ж її на сватанні. Ціє сваті вікуплюють 
маладу, гроши платять. Там же ж діевкі ж нє дають, 
продають її, а тіє вікупляють. А патом ідуть да роспісі 
чи да вєнца, як уже хто хоче. А  патом уже пріходять 
ад вєнца, садяца за стоул, п’ють... Ідуть да маладога на-
зад, там вєльце те забірають аттудава. Увечері то вже як 
ідуть дадому, дак треба, шоб сваті вкралі й забралі, бо 
можуть украсті й нє дать – дак будє вікуплювать гари-
елкай чи чим уже [...], чи гроши платіть. І то хватають, 
і йдуть прібівають у маладого на хату те вєльце... 

ДАРУВАННЯ  Папілі – падаркамі абменююце. У нас як 
абічно всєгда малада даріла маладому раднє всім па-
даркі. Нє то, шо там усім, хто [на] свадьбі, а такім род-
нім, бо це ж сільно багато треба: братам, там сєстрам 
уже, батькам, хрещеним, бабам – отакім. А потом уже 
гуляють [...] і ввечері маладу завівають. Це знімають із 
єє хвату. Калісь вєнка расплєтувалі всє. Зав’язують єє, 
як бабу вже стару... І таді дєлять єє каравай... Усю сваю 
радню згукує. А тіє вже всє йой ложать падаркі, гро-
ши – хто шо має. Калісь знаєтє як, грошей мало було, 
подарков ціх нє сільно, бо бєдніє булі... То що – курі 
дарілі, панімаєтє, свіннє, хто що мав. То ще [...] на ка-
раває каже: «Дарую тябе карову, шо грабє салому...» – 
це куру нєслі. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  А таді нєсуть уже ціє па-
дарим – куру да всє та третій дєнь свадьбі. Оце, напрі-
мир, сягодні, оце нєсуть, патом гаршкі б’ють, атакіх 
старіх гаршков... Тяпер же ж нєма гаршков уже, а то 

такіє старіє черєп’я беруть б’ють і скачуть. І  то вже 
дєнь гуляють. Тєпер кажуть «баріло», «на баріло», а в 
нас нє було, в нас гаршкі білі. Оце такє-о... І то вже па-
том череп’я, і босиє раззуваємось, скачом, як маладіє 
булі... І це так уже у маладє гуляють. А назавтра знов 
беруть, це ж уже малада вгащає тукі маладога руод. 
Уже садять, пабуольш угащають... 

РЯДЖЕННЯ  А патом назавтра вже йдуть чесниє, тоже 
прітвара. Калісь же прітваралі... Врачамі пазадєлува-
лісь, праверають, чи чесниє папріхаділі [...], шпріці га-
товілі там усє... І таді п’ють ізнов, гуляють. Патом уже 
маладого каравай дєлім. І  патом уже расходімось... 
Так гуляєм. А тяпер же... Я тєперешнєй гульні нє лю-
блю. Так як пасєлі за стуол, маладьож, то вже суткі нє 
вігонім. А то ж якєсь такє прітваралі, гулялі, да шось 
такє ж уже яно ж, якась інтєрес був: те туді йдє, те 
туді... То чесниє, то баяри да всє... Да яно гульня якась 
інтєресна була... 

с. Осикове
Записав О. Васянович 12 липня 2008 р. у с. Осикове  

Макарівського р‑ну Київської обл. 
від Гукий Надії Федорівни, 1923 р. н.,   

та Гукия Леоніда Федоровича, 1924 р. н.

СВАТАННЯ, ЗАРУЧИНИ  Познайомилися, а  він каже: 
«Пришлю сватів». А  ми согласні, бо ж встречалися. 
Прийшли два свати, молодий і боярин щитається. 
Вони приносили тільки хліб і більш нічого. А уже моя, 
напримір, сторона  – готовимо горілку, закуску. Як 
вони заходять, то кажуть: «Ми прийшли до вас». Вони 
шукали перепелицю. «Тут згубилася наша перепелиця. 
Ми прийшли її шукать». Вони її найшли. «Согласні?» – 
«Согласні». Він надворі був, а я сиділа там за грубою. 
У  нас не ця хата була. А  була там загруба. Хата була 
одна, так ото піч, а так щиталася загруба. Я там сиділа, 
а вони вже там у цій хаті великій були. А тоді вже як 
вони побалакали, сіли, батьки согласні, свати согласні, 
а тоді вже молодого і молоду покликали. Сідайте, те-
пер уже заручини. Начинається угощеніє. Найбільше у 
свати йдуть перед Новим годом, чотирнадцятого чис-
ла [14 січня] щитається Новий год. А тоді і у другі дні, 
але у більшості перед Новим годом цей обряд. Сватан-
ня у суботу буває. Як уже приходять свати, то молода 
согласна. Раньше договорюється молодий з дівчиною. 
Якшо вона согласна, то він приводить сватів. Мати чи 
батько беруть цей хліб, шо принесли свати, десь його 
кладуть, а тоді як уже сватання, то закликають батьків 
молодої, молодого, хрещених, боярина, дружок, тоді 
вже цей хліб розрізають на столі. Це було наче запи-
таннє  – свати запитали, а  вже потім  – сватання... Це 
десь чоловік п’ятнадцять збиралося. Тоді вже вона ви-
носить рушники, молодому хусту в’яже, боярам – хус-
точки такі, а сватам пов’язує рушники. Це вже щита-
ється законне сватання. Двом сватам дають рушники, 
двом боярам дають хусточки, їм в’яжуть на лєву руку 
вище ліктя, а молодому тоже зав’язують хустку на лівій 
руці. Вже якусь гарну таку. На сватаннє готовили кам-
поти, вареники, картошку, узвари якісь. Отаке. Такого 
не було – не катлєтів, не ковбас. Це вже на свайбу, то 
трошки більше готовлять. Вже там готовиться карто-
шка тушена, капуста тушена, риба, раньше голубів [го-
лубців], катлєтів на свайбах не було. Ніхто його не го-
товив. Оце вже друге сватання щитається заручинами. 
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Це вже повністю согласні і готовляться до свайби. Як 
батьки рішать, чи через місяць, чи через два, чи, може, 
й через три роблять заручини. Як батьки рішать, як у 
їх получається. Це ж треба горілку приготовить. Піс-
ля сватання вже батьки сходяться і договоряються, як 
буде весілля. До молодого не ходили дивиться на ха-
зяйство. Це ж у селі усі про усіх знають. Це, може, як 
з другого села. Батько то колись їздив на розглядини 
до матері, хто вона, яка вона. Бо тоді ж батьки рішали, 
а як ми женилися, то ми вже самі рішали. 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Перед свайбою пе-
чуть коровай, шишки. Викликаються ж раньше шиш-
ками. Січас же купляють, а тоді ж пекли самі. Це три-
чотири дні готовлять, печуть коровай, печуть шишки, 
готовляться, скільки там треба. Коровай робиться так 
прямо як хлібина, а тоді туди кладуться гроші, потом 
наверх заложують дві «пташки», два «голуби» щита-
ються, а потом уже украшають. Отдєльно робили такі 
дві «голубки»... Пекли дві «голубки», і у кожній було 
по яйцю. Там печуть двоє і тут печуть двоє, то їх буде 
четверо... Я і не знаю, де їх ділили, ті «голубки». Знаю, 
шо коровай то розрізали, а «голуби» – я не помню. Ко-
ровай здоровий, круглий отакий, на все деко. Як коро-
вай печуть, то співають пісні: 

Ой піч осміхається – 
Коровая сподівається.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На свайбу просила я і дві 
дружки зі мною. А у нього – бояри. Він не кличе, а два 
хлопці їздять і просять. Об’язани лєнтами і то, вони 
чи на коні, чи на велосипеді, чи на машині. Раньше 
пішком ходили. Як ми [одружувалися], то не було ні 
велосипедів, а тепер і на конях, і на машинах, як хо-
чеш. Як заходимо, то кажемо: «Просили батько і мати, 
і я прошу, приходьте на свадьбу на стікі-то і на стікі-то 
часов у неділю чи у суботу». Це я так казала. Ми то 
вже робили у суботу, а раньше робили тільки у неді-
лю. Ми вже як женилися, то було багато молодьожи у 
Києві, то приїжджали у суботу. Як весілля буде у не-
ділю, до кличуть у п’ятницю, суботу  – перед самою 
свайбою. Якшо у суботу свайба, то кличуть [у] четвер 
і п’ятницю. Це два дні, бо ж є родня і в другому селі. 

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Перед 
свайбою – дівич-вечір. Завтра буде свайба, а сьогод-
ні  – дівич-вечір. Собіраються молодий, молода, ді-
вчата, хлопці. Ставляють вільце, вбирають те вільце. 
Співають. Гуляють. Це щитається дівич-вечір. Це 
збираються у молодої, уберуть. Тут побудуть, а  тоді 
ідуть до молодого. Там уберуть. А  тоді вже гуляють, 
де хотять: чи [у] молодого, чи у молодої. Вільце у нас 
робили із сосни. Таке невелике, десь метрів півтора. 
Украшали його букетами, тіки квітками такими. Ко-
лись ото стружки продавали, із тих стружок дівчата 
сидять роблять один вечор, два вечори, тоді вже при-
носять і украшають.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Ми у [19]47-му  році женилися. 
Молода одягалася більш шикарно: вишита сорочка, 
спідниця, а дружка – так, у чому ходить. Канєшно ж 
у кращому платтячку. Лєнти, вінок у молодої, а друж-
ка  – так, як дівчина. Раньше ходили, дак молода і 
дружка одягалися все в українську форму. У молодої – 
багато лєнт, а у дружок – по дві лєнточки і тоже виши-
та сорочка, спідниця шикарна, фартух вишитий  – у 

всьому вишитому наряді. Це раньше було... Як вранці 
молодий приходить до молодої, то вона вже убрана у 
вінку, вже жде, сидить на стулі у комнаті. Вона роз-
плетена. Поодівана фата на неї, лєнти.

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Ми не вінчалися, 
а росписалися і всьо. Бо у нас уже не було попів [свя-
щеників]. Я і була на вінчанні. Молодий і молода, у їх 
обох свічки, піп – батюшка – дає свічки. Мати, напри-
мір, молодої дає хусточки попу тому і дві свічки тоже 
у платках. А  тоді вже боярин і дружка держать такі 
вінці. Мати привозить зразу рушник, вони стають на 
рушник. На рушнику вони стоять. Батюшка вже їх 
благословить.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Свайба уже начинається у неділю. Молоді 
ідуть на роспісь, потом із роспісі уже приходять, тут 
їх зустрічають. Начинається уже гульня. Молодий со-
бірається і виходить. Його обсипали пшеницею на вся-
ке щастя. Батьки поздоровили, провели, а тут уже, як 
він приходить до нас, до уже нас двох проводжають. Як 
ідем до роспісі, то я іду з боярином, а він іде з дружка-
ми. Я іду попереду, а він уже – за мною. А уже із роспісі, 
то ідемо ми удвох, і бояри, і дружки за нами. Як при-
ходять із роспісі, то їх зустрічають батьки молодого. 
День у нас уже свайба, а увечері молодий забірає мо-
лоду до себе, значить, там уже стрічають його батьки. 
Батьки зустрічають хлібом і тут, і  там. Вони [молоді] 
христяться, цілують хліб, руки батьку і матері. Ми не-
чого не мали у руках. А, напримєр, уже наші діти, то 
приходили з іконами. То якийсь такий був період, шо 
то не давали тих іконів. Я, примір, не ходила у церкву... 
Як молоді приходять із роспісі, то сідають зразу за стол 
усі, уся родня, яка була, усі. Та й начинають уже гулять. 
Такого не може буть, шоб усі не помістилися. Як уже 
готовляться, до вже може остаться місце, можуть не за-
сісти, а так усім місця хватає. Молодий сідає перший, 
потім – молода, дружки, усі сідають. Коло молодих сіда-
ють хрещені... Батьки не вгощають, а ходять дивляться 
за порядком. Два свати вгощають. Вони носять горілку, 
випивку, хліб шоб був готовий. А закуску носять дівча-
та, шо готовлять. Молоді сідали на кожусі удвох. Вільце 
стоїть попереду коло їх на столі, і коровай стоїть на сто-
лі. Уже трошки погуляють, вип’ють і кричать уже тоді: 
«Горька! Горька! Горька!». Все врем’я кричали «Горька!», 
одколи я знаю.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  На свайбі їли лож-
ками, і чарка у кожного була. Колись оце було, шо з 
одною чаркою ходили, наливали і частували. У Шполі 
ми були на свайбі років пєятнадцять [15] тому, то там 
і зараз з одної чарки частують. Ми приїхали, до наші 
стали кричать, шо нам одної чарки мало, давайте кож-
ному чарку.

ДАРУВАННЯ  Як тільки сіли за стіл молодята, трошки 
побули, може, півчаса, тоді батько і мати перепиває з 
молодятами. Як уже перепили з молодятами, то тоді 
вже начинають викликать. Вже шишками виклика-
ють. А пока мати не перепила, то не викликають. Тос-
тів не казали. Хто там шо: «Жєлаєм вам щастя!» А шоб 
так виступали, як оце, примір[ом], січас, то раньше 
не було цього. Шишками викликають два свати. Дві 
тарілки він держить: на одній  – подарка, а  на дру-
гій – шишки. Оце приходить до дядька і каже: «Єсть 
у нашого молодого дядько Пилип (чи Іван). Просимо 
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на цей подарок». От вони беруть цей подарок, а  їм 
викидають гроші. Це до кожного... Вони сидять, а до 
кожного свати приходять. Тіки шишки і подарки, а го-
рілки не ставлять. Подарки колись, як хрещеному, то 
сорочка, хрещеній – матерія якась, сусідам – чи хус-
точки шерстяні, чи полотенца махрові. Повикликали, 
посідали за стіл, ще погуляли. Хто хоче, то йде додому, 
а хто не хоче, то гуляє. А молодий і молода збираються 
і йдуть уже до його. А вже в його привезуть молоду, 
сідають за стіл, погуляють, поседять. Тоже вже викли-
кають у молодого родичів. А тоді вже розходяться.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Я як ішла до молодого, до несли 
за мною хустку, полотенце, скатєрку якусь чи шо, про-
стинь і більш нічого. Подушки, до це вже тоже несли. 
Це все придане. Закон був такий, шо і ікону нести. Але 
ми не несли. Як молода приходить до хати, то саме 
швидче цілується з батьками. Ложить те, шо вона взя-
ла, шишки на стіл [кладе] і все. А на другий день рано 
вона вже встає, застелила стола, застелила свою кро-
вать, бере хустку, зав’язує свекруху хусткою, умиває, 
утирає рушником і батька умиває і втирає рушником.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («ПРИНОСИТИ СНІДАТЬ»)  
Увечері у мене уже розділи, зняли хвату, зав’язали 
хусткою і зав’язали червоною лєнтою. Червона лєн-
та – то така мода була. Треба, шоб була біла хустка і 
червона лєнта. Мене зав’язували мої тітки. Од його 
тітка і од мене тітка стають на скамейку, щитається, 
скривають, співають там пісні, хусткою скривають, 
а тоді тею хусткою зав’язують. Це вже, щитається, за-
кружана свайба у неї. У неї вже кончилася свайба.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  А  в його 
вранці приходять ще дівчата, всі, подружки. Прино-
сять снідать, щитається. У  більшості посуду прино-
сять і сідають за стіл, погуляють. Музика вже грає до 
вечора. Вони вже танцюють скільки хотять, а тоді вже 
тая молода бере того коровая у хвартух і проводжає 
їх по домах. Як вранці приходять дівчата на снідан-
ня, вона своїми лєнтами їх усіх перев’язує через плече. 
Маленькі дівчата – усі, які є. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Тоді отой коровай молода роз-
дає дружкам, дівчатам на другий день, як свадьба 
кончилася. Вона бере цей коровай, розрізає по кусоч-
кам, бере у хвартух і проводжає дівчат, і той коровай 
усім роздают. Шишки лежать удома, уже прийшла 
уся родина погостювали, а вечором після всього ви-
кликають цими шишками усю свою рідню. На таріл-
ки ложать дві шишечки і викликаюь то хрещених, то 
сусідів, то приятелів... Усім роздають. Напримір, то у 
нас було сімдесят пар, сто п’ятдесят чоловік. Такого, 
шоб шишок не хватало, не було, а було, шо оставали-
ся. Було, шо розщитував, а воно не прийшло. Тоді роз-
дають кому попало, ото вийшли і пороздавали.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  На третій день уже ні-
якої гульні нема. Це уже хтось із стариків, не то шо 
третій, а цілий тиждень будуть ходить, аж до неділі. 
Кури у нас не були. Але була така обичая. На третій 
день на барило, щитається. Собіраються у більшості у 
молодої, вдіваються якісь там цигани і ходять до тих, 
хто був на свайбі. У більшості – до родні: «Давайте чи 
курку, чи горілку. Шо-небудь, а давайте». Збирають і 
курей, приносять, тут їх патрають, тут їх варять, тут 
їх і роз’їдають. Як нема курки, давай гроші.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На другу неділю при-
ходять дякувать за дочку. Це вже його батьки, родня 
його, яка є. Вони нічого не приносять, приходять пря-
мо так... Її [молодої] батьки вже готовляться.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  
РАЙОН 

м. Переяслав-Хмельницький
Записала С. Зубер 8 квітня 2008 р.  

у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл. 
від Макаренко Любові Петрівни, 1949 р. н.,  

переселенки із с. Підсінне Переяслав‑Хмельницького р‑ну  
(затоплене водами Канівського водосховища,  

виселене 1967 р.)

СВАТАННЯ  Сватання – не в піст, у М’ясниці, після Спа-
са, весілля  – взимку. Частіше і весілля у М’ясниці... 
Два свати: староста і сват, ціпки в обох, були й без па-
лиць. Таємно йшли ввечері, а вдруг відмовить. Ішов і 
молодий, в основному без батьків. Староста старший з 
хлібом під рукою в хустині. Пекли чорну круглу хліби-
ну, пізніше – білу. Якщо молода згідна, вона виносить 
на тарілці і дає рушники по одному, перев’язує ними 
праву руку. Бідніші могли давати й платочки [терно-
ві – не шерстяні, кремові у квіточках]. Були такі, що 
й не в’язали зовсім. Молодому платочок старались 
вишить – білий вишитий, його в’язали на праву руку. 
Коли молода не згодна, вона не заходила в хату, а в хаті 
клали гарбуз, щоб бачили – значить для них він стоїть.

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИ»)  Розгляди  – його батьки 
йдуть до молодої, знайомляться, розмови про при-
дане. Цілуються свахи на порозі, на розглядах. Ще 
через неділю просять до себе – «розгляди» теж звуть-
ся. Міряють припічок і піч, щоб знать розміри. Піч і 
припічок застилають за подарки. Запрошують рідних, 
можуть брать старшого боярина і дружку. Всі йдуть з 
хлібом.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Якщо рід на другому селі, 
то в п’ятницю молода йде туди просить. Молода не за-
ходила просить до тих, хто сходився на свайбу дивить-
ся. Вони казали: «Треба йти на свайбу, бо ми ж повагу 
робимо»... Під час запросин шишку носить замотану у 
хусточці під рукою. Ходить з двома дружками, решта 
дружок прийдуть на дівич-вечір. Молода просить, їй 
відповідають. Перша хата  – третя за заходом сонця, 
в кінці минає двір, допрошує ці дві хати...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Ко-
ровай – у п’ятницю. Мати бере хліб, просить чоловік 
шість [до пари], нерозводних, щоб була хазяйка, кра-
сива, акуратна. «Прошу я, із Господом Богом прошу, 
приходьте до мене бгать коровай моїй дочці». Ішли з 
хлібом, з продуктів [нічого] не приносили, мати своє 
готувала. З  коровайниць вибирають дві  – вони вчи-
няють у дерев’яній діжі. Замісили, зійшов, прийшли 
решта... Друга коровайниця бере однакові миски  – 
алюмінієві, невеликі, але глибокі форми. Роб лять два 
однакові куски – в одну миску шмат і в другу. Нази-
вають – це «коровай», а це «шишка»... Мати починала 
коровай перша, мати перша взяла шмат тіста на стіл, 
викотила з нього шишку, раз узяла тісто. Розкотила 
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валочок, не приплюснула, порізала один край, скру-
тила шишку до половини. Другу половину скачує 
на другу сторону, виходить у вигляді вісьмірки. Це 
зветься «пара» для молодої... У короваї таке саме, тіль-
ки по центру  – два «голуби» навпроти один одного 
[очі з насіння], по центру теж «троєчки» [«рожки»]. 
У коровай [де «голуби»] у чотири сторони затикають 
гроші [чотири білі монети]. І на короваї, і на шишці 
робляться «бочечки», їх садили по чотири: поясочок 
склеюють і на нього кладуть три валочки [ніби обру-
чі в бочці] плоскі, середній з них – прорізаний, краї 
їхні скріплюють. Обручі роблять теж на обох корова-
ях – довгу качалочку надрізують. Ставлять сходить... 
Короваї сходять, починають вироблять шишки. Для 
молодої – шишку, з якою буде ходить по селу, вона вся 
в «трійках» [«рожках»]. Виробляють і чисту хлібину 
[без прикрас] для поклоніння, на неї кладуть сіль. 
Шишечки – для запросин [60 шт.]. Пекли й перепій-
ці, їх виробляли до десяти штук, вручали з подарка-
ми найріднішим. Рахували: батьку, матері, хрещеним, 
рідним сестрам, братам. Роблять круглий валочок, він 
лежить. Випікаються короваї час і більше. Як бгають – 
співають, і  як печуть  – теж співають. Витягли  – на 
припічок, підстилають накидку [скатерть], ставлять 
рядом... Слідкують, як натоплюють піч, щоб «кабан» 
був білий. Іще кидають на черінь муку: якщо зразу 
чорніє – треба підождать, щоб трохи зчахло.

– Да наїхали, моя й матінко, 
Щось за гості до нас.
– Да ховайсь, дитя моє, у комору,
Щоб не взяли тії гості тебе із собою...

Коровайниць причащали після випічки, кожній додо-
му – по шишці...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Як сидять за 
столом, то проти молодої – шишка, на ній лежать дві 
зв’язані червоною стрічкою ложки [їх молода кладе в 
кишеню корсета, ідучи до свекрухи], проти молодо-
го  – коровай. На цю шишку мати всередину садить 
цю парку [шишка для молодої]. Кругом шишки по 
три «рожки» разом стромляють. Коли молода їде до 
свекрухи – бере її...  Дітки вигрібали жар з печі перед 
тим, як садить [у молодої – хлопчик, у молодого – ді-
вчинка]. За це дадуть шишку малечі. Перед тим як 
ставить короваї у піч, крізь боки миски ставлять свіч-
ки. На молоду загадують по шишці, на молодого – по 
короваю, кажуть: «Оце – молода, оце – молодий». Як 
рівномірно горять  – на добро... Стараються, як пе-
четься [коровай], щоб не розколовся, кажуть, це ро-
зійдуться... Ціпок до коліна ламає [молода], лиш би 
він тріснув. Кидає, щоб перекинуть через хату [стає 
до порога спиною]: як зачепився – погано... Дивились, 
щоб молоду ніхто не штовхав [з обереговою метою]. 
Вона обсівала маком хату в свекрухи...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Одним [червоним] рушником 
два короваї в’язали. Коло короваїв – колосівка, теж у 
обох молодих. Це компот, наливка чи горілка, закра-
шена соком вишні, буряка. Колоски зверху у колосівці 
зв’язані червоною ниткою. Дві свічки в одній посуди-
ні зв’язані. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІ ́ЛЬЦЕ»)  Ві ́льце могло буть [не 
в усіх]. Це сосна, прикрашена бантиками з стрічок, цу-
керками, калиною. Стоїть у хрестовинці. Його готував 
батько, а дружки вряжали...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Сорочка полотняна вишита хрес-
том, корсет і спідниця, краще, коли одного кольору 
[зелені, чорні]. Заплітали дві коси... Під шовковий 
платок [могли і з торочками] підпинали біленький 
[білу хустку всередині шовкової], щоб шовковий не 
падав. Якщо з торочками, то краї вивели наперед, 
торочки затикали. Чужого платка не брали. Жінка, 
яка вив’язувала, – Шепель Марія. Квітки в нас роби-
ли – п’ять або три: червона посередині, рожеві, дві ви-
шневі. Квітки одягали поверх платка, а вінок [«тере-
мок»] – ще вище. Вінок високий короною – купляли 
на базарі для молодої, казали «бархатний» [з ткани-
ни]. У головний убір декілька колосків жита затикали. 
Стрічки довгі до щиколотки. Пускали красну лєнту 
посередині [довшу], а ті – трішки вище. Рушник по-
верх юпки, в’яжуть раз, мати в’яже. Мала право стар-
ша дружка підтягти рушник. Ціпок роблять дубовий, 
не сучковатий, вгорі – червона стрічка...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Зустрічають батьки коло 
порога з хлібом. Поклоняють зразу батько, тоді мати... 
Мати благословляє: «Щасти й благослови». Цілують 
ікони по три рази, мати в’яже ікони в платок [у терно-
ву або шерстяну хустку] лик до лика. Молодому – під 
руку ікони. Молоду мати запинає платком поверх він-
ка, хоч і літом, і дає шишку [коровай] під руку...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Виряджаючи сина, мати посипає 
його канфетами, грошима, зерном. Приходить мо-
лодий з поїздом, щоб непарне число. По селу не пе-
реймали, а  біля воріт брали поворітнє, десь чотири 
літри. Пускають у ворота. Староста й сват заходять 
з хлібом і горілкою. На порозі ставлять тазок – руки 
миють. На край печі кладуть хліб. Мати перев’язує 
обох по одному рушнику. Молодий заходить в хату. 
Молода і дружка теж нахилені до стола і накриті носо-
вими хусточками... 

ПОСАД  Причащають, молода перев’язала молодому 
платком руку, як він сів на посад. Сестра стає на лаву 
і шиє [пришиває] квітку. Їй на тарілці подають квіт-
ку, і за роботу [вона] отримує шишку, гроші та плато-
чок. Сестер не брали в дружки... Бояри були позначені 
квітками, а дружки – лєнтами.

Шишечки, шишечки, наші голубочки,
Од старшої до меншої дружечки...

ДАРУВАННЯ  Гуляють, поїли. «Де тут молодої мати? 
Треба сваху відзначить». На тарілці подають перепі-
єць, стопку, подарок. Дарить тільки рід молодої. Ви-
йшли, потанцювали, другий раз за стіл. Сідають, щоб 
до заходу сонця забрали молоду. Перед тим як молода 
йшла з дому – здавала дівування. Молода наливає всім 
дружкам, цілуються, дружки розходяться... Молода 
дає подарки  – перепійця батькам  – і в’яже подарка-
ми. Тоді всіх за стіл, приданки повертаються назад. Як 
дарили подарки, [то] на печі писали. Батьки гроші да-
вали на тарілку. Дають сто рублів, [а] пишуть тисячі...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Молодий 
як виводив молоду на танці за носовий платок, так 
само виходять, як і їдуть до свекрухи. Мати наготу-
вала: лежать ікони, коровай [шишка]... Молодий ви-
купив ціпок. Батько виводить молодих за платочок, 
вони становляться на схід, кланяються, батько пере-
ходить навхрест. Мати бере платочком за уздечку ко-
ней і виводить з двора молодих, і поверне на той бік, 
куди треба. Каже: «Щасти й благослови»...
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ПОСАГ  Дружо́к виходить надвір, де машина чи коні. 
Посеред двору. Показують постіль, одежа лежить у 
скрині. Приданки стали навколо скрині [їх мати в’яже 
навскоси хусткою], зверху руки склали на вузли, щоб 
все було ціле. Придане поїхало. У молодого приданки 
рушники вішають... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, ПОКРИВАННЯ 
МОЛОДОЇ  У свекрухи на порозі поклонили і до хати. 
Сідають за стіл, ікони ставлять на божницю в рушни-
ку. Всі люди не сідають... Трохи посиділи і в комору – 
молоду роздягать. Дружка роздягає, запнула платоч 
ком. Косу розплітали начебто у коморі... 

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Другий день – снідать, прихо-
дять рано, будять молоду. Молода встає, вмивають ті, 
що прийшли. Полотенце давала молода свекрам. Сі-
дають за стіл, снідають. Погуляли, пішли. Сходяться 
знов – старші. 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, «МОЛОТІННЯ ЖИТА»  Курі лов-
лять, тягнуть «голку» – з дерева голку, тряпку, кажуть, 
що молода забула речі. Жито молотять у драній боч-
ці. Ворота обписуються, скільки намолотили. Курячі 
ноги подають, як вилки, батькам молодих. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай ділять після цього [ту 
шишку, що молода принесла]. Платочком замотують 
ніж, на тарілці  – теж платочок. Вісьмірку вирізають 
молодій, вона кладе її в скриню.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Через тиждень у суботу 
мати молодого пече хлібину – йти до свахи, йдуть на 
рідну неділю, і хрещені йдуть. Ця мати готується, бо 
прийде дитина. Цілує всіх, гостина.

Записала С. Зубер 16 грудня 2005 р.; 13 травня 2008 р.  
у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл.  

від Дерій Марфи Климівни, 1925 р. н.,  
переселенки із с. Трахтемирів  

Канівського р‑ну Черкаської обл. 

СВАТАННЯ  Два старости  – жонаті родичі. З  ціпками 
йдуть, потім ціпками стукають у двері. Могли каза-
ти про куницю, порошу. Хліб у рушнику або хустці. 
Могли і в піст іти, з п’ятниці на суботу або з суботи 
на неділю, під вечір. Молодий залишається на вулиці, 
поки погукають. Старости кладуть хлібину, їм відпо-
відають: «Ми хліб приймаємо, а ви сідайте, будете гос-
тями. Давай, дочко, приймай сватів». Дівчина в хаті в 
куточку, ще й піч колупає. Рушники довгі зі скромною 
вишивкою [раніше були ткані], в’яжуть так, щоб узол 
був зліва, по одному, молодого – хусткою на руку...

ЗАРУЧИНИ Після цього – заручини, це більш у молодо-
го, домовляються про весілля. Тут уже більше людей, 
веселіше діло проходить. Назначають день весілля. 
Весілля тільки в неділю, аби не в піст.

КОРОВАЙ  У  п’ятницю пекли шишки й коровай, рід-
ко  – у суботу. Шишки[брали, коли запрошували на 
весілля]. В кожну хату [заходила], всіх цілувала у хаті, 
а  якщо на дорозі  – поклонилась. У  молодої печуть 
коровай і лежень, у молодого – тільки коровай. У під-
ошву [низ короваю] натикували копійок мідних, штук 
шість – до пари, потім украшають тістом. Роблять ви-
ямочку для великої шишки посередині, кругом неї – 
чотири «голуби», очки – з калини, хвостики надрізали 
[із двох маленьких качалочок: перша – головка, хвос-

тик, друга – навхрест на крильця]. Решта – місця для 
манюсеньких шишечок, скільки вмостять. Тісто піді-
йшло – швидко в піч, але нічим не мазали зверху.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Лежень – це велика продовгуваста 
шишка. Він заввишки нижчий від короваю. На ньо-
му прикраси з тіста: поперечні качалочки, надрізані 
з одного боку, між ними – маленькі шишечки. Пекли 
ще й «голуби», окремо кожна пташечка. Могли випі-
кати ще й «барила» – довгенькі такі, на зразок батона. 
Ці вироби дарували під час запросин замість шишки 
особливо дорогим гостям: хрещеним, свекрам, тобто 
близьким родичам.

КОРОВАЙНИЦІ  Їх кликали родичі: сестра або невістка. 
Найчастіше шість жінок, тільки до пари. Це з порядних 
сімей. Ішли без нічого, у своїх фартушках. У п’ятницю 
вчинять  – у суботу печуть, або в четвер вчинять  – у 
п’ятницю печуть. Вчиняли у макітрах більш як на від-
ро. У  Ходорові, у  жидів купували дріжджі. Вчиняли 
літрів  на  три-чотири без застілля, можуть поспівать. 
У п’ятницю вранці сходяться, топлять піч, місять коро-
вай удвох, бо одній важко, тільки в макітрі... Як вимі-
сили – піднімають макітру з тістом догори тричі. Коро-
вайниці мили руки і спочатку, і в кінці. Витягає той, хто 
садив. Ставлять на стіл, накривають. Якщо невдачний, 
то й перепікали люди. Після цього частують... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Казали, не мож-
на в діжі, бо буде кислий коровай. У макітрі й сходив. 
Жар з печі вигрібав обов’язково жонатий чоловік. Пер-
ший раз треба так гребонуть, щоб жар аж до дверей. Та 
жінка, що біля печі, повинна цьому чоловіку чимсь ви-
мазать лице – чи сажею, чи крейдою, глиною. Садить 
коровай та, що топила піч [старша]... Якщо у свекрухи 
є пасіка, значить везуть у вінку і там скривають, щоб 
не розлітались рої, щоб пасіка була при місці вся...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У суботу молода бере одну 
дружку, і  йдуть запрошувать. Треба іти за сонцем. 
Перша хата – через одну від весілля, сусідська – остан-
ня. Дружка несе узол шишок. Розраховують, де вони 
кінчаться, хтось із дому [дівчинка-сусідка] виносить, 
щоб хватило до кінця. Кланяється, всіх перецілує в 
хаті. Каже: «Просили батько, мати й я прошу покорно, 
приходьте до мене на весілля». Обов’язково в кожну 
хату, хоч хтось і сердивсь, але запрошували. У моло-
дої за пазухою своя шишка у платочку. Її вона кладе на 
стіл, а хазяїн віддає, відповівши: «Бог на поміч». Рідко 
хто пригощав. У  свекрів обов’язково за стіл сажали. 
Цю шишку, що з-за пазухи, приносить додому і віддає 
свашці в неділю. Якщо в хаті є дівчата, то каже: «Ді-
вчата, приходьте на дівич-вечор». Якщо зустрілися дві 
молоді, то на дорозі міняються шишками, запрошують 
на весілля. Якщо з нареченим зустрілась, шишками не 
міняється. Молода просить тільки по селу. Якщо ро-
дичі десь далеко, то хтось із родини підводою [поїде], 
запросить із шишкою. Молода із дружкою ходять з ка-
линовими ціпками, нічим не прикрашеними. Якщо в 
хаті є немовля, то треба потримать на руках дитину.

Ми все зворотили, все село обходили,
Од хати до хати, до маленького дитяти.

***
Усе село та й обходила і слізоньки та й не  
 вронила,
Як під батьків двір прийшла – слізоньками та й  
 умилася.
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– Ой дворе мій, дворе, чим я тобі надокучила,
Що по тобі та походила?
– Не ти мені надокучила, надокучили твої  
 подруги,
Ворітечка одчиняючи, на вулицю викликаючи.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Сорочка додільна перкалева, ви-
шита червоним, чорним. Поділ може бути з вирізу-
ванням, але рідко. Комірчик, чохолки вишиті. Карсет 
чорний, синій, до фалдів, з вистрочкою, із застібкою 
по центру, карманом справа. Спідниця рясна з чоти-
рьох пілок, були й на шість. Кольори – зелена, чорна, 
синя. Стараються, щоб карсет і спідниця були різного 
кольору. Знизу спідниці на десять сантиметрів від по-
долу – два ряди манісіньких складочок. У фартусі, як 
на спідниці, складочки знизу, він яскравіший, часто 
білий з кружевцем, на ньому вишитий хрестом по-
перечний ряд. Про плахту чула, але не було. Замість 
пояса – орловий [кролевецький] рушник, зав’язаний 
на раз, тоді навхрест підтикають зверху, розправля-
ють. Одягають молоду ті, хто коровай місив. Чоботи-
«чорно бривці»: чобіт чорний, верх червоний [від се-
редини литки]. Жекет замість юпки, без зборів, прямо 
пошитий [у молодої], піджак [у молодого]. Надіва не 
своє, материне, щоб не пом’яло тієї одежі, що під спо-
дом. Намисто «добре», дуте, скляне, хрест. Зачіска – в 
одну косу, не скручена коса, а вільно лежить на спи-
ні [заплітала старша дружка], лєнта, бант. Всі лєнти 
пришивають до однієї, більш красної, надівають на 
голову, хустку не одягали ніколи, вінок на волосся, 
спереду короною і аж на потилицю. Під вінком волос-
ся не видно, бо він височенький, та ще у Ходорові з 
вінком купується дві квітки, якими закривали голову 
посере дині. Це все закриває голову повністю. Вінок 
низько не надівали, пальців на два над лобом, волосся 
спереду видно. Дружка одягнена так само, на ній теж 
орловий рушник, тільки без вінка і стрічок небагато. 
Довжина стрічок – до колін.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ІЛЬЦЕ»)  Ільце. Це в суботу. Схо-
дяться дружки, хлопців нема. Пізніше приїжджа мо-
лодий з боярином. В цей день, тільки зранку, молодий 
рубає і приносить ільце молодій, собі теж, тільки своє 
залишає вдома. Це або сосонка, або шукали вишеньку 
невеличку з один метр, щоб гіллячок багато [кучеря-
ву]. Роблять хресто винку, ставлять серед стола. Друж-
ки сходяться, їм дають у решеті колоски овса, жита, 
калину, барвінок. Треба мать зарані хрестики з овса, 
жита на зиму, в кого весілля. Дружки стоять коло сто-
ла і в’яжуть квітки: кладуть навхрест колосочки овса і 
жита, тоді до них – барвіночок по стебельцю і калину. 
В’яжуть букетиками, кладуть у решето. Тоді стають 
кругом ільця і уквітчують. Починають зверху, при-
красили, поспівали:

Ізвили ілечко, ізвили,
Не з якого дерева – з ялини, 
Ще й з червоної калини.

***
А я в батька та й на одході 
Посадила горіх у городі.
– Рости, рости, ти горішеньку, 
Батенькові на утішеньку,
Куди батенько йтиме – 
Орішину рватиме,
До серденька пригортатиме,

Дочку свою споминатиме.
– Орішино корінистая, 
Дочко моя норовистая,
Орішино одностеблечко, 
Дочко моя, моє сердечко.

***
– Не жалуєш мене, мати, заміж дати, 
То не жалуй соловейка дарувати.
Соловейко – рання пташка, буде щебетать,
Буде мене у свекрухи раненько збужать.
– Нащо тобі, моя доню, соловейко, 
Єсть у тебе свекрушина молоденька.
Вона тебе молодую рано збудить, 
Сама піде до сусіди та й обсудить:
– Сонливая, дрімливая невістка моя,
Без стукоту, без гуркоту не встане сама.
– Не вірте, сусідоньки, свекрусі моїй, 
Та повірте, сусідоньки, мені молодій.
Наносила я водиці до зориці –
Не вгодила ні свекрусі, ні зовиці.

Для молодого пісня:
Ой надворі голубок гуде, 
А в світлицю голосок іде,
Там Василько умивається, 
З своїм батьком пораджається:
– Порадь мені, рідний батеньку, 
Скільки мені та бояр брати,
Скільки мені світилок саджати?
– Мій синочку челядиночку, 
Бери свою всю родиночку:
І бідную, і багатую, 
І близькую, і далекую.
Багатую, щоб пить та гулять, 
А бідную, щоб пораду дать.

При цьому присутні батьки, сусіди... Дадуть вечерять, 
і  всі до молодого, і  йому таке зробить треба [звить 
«ільце»]. І молода йде. Там все так само відбувається. 
Парубки у дворі гуляють, коли звили, зайдуть і хлоп-
ці. Трошки причащають, у  хаті не засижувалися. Як 
вийшли з хати [молодої], жінки на стіл кладуть ле-
жень і коровгай. Лежень  – справа, коровгай  – зліва. 
На ньому дві зв’язані красною ниткою ложки. Коли 
заберуть краять коровай, ложки перекладають на ле-
жень. Ільце на другий день [у понеділок] виймають з 
хрестовини, піднімають на кришу до вивода [димо-
ходу], стромляють у стріху, у вильчик [гребінь даху]. 
Крім того, лєнти червоні і всякі. Кричать: «Чия ярка 
дома не ночувала? Забігла ярка, хто найшов?». Хтось 
кричить: «Моя!» Це так у молодої піднімають на стрі-
ху, у нього – ні. У молодого виносять надвір [«ільце»], 
кругом нього потанцюють, тоді спалюють.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Дівчата годин на дев’ять-десять явля-
ються до молодої, гуляють, їх садять за стіл, співають. 
Молода вдягнена так, як і ходила просить. Дружка як 
заплела косу, ця коса так і є до весілля, поки не при-
їде молодий. Надворі музика, танцюють, молода не 
танцює, але виходить з-за столу під час танців. Коли 
запрошували на весілля, то музи ́ці казали: «Прийдеш 
ранше, пограєш дівчатам». Дітвора слідить, кажуть: 
«Їде молодий». Всі бігом у хату, сідають за стіл. Як 
приближається, співають:

Прислухайся, рідний батоньку, 
Чи не шумить та дубрівонька, 
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Чи не гримить та доріженька, 
Чи не їде мій розмай-коса?
Розмай-коса аж до пояса.
А вже шумить та дубрівонька, 
А вже гримить та доріженька,
Уже їде мій розмай-коса, 
Розмай-коса аж до пояса.

ПЕРЕЙМА  По дорозі хат за три од свайби перегороджу-
ють дорогу гіллям, мотузками, розкладають невелике 
багаття. Треба, щоб через вогонь коні пролетіли, тре-
ба «посмалить» молодого. Поїзжани ставлять коні і 
сидять, а  староста, свашки, молодий, боярин ідуть 
до хати.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Їм кажуть: «Ви-
купіть у нас молоду, ми вам не дамо так». – «Скільки 
ви хочете?»  – «За горілку  – літрів два-три». У  дворі 
перед хатнім порогом – ослін, відро з водою, кружка, 
хліб, сіль зверху. Дружко – від молодої, а від молодо-
го – староста. У старости один рушник від молодого, 
другий – від молодої навхрест. Дружко керує: «Може, 
ви води похотіли чи їсти?». Свашки можуть пошутку-
вать, випить води для гри, молодий – ні. Дружко пус-
кає їх до хати. Перший заходить молодий, боярин, сві-
тилка [здебільшого], вона з «мечем». Це букет, в якому 
васильки, ласкавці і інші квіти, обов’язково свічка го-
рить. Цим букетом світилка тричі обводить молодих 
із запаленою свічкою [тепер так не роблять]. Вони в 
хаті не сідають. Дружки співають:

Що то за сорока, що то за ворона стоїть у 
порога, 
Крила розставила, рота роззявила, 
Хоче полетіти, на помості сісти.

***
Пусти, свату, в хату, 
Нас тут небагато – 
Четверо та п’ятеро, 
Та всіх дев’ятеро.

***
Старший боярин патлатий, 
До стола прип’ятий,
Гвоздочком прибитий, 
Щоб не був сердитий.

***
Де, бояри, забарилися, 
Що ви до нас опізнилися,
Чи сіно косили, 
Чи хліба просили,
Чи в соломі ночували? 
Миші уші пообгризали.

***
Світилка – шпилька при стіні, 
На їй сорочка не її.
Прийшла сусідка під віконце:
– Скидай сорочку до сонця.

***
Брешете, дружки-панянки, 
В мене сорочка з китайки.
Мене мати випроважала, 
З скрині сорочку давала.

***
Їжте, бояри, галушки, 
Не ждіть з моркви юшки,
Бо в нас город при долині, 
Виїли моркву свині.

Як посідали свашки за стіл:
Де бояри сиділи, 
Все з стола поїли,
На столі ні кришечки, 
Під столом ні кісточки.

***
Наша свашка – неліпашка, 
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила,
Одну ізліпила 
Та й ту сама з’їла.

***
На старшому боярину свита 
Полотном обшита,
Перевеслом підв’язали 
Та в бояри послали.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ, ПОСАД  Діти не пуска-
ють молодого, стоять на лавах, штиряють паличками 
молодого, щоб не сідав, просять одкуп. Свашка їм дає 
цукерки, шишки, копійки... Молода перед всим цим 
нахилена, накрита платочком, який держить дружка. 
Тоді дружка знімає платок, молодий цілує молоду, 
сідає. Тоді сестра її знімає з нього картуз і пришиває 
квітку, а  в цей момент щоб молодий з одкритою го-
ловою не сидів, в цей час боярин з себе знімає шапку 
і надіває на молодого. Староста на тарілці підносить 
сестрі шишку, чарку горілки, гроші.

А я зятя одурила – 
З крапиви квітку пришила,
А він дума, що з барвінку, 
Кладе гроші на тарілку.

Покладе трішки грошей, сестра дивиться – мало, шап-
ку тримає на голові, кланяється, тобто мало, аж поки 
побачить, що хватить. Коли вона віддає, треба, щоб 
старша дружка украла бояринову шапку, тоді він ви-
куповує свою шапку в усіх дружок. Боярин каже: «Од-
дайте шапку». Йому співають:

Боярине, батьків сину, 
Продай кожушину,
Кожушину-латку, 
Викупи свою шапку.

Йому дають тарілку, він кладе гроші, цукерки. Людей 
повна хата, дивляться.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («СКРИВАННЯ»)  Гуляють, 
а  тоді кажуть: «Молоду треба скрить, розквітчать». 
Перед цим брат розплітає косу. Він стає за молодою, 
розпліта косу і ту стрічку, що була в неї в косі, бере 
собі. При цьому співають:

Ой брат сестрицю розплітав? 
Де ж він розплітки подівав?
Поніс на торжок – не продав, 
Меншій сестричці подарував.

Йому за це щось дають  – шишку, гроші. Після цьо-
го  – скривання. Беруть гарний живоцвєтний платок 
[тоненьку велику хустку, з торочками, зеленого, оран-
жевого, вишневого чи інших кольорів]. Од молодої – 
приданка [молода молодиця], од молодого – свашка. 
Молода ще сидить у вінку. Стають біля молодих на 
лаві кожен біля свого [у них за пазухою – шишки] і, 
взявши хустку за два кінці, махають нею, співають:

Ми ж тебе, сестрице, скриваєм, 
Щастям-долею наділяєм.
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Будь здорова як вода, 
А багата як земля, 
А пригожа як рожа.

Співають тільки вдвох, разів три-чотири. Потім сваш-
ки знімають квітки, цю хустку перегортають і запина-
ють молоду під бороду. Перед цим волосся скрутили, 
прикололи.

Ой так нарядили, 
Як самі схотіли,
З книша – паляницю, 
З дівки – молодицю. 

Пританцьовують на лаві, цілуються, міняються 
шишками... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Староста з дружком краять ко-
ровай, на тарілці подають. Спочатку вирізають цен-
тральну шишку, ріжуть її пополам, дають молодим. 
Кожен вкусить свій кусок і поміняються наоборот, 
потім поховають за пазухи. Далі вирізають одну пару 
«голубів»  – оддають рідним батькам, другу  – хреще-
ним. Дружки в цей момент:

Ми пшеницю пололи, 
Рученьки покололи,
Самі, дружбоньки, знайте, 
Нам коровгаю дайте. 

Тоді дають дружкам по кусочку. Остальний ріжуть на 
тарілку [«підошву» залишають], передають, і люди бе-
руть [не ті, які за столом]. Кажуть: «Коровай хватать». 
Підошву ріжуть надвоє, натроє, як коли й цілком не-
суть надвір, дають музикам. Діти бігають круг них, то 
вони й дітям дають.

Ой край, дружбонько, коровгай, 
Старшим боярам шишки давай,
Молодим дружечкам – обручі, 
Щоб їх сватали паничі,
Щоб їх любили міщани, 
Щоб їх забрали селяни.

***
Подивися, дружбо, що твоя жінка робить:
Семеро дітей водить, та всі з кошелями,
Весь коровгай забрали.

Молодих виводить і заводить за стіл староста через 
рушник. Трохи потанцюють, ще раз за стіл, дружки 
співають:

Ой прощай, прощай, ти товаришко наша,
Щаслива тобі до свекрухи дорога.
Тобі дорога, а мені шляшок битий.
Та вже не будем в товаристві ходити,
Та вже не будем стихенька говорити.

***
Ой виплела Галя віночок, 
Покотила в вишневий садочок,
Як котила, то й говорила, 
Дівування подружкам дарила:
– Ой гуляйте, подружки, гуляйте,
Бо вже мені не гуляється, 
Розкіш моя вся минається –
Неділечне прибираннячко 
На уличне викликаннячко.

Підійдуть до стола молодиці, поспівають разом з 
дружками:

Сядьмо, мати, повечеряймо, 
По вечері помолімося, 

Усім добром поділімося.
Тобі, мати, – веретенечко, 
Мені, мати, – полотенечко,
Тобі, мати, – решето з мисками, 
Мені, мати, – скриня з сорочками.

***
– Не гай мене, мій тестеньку, 
не гай мене, виряжай мене,
Тепер нічка та темненькая, 
доріженька та далекая.
– Не бійсь, зятю, темненької ночі, 
дам я тобі проводниченька –
Вороного та кониченька,
А шабельку для охотоньки, 
а дівчину для розмовоньки. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД, ПОСАГ  До свекрухи. Підводи роз-
вернули. Скриню ставлять на передній віз, на ньому 
сидить «сокіл» – той, хто стереже [родич молодої], на 
цьому ж возі їдуть приданки за молодою:

А матінці та полегшало, 
Що в коморі та й поменшало,
А свекрусі та погіршало, 
Що в коморі та побільшало.

Постіль зверху на скрині у вузлі. Довіз до хати, зні-
ме вузол, піде до хати, спита, де класти. Тоді і скриню 
згружають, кричать: «Важко!». Приданим не трусили. 
Через тиждень ведуть корову. Молоді їдуть ззаду на 
другому возі. Боярин або молодий бере молоду на 
руки і садовить на віз:

Оглянися, мати, 
Чи вся сім’я в хаті,
Чи велика щербина, 
Що немає сім’янина.

***
Ой ви вороги-вороги, 
Не переходьте дороги,
Нехай перейде родина, 
Щоб була доленька щаслива.
Нехай перейде чоловік, 
Щоб була доленька на весь вік.

Свашка бере лежень, ікони: у нього – «Ісус», у неї – «Ма-
тір Божа», в окремих двох рушниках. Молоді поїхали:

Кучерявий вознице, 
Поганяй коні швидше,
Щоб з дороги не зблудити, 
Молодої не згубити.

Сходяться всі пожилі, кожний з хлібиною. Гуляють, за-
куска свайбова. У свекрухи, як під’їжджають до хати:

Чи була свату звістка, 
Що приїде невістка –
Висока як ялина, 
Червона як калина.

***
Вийди, матінко, подивись, 
що тобі бояри привезли.
Привезли скриню й перину, 
І молодую княгиню.

На порозі кланяють[ся]. У хату [заходять] й гуляють.
Слава Богу, сина оженила, 
Слава Богу, невістки дождала,
Тепер мені печі не топити, 
Тепер мені діжі не місити.
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РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Як привіз молоду, по-
сиділи за столом, вона залишається, а  він по тещу 
пішки йде. Всіх, хто там гуляв, він приводить – тещу 
й перезву: 

Ой зять тещу веде, 
Сказилася теща – не йде,
Ще й під праве ребро, 
Щоб було дочці добро.

Коли приходять, то їхні виходять надвір, а пригоща-
ють перезву, їхні стукають у вікна, мов: «Виходьте 
вже». Як прийде перезва до молодого, молоду захова-
ють, тоді вкутають у простинь, одіяло і виводять. Пи-
тають: «Ваше чи не ваше?». Мати каже: «Наше». Коли 
не вгадала, співають:

Уведіте наше, 
Нехай наше пляше,
Щоб наша дитина 
Перед нами ходила.

Як вгадали, ще трішки посиділи, перезва гостює 
недов го, і йдуть додому, співають: 

А ми в свата були –
Горілки не пили,
Зайдемо до криниці, 
Напіймося водиці.

***
А в нашого свата 
З верби, з лози хата,
Дубові одвірки. 
Дайте нам горілки.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Другий день. Каша. На 
другий день двоє-троє дівчат рано до схід сонця несуть 
молодій снідать. А всі ті, хто гуляв у неділю, сходяться 
на другий день свайби у весільну хату і несуть кожен 
свою закуску і горілку. Можуть повторять так днів два-
три і до чотирьох, як піде гульня. Якщо остання дитина 
жениться, то били пакол [кілок], катали возиком. Чула, 
що клали рогачі навхрест, стрибали через них. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ, «БИТТЯ КАШІ»  Коли вирішують 
закінчувати весілля, кажуть: «Давайте кінчать, завтра 
варіть кашу». Це значить – завтра останній день. Каша 
пісна пшоняна, у горщику, крута, десь два літри. Гор-
щик на тарілці, накритий платочком. На неї ставлять 
ціну. Кажуть: «Продається каша, хто скільки дає? 
Каша стоїть [коштує] десять рублів»... Хто найбільше 
грошей дасть, той купив кашу, ці гроші йдуть на ве-
сілля, а він розбиває і забирає собі платочок. Напри-
клад, я кладу десять, далі дають більше, а ті гроші вже 
не забираються, поки не покладуть найбільше, той 
б’є. Б’ють серед стола. Горщик обв’яжуть лєнтою і так 
б’ють паличками, що каша ціла у формі горщика зали-
шається стоять на столі. Черепки заберуть, а кашу – на 
тарілку, ділять на кусочки і роздають із чаркою. Після 
цього – по домах. Могли аж у четвер кінчити.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Через 
тиждень молоді йдуть з роднею у гості з хлібиною [до 
батьків молодої]. Не кажуть «рідна неділя». Батьки 
його теж ідуть. Дорогою співають:

Сваха сваху ждала, 
Килимами двір вистилала.
Якби її сила, 
На руках би носила.

У неї теж звуть сусідів, родню, гуляння велике. 

Записала С. Зубер 16 грудня 2005 р.; 8 червня 2008 р. 
 у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл.  

від Свитки Марії Сергіївни, 1937 р. н.,  
переселенки із с. Монастирок  

Канівського р‑ну Черкаської обл.  
(затоплене водами Канівського водосховища)

СВАТАННЯ  Під час сватання до отримання згоди мо-
лодий сволок не може перейти. Ішли сватать утрьох, 
щоб непарно було [щоб парою стала наречена]. Після 
сватання в цей же день кликали чимало людей, це все 
переходило в змовини. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Страви:  хо-
лодець, голубці, риба варена, жарена, картопля, ки-
сіль, пиріжки... Із весільних хлібів випікали короваї, 
шишки, «голуби»... Зверху на коровай клали калину, 
барвінок і колосочки...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  У молодої вінок складався з двох 
вінків – один спереду, один ззаду, і квітки всередину, 
щоб кіс не видно було. Волосся заплетене у дві коси, 
вони скручені ззаду корзинкою, могли і вільно зви-
сати. Як дівчина вийшла заміж, щоб кіс вона не роз-
пускала, щоб чоловік не віявся. Перед купованими 
вінками надівається спереду тоненький саморобний, 
зроблений із шерстяних таких косничків, зараз таких 
немає. Робиться квіточка хрестиком і прикріплюєть-
ся намистинкою всередині... Тоді вже за ним надіва-
лись куповані вінки наперед і на потилицю, і з квіт-
кою всередині. Ззаді посередині три колосочки жита, 
барвінок, калина. Воно так і зніметься шапочкою все 
разом. Мене вбирала дядина, треба, щоб це робила та, 
що гарно живе. На сорочці у молодої квітки більше, 
узор  – хміль, розміщений вертикально, керсет, руш-
ник красний. Дружка була без рушника, калиновий 
ціпок у молодого – «кінь»...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода йде запрошувать у 
першу хату – де гарно живуть. Шишки з собою не но-
сила, тільки дружка носила маленькі, ті, що залишала 
запрошеним рідним. Молода після запросин ціпок ки-
дає через хату.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце на дівич-вечо-
рі прикрашали калиною, житом. У неділю гільце – на 
хату, в’яжуть коло вивода [димаря], а у вивод кладуть 
склянку, закривають шлях диму. Коли затоплять – дим 
йде у хату, тоді за могорич звільняють отвір [димаря].

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Біля нього 
[молодого]  – світилка з «шаблею». У  цьому букеті  – 
хрест, квітки васильки, ласкавці, свічка... Шиють квіт-
ку йому, в  цей час він сидить на кожусі... З-за столу 
[молоду] виводить дружок за хусточку. Танці, другий 
стіл, всього три столи.

Брала Соня льон, льон, 
Виганяла дружечок вон, вон.
– Ідіть, дружки, з хати, 
Вже мені з вами не гуляти...

В кінці весілля б’ють кашу. Хто більше грошей дасть: 
каша сто́їть [коштує] десять рублів, я даю п’ятнадцять, 
я даю двадцять, а я – двадцять п’ять. Б’є той, хто більше 
заплатить. Катають батьків на справжній бороні, вози-
ку, б’ють пакол [кілок]. Хто що дарує, пишуть. Варьо-
ха  – спиртне: дріжджі, вода прочахне, кидають шип-
шину чи вишні і готують хмільний напій. За останнім 
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столом – поділ короваю і благословення. Молоді беруть 
ікони, рушником обіп’яті, як на божниці. Коні наряже-
ні у лєнтах, побрякушках. Коні рушником мати виво-
дить з двору. З молодою їде і старша дружка...

ПЕРЕЙМА, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  По до-
розі до свекрухи «смалять» молоду, накладають багат-
тя і за викуп проїжджають через нього. Кажуть: «Хай 
стрибає молода». Батьки виходять на поріг з хлібом, 
поклоняють. Приданки йдуть, з скрині все викида-
ють, вішають рушники, сідають за стіл. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  У молодого посиділи трохи, 
розбирають молоду. Перед цим брат молодої розплі-
та коси. Од двох родів жінки стають на лаву, тричі 
співають: 

Я тебе, сестро, скриваю,
Щастям-здоров’ям наділяю...

У молодого за пазухою платок, що його подарено [на 
сватанні] від роду молодої. Ним скривають молоду, 
шишками міняються, цілуються.

Я в батьковій хаті, на батьковій лаві,
Тепер маю волю, зятю, над тобою.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  [На другий день] моло-
дий з боярином пішов по тещу. Влаштовують пере-
шкоди. Молоду завели в комору, передягли  – ввели, 
перезва за стіл, упізнають. Увели одну, кричать: «Не 
наше. А  це наше!». Гарно, як вгадають. Посиділи за 
столом, тоді тещу гонять, мов: «Пора вам додому». 
Б’ють у вугол хати, стоять бочки, у них б’ють, зчиня-
ють таку колотнечу. Перезва йде додому. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Переспівки:
Старша дружка коса, 
А друга без носа,
А третя без ока – 
Виклювала сорока.

***
На комині кружка стояла, 
А в ту кружку кішка насцяла,
Ой подайте з комина кружку 
Та напійте старшу дружку.

***
Ой свату, свату, 
Скидай штани – 
Вкриїм хату,
Ширінькою на село, 
Щоб нам весело було.

Записала С. Зубер 20 лютого 2007 р.  
у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл.  

від Папушенко Наталії Тихонівни, 1925 р. н.,  
родом із с. Оташів колишнього  

Чорнобильського  р‑ну Київської обл.
СВАТАННЯ  Йдуть батько, матка, свати [брат, кум], мо-

лодий йдуть на вечір. Мене сватали на Прощену не-
ділю, і  в той вечір і змовини. Хліб круглий білий у 
платочку, білий ситцевий. «Добрий день». Прийшли, 
нєвєста встрєчає. Змовини  – випівают. «Дарую вам, 
тату, сорочку, щоб ви прийняли мене за дочку, а вам, 
мамо  – хустину, щоб ви мене прийняли за свою ди-
тину». Молодому – хустку на руку, дядьку – полотен-
це. «Вам, дядино, – хустину, щоб ви мене прийняли у 
свою родину», – із рук на плечі. Змовини – в неділю 

або суботу, рідня ближня... Дружок посадять у ряд 
[з молодою] і кажуть: «Познавайте, де ваша молода». 
Пироги з маком, холодне готовили, як [на] свадьбу. 
Про весілля [домовлялися], кому дарить подарки: ти – 
своїм, я – своїм. Як вона не хоче заміж, то не прийдуть 
свати...

ЗАРУЧИНИ  Співали, заручини в сироти, я ще була ді-
вкою. Батька не було. «Благословіть, отєц-мати, моло-
дой пєсню почати»:

Просіла Олєчка свого родного батєчка:
– Ой благослові, мой батенько, на посаді сєсті.
– Бог благословіт, донечко, Бог благословіт, 
родная,
Ой Бог тобі на помощі, а янголі на радощі.
Ой ходила да Олєчка по крутой горє, 
Заглянула щуку-рибу на тихой водє.
– Прибудь, прибудь, да мой татко, теперь до 
менє,
Ой дай мені порядочок, ой бєдной сиротє.
– Ой є в тебе, донечко, родной дядько,
Ой хай дає порядочок, так як батько,
Ой рад би я, да донечко, дати,
Сира земля на грудь лягла, я не можу встати... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Вчиняли коровай у 
п’ятницю, суботу. Як у хаті двоє старих лежачих, тій 
жінці нєльзя було пекти. Поклала одну половину тіс-
та, на неї кладе девять житин, п’ять копійок мідних, 
другим листком накрила уже меншим у діаметрі, тре-
тім – ще меншим, і шишка зверху, під неї теж кладуть 
жито і гроші. На шишку робили крутіше тісто, роз-
кочуєш, надрізаєш. У коровай можна добавлять горіл-
ку – підходить лучче. Форма коровая виходила у ви-
гляді пірамідки. Другого короваю нєльзя пекти, одні 
принесли з ресторану – глєваш, допікали в духовці. Як 
другого пекли – розійшлись.  Пекли й хлєбину, з якою 
просила, шишки пекли у формочках, пірожкі. Пончи-
ки робили на весілля: учиняють на воді ріденько, яєць 
можна вбить, підходить, в олії м’якунії.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЦЕ»)  Вілце вили. Це сосна, 
на хрестовині, прикрашали такімі всякімі своїми при-
красами – барвінок, калина.

Ой лєтів горностай через став 
Да загубив пєр’єчко на весь край.
Позбираймо, дєвкі, пєр’єчко 
Да завиймо Олєчкє вілєчко.

В’ють вілце, заручини співаїм, а вілце стоїть. Дружо́к 
вілце кидав на кришу, щоб не скотилось з криші. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Як їде молодий, він, крім усіх, їде із 
бояром із вільцем із своїм.

Вийшов Миколайко – коника сідлає, 
Вийшов – батенька питає:
– Що ж тобі, татку, до того, 
Я ж їду до тестя свойого.

***
Ой світи нам, зоренько, аж до дня, 
Щоб нам дорожка видна була,
Щоб я доїхав до цього села.
Ви, бояри мої любіє, подкіньтє мене високо,
Щоб я побачив далєко.
Ой де моя дєвочка гуляє, 
Шовковим платочком махає,
Віновим яблучком качає?
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ВИКУП МОЛОДОЇ  Приїзжають до нєвєсти, в воротях не 
пускають: «Платіть, може, ви бандіти». Поки горілки 
не дадуть, викуп. Усі до дверей, а там теж не пускають.

Ой чий то коник, да чий то коник да по риночку  
 грає,
З-під каменя, з-під каменя огню добуває.
Хоче запалити да ясненьку свєчку.

Знадвору:
Да чия свєча да ясненько горіла?

З хати:
Да Миколайкова свєча не горить, не палає.

Знадвору:
Да Марусина свєча не горить, не палає.
Свахочко, да голубочко, да зійдємося,  
 поцелуймося
На порозі, на лютому морозі.
Злєпімо свєчкі докупкі, зведемо дєток до хаткі.

На порогє ліплять свєчку та, що й коровай місить [від 
обох родів]. Пропускають в хату. Дєвкі співають: «Що 
то за ворона...». Чоловіки: 

Віх-го. Ідіть, дівочкі, додому, 
Да мішайте свиням полову... 
Віх-го. І ви, свахночки, за ними, 
да їжте полову з свинями... 
Віх-го.

На молодій хустка навішена – викуп, брат продає, як 
є, а то – чужого беруть: «Ти знаєш, що я живот подо-
рвав, вона впала в бочку з мукою, я її витягав – давай 
гроші». Його вільце – на стіл, а її – на припічку. Тоді 
він забирає. 

ВІНЧАННЯ  Од вінця – до молодої, тут мати обсипає жи-
том з миски.

Як ми свою Олєчку вінчали, 
То лютиє морози тріщали.
Лютий мороз на дворє, 
У попа кучері на головє.
Їхала Олєчка од вінця, 
Сіяла росадоньку з рукавця.
Рости, рости, росадонько, качанцем,
Оставайся, Олєнько, под вєнцем. 

Доходят до ворот:
Розчиняйте всє ворота, разкотітеся колєса.
Їде ваше дітечко од вєнца.
Їде ваше дітечко вєнчаноє,
Доброго розуму навченоє.

Батько-матка виходить, поклоняють хлібом-сіллю, го-
рєлка. Молоді через голову ллють на людей горєлку. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Завівают: із молодого руки 
молодиця [від молодого] і з дівочої руки молодиця 
[від молодої], вилазять за стол, на лави. «Благословіть, 
отєц-мати, з молодой строчки [стрічки] зняти». – «Бог 
благословить».

Ой де ділась, де поділась Оліна мати,
Щоб веліла, щоб веліла нам ті строчки зняти,
Да з такої молоденької, (2) 
Як каліна червоненької,
Да з такого недоросточка, 
Як у полі да бєрьозочка.

Розплітали коси ці дві жінки.

Завивала мене дядина, (2) 
Рвала коси так, як гадина,
А сестриця прийнялася, 
Сльозками да й облилася.

Подають свашкам на віку діжі хусточку білу в цвітах 
шерстяну [хусточка  – більша, платочок  – менший]. 
Співають всі три рази: 

Ой так ми схотєлі, як самі зробили:
З коржа – паляницю, з дівки – молодицю. 

Зав’язують два рази цю хусточку, вона скидає, за тре-
тім разом – ні. Завівают у неї дома. Берем вєко [з діжі], 
молодий сидить, його вєком по голові:

А ти, Миколай, не сиди, 
Подими шапочку, погляди,
Чи не з подманом такая, 
Чи не бабуся старая... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  З  комори коро-
вай несуть, баби співають. На дружка положать на 
голову коровай з віком. Він несе і ірже, брикає, наче 
конь. Набирає в рот горілки, бризкає на баб горілкою:

Ой рано ми, рано, ой що в цєму короває?
Ой з трьох нивок пшениця,
Ой з трьох криниць водиця,
Ой з трьох коров молочко,
Ой рано ми, рано, – з трьох курок яєчко.
Ой рано ми, рано, ой що в цєму короває?
Поставімо на столє,
Разрєжемо по частє,
Раздєлємо по раднє.

***
Дружко коровай країть, 
А за їм да жена стоїть,
Семеро да дєтей держить, 
Да всі з кошелямі,
Весь коровай разобралі.

Коли ділили коровай: три куски на тарілку – два беруть, 
один залишається. Визивают: «Десь у нашого молодого 
батько й матка є. Щоб вона ласкава була, щоб цей ко-
ровай прийняла». «Дарую золотого рубля, щоб купив 
корабля, щоб дньом катались, а ноччю колихались». 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Хустку під вінок не в’язали... Ві-
ночок сплетений купований, були такіє, що робили 
самі. Жічка  – лєнта в складку [шерстяна тканина]. 
Лєнт багато, білої і жовтої – ні, були розові, хіміческі 
[фіолетові], зелені.

ПОСАГ, ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  
Після завивання збираються до свекрухи. Виносять 
постєль у ряднє, одна подушка, скриня. [Співають:]

Да ході, мамко, в комору, 
Да подєлім добро з тобою,
Да тобі нит і бердечко, 
А мені полотєнєчко...

Батько виводить і мати, молоді кланяються. Молоду 
садять на віз, а йому шепчуть: «Не садись». Бо сідать 
йому тільки за двором, бо його хтось може завернуть. 
Батько з іконою тричі обходить, зупиняється біля во-
лів, перехрестився, нагнувсь, поклонився і далі. За 
третім разом віддає ікону «Матері Божої» молодій.

Да закидай, мамко, дрова, 
Оставайся здорова. 

Чоловіки: 
Віх-го. 
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Ті, хто йде з ними, несуть узли – частину посагу: руш-
ники на ікони, на жердки скатерті, настольніки. Люди 
посторонніє лізуть у хату дивляться, що вона пороз-
вішувала. [Рушники розвішують родичі від молодої.]

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  [Біля двору] свекру-
хи розчиняють ворота, ложать куля, підпалюють. Во-
лам на очі в’яжуть платки, щоб не злякались, беруть 
за роги, заводять. Молодий сплигнув за ворітьми. Як 
молоду одвезли, молодий іде за її матір’ю з боярином... 
Тещу веде до себе. Куля беруть, під ноги вам стелють, 
сажають на куля, самі весільнії баби, перев’язані пере-
веслами. [Співають:]

Ой зять тещу просить да в руках шапку носить:
– Ой тещо моя, ти голубко моя, 
Ой просю я тебе на бєсєду до себе,
Да є в мене дві бочечки піва, да третяя меду,
Просю тебе на бєсєду.

***
– Ой тещо моя, ти голубко моя, 
Несолоная капуста твоя...

Записала С. Зубер 1 березня 2007 р.  
у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл.  

від Вдовенко Ольги Марківни, 1933 р. н.,  
родом із с. Грезля Поліського р‑ну  

Київської обл.

СВАТАННЯ  До мене на сватання приїхали свекор май-
бутній (сам пекар) з хлібом у обічайці з решета (все це 
замотане у вишиту скатерть, бутилки ще й цукерки, 
щоб у житті не тільки силь була, а  й солодке), май-
бутній чоловік [Вдовенко Яків Тодорович, 1929 р. н.], 
його сестри чоловік, хрещений батько [...] і водій «По-
бєди» (друг чоловіка з Києва, який їх і привіз). Зайшли 
п’ять чоловік, міцні, як вулиї [воли]. Приїхали у неді-
лю неждано пізньої осені годин у п’ятнадцять. Мама 
каже: «Я ще не хочу її заміж оддавать, я її од серця не 
одірву». Мене послали по мого дядька, бо в нас у хаті 
чоловіків не було. «Прийдете, дядьку, приїхали свати 
до мене». – «Ти без мене не йди». Помився в кориті, 
надів сорочку вишиту з розрізом набік, ідем під руку. 
Свекор сидів без козирка, перед тим як зайшов дядь-
ко, він надів картуза, зняв перед ним і подав руку. Ма-
шиною послали по сестру нареченого. Мати не при-
їхала: «Я не повинна туди їхати». Свекруха передала 
на плаття гостинця і платочок. Хліб і дробок солі мати 
свій дала у рушнику. Накрили стіл, погостювали, по-
їхали, ми залишились. Дядько після сказав: «Дочко, 
він тобі не підходить». Мати збиралась, щоб хліб не-
сти назад. Дівчина каже: «Я  не понесу хліб назад». 
Коли в хаті нема чоловіка, то після одруження бажа-
но, щоб він [хлопець] остався жить у цій хаті. Сватів 
пов’язала хустинками (підтерновки, терновки кращі), 
дружка на змовини, молодого – на плече під ліву руку 
рушником, чоловіка сестри нареченого, старшого  – 
дружка́ теж рушником, вишитим гладдю. 

ЗАРУЧИНИ  Розписались на змовини в четвер дев’ятого 
жовтня. Гуляння на три столи (горілка, ковбаса, пи-
рожки з маком, капустою, вони все своє повинні при-
везти), щоб не до пари люди, щоб пошанно жили у 
парі. У мене тьотя була, жила сама, то вона вибачилась 
і не прийшла. Дядьо був теж одинокий, але він за тата, 
а він з моєю мамою з’єднався. Як і після сватання, піс-
ля змовин теж не залишився чоловік ночувати, хоч і 

були розписані. Свадьба – через два місяці [20 листо-
пада]. До весілля я «була замовлена» – на свадьби не 
ходила, на гулянки не ходила. Він ще до свадьби уже 
був дружком, тобто боярином. Раніше запліталась в 
одну косу, а коли засватана – дві коси і в волосся крі-
пилася трава [кімнатна], «мірточка» звалася... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Од молодої дві подружки: одна 
сестра, одна подруга. Дружки, і з ними молода ходи-
ла просить [позичити] фату. [Її всім у селі позичали.] 
Треба її постірать в картоплі, побризкать свяченою 
водою. Коли одягать  – призібрать. Брали блискучу 
бумагу, робили дрібненькі квіточки і зрідка по фаті 
нашивали, а потім мірточка чіпляється у волосся. До-
вжина до п’ят треба щоб була, то багаті, а в нас – по ко-
ліна. Фата залишалась у молодої, вона за це відплатила 
людям. Собі наречена плаття не може весільне шить. 
Плаття довге, могли коротше, плаття у клинья, чотир-
надцять, вгорі рюш, рукав широкий.

КОРОВАЙ  Пекли господині, що в парі, в середу, четвер 
і в молодої, і в молодого. Приходило три пари – жінки 
з чоловіками [...], всі три пари качають. Коли печуть – 
воду сячену [свячену] ллють, молитву читають. «Ко-
ровай – так як проскура в хаті»... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Просили на весілля за не-
дільку врем’я, в неділю після обід з подружкою... Све-
круху не просили. Одягнута була охайненько [...] в те, 
яке мені подобалось: бордове плаття, тканина – бас-
тон, коверкот. Брали хліб житній без солі – мама пекла 
на листі капустяному, зверху змащували солодкою 
водою, щоб він блиск мав. Носила хліб на вишитому 
хрестом рушничку  – довжина десь два з половиною 
метри, зашитий багато, внизу саморідне [саморобне] 
кружево. Рушник брали вчетверо, щоб кінці красиво 
вісили. Заходили в хату: перша хата – хрещена, хреще-
ний, тоді до рідних тіток, дядьків, сестер, а тоді вже – 
сусіди. Кланялись. Якщо на той час хазяїн [чоловік] 
був у хаті, то казали: «Запрошувала мати, мій хреще-
ний і я до мене на весілля». Якщо нема хазяїна, то по-
стоїмо у порозі, жінка каже: «Я  зараз його позову». 
Запитували: «Будете вінчаться, ні?». Якщо так, то при-
ходили зранку, а  ні, то на сімнадцяту годину. Могла 
брати молода яблука з собою, стареньких пригощала, 
у торбинці було якесь пригощення. Хто не в селі – пи-
сали листи. Мені хрещена мати прислала на подарок 
постіль: одіало, підодіальник.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІНЕЦЬ»), ЗУСТРІЧ МОЛО-
ДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Вінець ніс дружок [боярин], 
із стружок таких, що роблять цвєти сухіє, цукерок, 
цвєтних бумажечок. Вінець ставлять на покуті. Мо-
лодий несе свічу красиву в руках, з боку молодої із 
свічкою дві жінки [заміжні сестри], у вазочці з житом. 
Запалили, як зводили свічі. Приданки і сестри від мо-
лодої цілувались. Молода в коморі. Викуп за молоду, 
говорять за суму, торгуються. Подали тарілку, на ній 
салфетка – мідь сиплють, як руб, то вже поважна лю-
дина. Дали хлопчику викуп – вино, захмелів... Моло-
дий шукав і в чужій хаті, а тоді – в комору. Бояри – 
охоронці. Молода в коморі сиділа на скрині, килим, 
кожух. Молодий цілував у руку, поклонивсь, цілує в 
образ [обличчя]. Молодий кликав до столу. 

ПОСАД  Зв’язали руки оранжевим платком [дружка], за 
стіл вели мати з дядьом, вели за хустку за чуба [кінці 
хустки]. За столом кожух, покритий тканим рушни-
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ком «на цуциках» [сіре полотно невибілене, а петель-
ки вже вибілені].

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  На столі дві свічі у вазі з житом 
[пашнею] без колючок [остюків], прикрашені кали-
ною, барвінком, стрічкою, два хліба – мій проти мене 
у рушнику і його проти його у хустинці, два фужери, 
дві ложки не зв’язані, тарілочки перед молодими, гра-
фин наливки з вишні, черники, брусниці. Нею часту-
вали, як коровай ділили. Поначалу батьки частували:  
від батька-матері, свекра-свекрухи, від неодружених. 
Встали – танці в дворі. Молоді казали: «Запрошуємо 
до танців». І самі виходили. Молода могла танцювать 
з тим, хто запрошував. Перший танець – «Вальс» спо-
кійний, танці – «Коробочка», «Полька», «Краков’як», 
«Карапет», «Кадриль».

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  На столах скатертини щоб були 
однакові: по п’ять-сім  столів в кімнатах. Різали теля 
молоде, тушкували у великих горшках, макітрах – на-
зивалась «печеня», туди цибулі, моркви, муки зверху. 
Капусту тушкували, окремо котлети, а  клали разом, 
картопля-товчонка, її поливали соусом з м’ясом, ва-
реники, холодець, налисники з яблуками, сиром, ма-
ком, яєць наб’ють. Пісні страви лляною олією смачи-
ли... Ставили нові страви: кабаня, кровянки, ковбаси, 
сальцесони. Тут особливі блюда до короваю: голубці 
з рисом, картоплею, вареники картопляні з картоплі 
драної, як на деруни, а  начинка  – сир, на сковороді 
смажаться, звичайні вареники тістові, хрусти пекли. 
Із салатів тільки вінегрет, капуста квашена... 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Перший день – ще 
раз за стіл. Тут уже частують дружка і дружок. Ста-
вили вже віно, горілку. Перед весіллям робили гонок 
п’ять-шість у лісі, щоб був запас. Молодим давали 
окремі тарілочки, кожному – ложку і вилку. Молодь 
співала «на довгий вік», старики пішли  – ждали ко-
роваю. Тут не дарили. Часа в три-чотири обновляли 
столи... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай беруть з комори, стебки, 
за стіл несе дружок, його звуть «ша́фер». Несуть з обі-
чайкою, перед молодими знімали обічайку, ставили на 
блюдо. На блюдо рушник слали. Хліб простий порізали 
раніше, щоб спожить при закусі, а коровай – солодкий. 
Дружки́ питали дозволу у молодих, щоб різать, і спо-
зивали [накликали], молоді вказували, кого. Тільки 
по два куски підносили короваю. Хто не дочекався ко-
роваю – ідуть до них додому, кажуть: «Ідіть короваєм 
причаститься». Тоді всі по чарчині випивают, підміта-
ють окришки, «голуби»: «Вам, молодим, щоб не було 
нігде й кришечки»... Як різали – шишки познімали і по-
ложили для дівчат, а «голубки» оставили для молодих у 
рушнику. Свекрам їхню частину везли до них... Рештою 
короваю причащають перед завиванням. У  молодого 
коровай теж уже поділений, що осталось – з’єднували і 
з того, і з того. Молоді всім подякували...

ДАРУВАННЯ  Батьків шукають, вони вже чекають з по-
дарками. Поставили перед нами [молодими] коші [ко-
шики] для подарків, з мої сторони – моя, з його – його. 
Подарки кожен собі: жінці – тряпки, чоловіку – гроші. 
«Передайте тату й мамі не так за подарунок, як за вік 
довгий». Красна наливка з красною лєнтою [жінкам – 
«колосівку» [вино], чоловікам  – горілку]. Частували 
перших рідних батьків, тоді – хрещених... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Виряжа-
ли до свекрухи. Скриню виносять: «Скриня трухана, 
куди ти потюхала...». Шкаф – на машину. Перед виїз-
дом прийшли [гості], принесли кожна, хто що мав з 
їжі, могли й пряженю. То гості були вчора за нашою 
харчою, а сьогодні вже зносились... Вішали красне на 
воротах, матерію. Убирають коні, машину, мене [мо-
лоду] прихорошують. Чоботи начихтяні, щоб опрят-
на, гості виходять. Іконою мама благословила, коли 
ми розписувались. Ікона стояла в хаті, мама ікону 
тримає в руках  – молоді кланяються, передає мати, 
я приймаю святиню – «Матір Божу». Сиплють жито, 
копійки, конфети-подушечки. Житом посипали дале-
ко вперед: «Щоб вам [молодим] так довго жилося». 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  У свекрухи зустрі-
чали вже «Спасителем». У  свекрухи тканий рушник 
під іконою... На воротях – костьор, молода пара про-
їжджала через нього. Солома, дрова  – груша, вони 
коптять, а  не горять полум’ям. Посипали житом з 
решета, копійками, цукерками. Свекор: «Щоб жили в 
злагоді, теплі, достатку». Батьки кланялись молодим, 
а молоді теж кланяються. Цілують ікону, обнімаються 
з батьками. Завели в хату, за рушник від ікони... Сіда-
ють за стіл, гільце вже не брали від молодої, а треба 
було забрать, щоб на багатті спалили.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («ЗАВИВАННЯ»)  Одна  – 
з  його сторони, одна  – з нашого роду. Коси розпус-
тили, фату віддали дівчинці-світилці, платок  – мені 
[молодій] на блюді від свекрухи, ним мене завили. 
Зав’язували під бороду, хустка біла, по краях  – ряд 
квіточок. До хустинки сто рублів свекор поклав... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На другий день – жаркоє. 
На другий день танцювали на рядні, кидали гроші на 
рядно. Гості шанували свекрів, батьків. Зносились, 
хто що мав. Рубали курицю, подавали цілу, запікали, 
що вона красива получалась. Кругом куриці  – яйця 
варені нечищені, у  потрошки  – горошок... Світилки 
яйця били, чистили, різали на куски.

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  На вулиці жито молотили, по-
одягали старе навиворіт, у ступі воду товкли, катали 
на возику. Танцювали «Зайонца», танець такий – бра-
ли кочергу, вілошнік клали хрестом, плигали з пере-
хрещеними ногами, одна в нас так вправно танцювала 
«Зайонца».

Записала С. Зубер 8 лютого 2007 р.  
у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл.  

від Сергієнко Марії Петрівни, 1945 р. н.,  
родом із с. Рудня‑Вересня колишнього 

Чорнобильського р‑ну Київської обл.

СВАТАННЯ  У піст не йдуть у свати, більш субота або неді-
ля, а як серед неділі випадають святі дні [свята] – мож-
на на святі дні. Йшли після обід: парубок, батьки рідні, 
хрещені, старости і діти, і по двадцять чоловік у свати 
йшло. Хліб пекли білий, горілку брали. Відмова  – ви-
йшла з хати і не прийшла. Якщо згода – хлібом міняють-
ся. До заходу сонця потрібно договориться. Хустку – на 
праву руку молодому, сватам – рушники, схожі на вти-
ральники, свекрусі – платок від невістки, батьку – со-
рочка. Тут вирішуються всі питання, а про викуп на са-
мому весіллі домовляються. На сватання готували різні 
страви, а якщо не ждали, то могли зноситься.
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КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Осінню, зимою весіл-
ля. Коровай пекли у п’ятницю (з вечора четверга роз-
водна щоб не заходила), частіше круглий, але буває і 
квадратний зрідка. Його підперезували обручем з тіс-
та. На ньому все до пари: два «голубочки», дві «кві-
точки». Запікали гроші, жито, сіль [у марлі]. Зверху 
«колосочки» робили з тіста. Шишки пекли для кли-
кання, мог ли і не пекти шишок. Ще пекли хлібину, з 
якою молодий іде, з колосками, і ту, що поклоняють. 
Хліб несе на рушнику боярин, другий – вільце.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Просили на весілля у чет-
вер і п’ятницю: молода з двома дру ́жками, молодий з 
двома дружка́ми. Шишки носили у платочку. «Казав 
батько й мати, і я прошу до себе на весілля». Кланя-
ється. Свекруху не просила і молодий тещу теж – ні, 
просили по родині, хто рідніший.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Як дощ на ве-
сілля – погано, умер хтось – погано, сніг – до багат-
ства, сонце – теж. Якщо хтось помер, могли відкладать 
весілля... У керсет молодій стромляли нитку з голкою 
від зглазу...

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧОРНИЦІ»), ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  
(«ВІЛЬЦЕ»)  Дівчата йдуть до молодої на вечорниці – 
вільце наряжають. Це сосна, на неї вішають цукерки, 
овес, калину, безсмертник. Молода зверху чіпляє. 
Хрестовинка, прибивають до столу, або банка. У хлоп-
ців хлопці вряжають. Вільце молодий рубає і молодій, 
і  собі. На вечорницях готують і прикраси для коро-
ваю, і прикрашають його в коморі. На столі коровай 
обв’язують рушником кінцями до молодих. Молодий 
на вечорниці не йде до молодої.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Вільце ставлять в углу на покуті, 
на лаві або стільчику, а на столі перед молодими – ко-
ровай, хліб, ложки зв’язані, фужери, зв’язані черво-
ною стрічкою. Якщо вінчались – свічки з’єднані сто-
яли в баночці з зерном, не вінчались – лежали окремо 
біля кожного. Горілка закрашена з калини, чернікі  – 
казали «настойка», у ній – житні колоски не до пари.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Головний убір нареченої: вінок і 
стрічки, хустки під вінок не одягали. Вінок самі вили: 
барвінок, м’ята, калина. Квітки для гостей – з барвінку 
і червоних смужечок. Лєнти: сині, червоні, білі, жов-
ті  – по вісімнадцять-двадцять лєнт. Заплетена у дві 
коси, які під вінком лежали на плечах. Сорочка з ви-
різом каре, вишита хрестом. Вишивка навколо вирізу 
горловини, на суцільному рукаві, подолі, призібра-
них чохлах. Розріз на лівому плечі і ґудзик. Подолка, 
крім вишивки, ще й вирізана зубчиками... Керсетка до 
клиночків з карманом вишневого, чорного кольорів, 
по ній  – вертикальна вишивка гладдю муліне. Рясна 
спідниця частіше одного кольору із керсеткою, вни-
зу – широка лиштва. Фартух темний, міг бути чорний, 
обшитий кружевом з чорних ниток. На фартусі – ви-
шивка, між нею  – по дві складочки. Могло бути дві 
вишивки [прошви], посередині  – в’язане кружево. 
Рушником не підперезана, а пояс був шерстяний, га-
русовий, зелений, вишитий, фабричний з китицями. 
Одягався поверх керсета.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ПЕРЕЙМА  
Весілля у суботу. Молодого виряджає мати й батько, 
і йдуть з ними теж. Зять бере дружків, і всі йдуть до 
тестя. Гості пов’язані стрічками. Багаття на воротях, 

перейма. Треба пройти через вогонь. Барикади, з руш-
ницями виходять. Бочка, хліб. Дівчата виходять на ву-
лицю і мітять дружків квітками. Старша дружка шиє до 
піджака молодому квітку. Викуп. Молодий з дружком 
ідуть в хату молоду шукать. Вона захована. У  другій 
хаті, в сусідів може бути. Знайшли – могорич за неї... 

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Дарили – [«пере-
півают»] перед поділом короваю. Молода з чаркою на 
тарілці, а  їй подарок вішали на плече... Ділять коро-
вай, накликають по черзі людей від молодої. Якщо в 
молодої нема батька, все рівно кладуть два куски ко-
роваю, йому – Царство Небесне. Гості від молодого гу-
ляють, танцюють, але їх не накликають і коровай їм не 
ділять. Після [розподілу] короваю завивають молоду...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («ЗАВИВАЮТЬ МОЛОДУ»)  
Завивають ті, що пекли коровай, нерозводні, з різних 
родів. Стають на лаву, зняли вінок. Беруть платок і з 
обох країв махають. Дає платок свекруха. Співають 
тричі, цілуються... Запинають у молодицю  – назад 
зав’язують і червону стрічку поверх. Вінка передає 
дружці – танцює з старшою дружкою, подругою. Све-
круха із гостями ішли додому раніше, щоб молодих 
зустріть.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Молоді 
їдуть до молодого. Вільцем вигонять молодих, це ро-
бить той, що ділить коровай, а  нареченим потрібно 
втекти, щоб їх вільцем не вдарили. Вільце кидає на 
стріху. Воно там лежить довго, поки вітер не знесе. 

ПОСАГ  Їдуть  – скриня, вузол, постіль, подушки [ве-
дуть]. Батьки разом на порозі чи воротях благослов-
ляють хлібом. Пару ікон могли везти в скрині. Дружки 
у скриню заглядають: що за багатство. Загружають у 
комору. У коморі ночували і молоді. У свекрухи – за 
стіл [заходят, і їх пригощают]...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Третій день гуляють ро-
дичі молодої і молодого. Жито молотять, пакол [кілок] 
б’ють. Женять батьків. Переодягаються: сваха і сват – 
молоді. Катають не тільки [тоді, коли] останню дити-
ну [одружують, а] за кожною. Хто в свадьбі – кури ло-
вим, гусі. Цигани ворожать, дають гроші, горілку. До 
матері у двір – скубуть, варять юшку. Це відбувається 
в обох домах молодих.

Записала С. Зубер 25 січня 2008 р.  
у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл. 

 від Тертичної Оксани Іванівни, 1921 р. н.

СВАТАННЯ  Сватались переважно у М’ясниці ввечері. 
Якщо хліб не міняють – значить відмова. Старости – 
один або два – і молодий. Несуть хліб, пляшку. У сіль-
раді розпишуться, тоді батьки йдуть, а  свайба після 
розписі. Я йшла заміж у 1938 році.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли по два коровгаї. 
Мати ходить з хлібиною, запрошує душ вісім, кажучи: 
«Приходьте шишки бгать». Треба, щоб учиняв хтось з 
рідних, що гарно жив з чоловіком, і місила одна жінка. 
У макітрі лучче вчинять, швидше сходить. Макітра – 
для білого, а діжа – для чорного хліба. Я сина як жени-
ла – дев’яносто шишок спекли (він з боярами до кого 
йшов – тому й шишка), два коровгаї (вони печуться 
пізніше за шишки), перепієць, хлібина та, що покло-
нять. У четвер підчиняли, а пекли у п’ятницю літрів 
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на шість-сім. Коровай складався з трьох частин: зразу 
підошва, тоді основний шмат тіста, а самий верхній – 
прикраси з тіста: «пальчики», маленькі шишечки. Об-
ручем обкладають знизу. У коровай клали копійки – 
у кожний по дві штуки. Могли робить убори з тіста 
і дівчата незаміжні, старша дружка. Батько вигрібав 
жар з печі, як батька нема, то брат.

Ніхто не вгадає, 
Хто в нас коровай бгає,
Чи з города городяночка, 
Чи з села селяночка.

Коровай чи посуд, в якому вчиняли, не піднімали до 
сволока. Як вийняли з печі, всі сідають за стіл, мати 
частує гарною вечерею, роздає по шишці... На столі 
стояли дві свічки... Молода бере з собою до свекрухи 
той коровай, що з «голубами», а коровай з «бочечка-
ми» залишається дома... Перепієць – та велика шиш-
ка, з якою молода ходила запрошувать. Її вона клала 
на стіл, а дружка подавала меншеньку шишечку тим, 
кого запрошували. Цю шишку залишали, а  перепій-
ця забирали... Як вийняли [коровай], у комору не не-
сли, ставили на здорові тарілки, уряжали, платочками 
перев’язували...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Перед тим як вийти про-
сить на весілля, дружки співали:

Ой ви вороги, вороги, 
Не переходьте дороги...

Перша хата – сусідів, одним рядом іди, назад – другим 
краєм...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Дружок було багато, до десятка. 
Вінки робила жінка родом з Козинець, жила в городі – 
майстриня Шуліка Одарка, раніше вона наче вчителю-
вала. Він був із воску, разні квіточки, вони не гнулися. 
Вінок мав один ряд, спереду трошки ужчий, далі тро-
хи розширявся. Стромляли у голову молодій колоски 
жита – чотири-шість. Робили весільні квітки, одну з 
них шили молодому. Стрічок багато, чим довші стріч-
ки, тим багатша молода. Красним рушником підпере-
зана, у дружок попередниць не було. Молода ходила 
просить на весілля без ціпка. Дружки співають:

Що субота да неділя, як один день,
Журилася Катерина увесь тиждень.
– Де я своїх подружечок назбіраю,
Де я своїх подружечок посажаю?
Назбіраю подружечок понадвір’ю,
Посажаю подружечок по застіллю.
Сама сяду, молодая, повище усіх
Та й нахилю головоньку понижче усіх.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Перепієць увечері 
старша дружка над головою молодої ламає, усім ді-
лить [на дівич-вечорі]. Вільця не було, де-не-де було, 
у багатших і тільки у молодої. Вільце́ – деревинка, за-
казували у Переяславі, купували квітки: скільки дру-
жок  – стільки квіток, кожна по одній урядить. Під-
ставка – хлібина. У більшості замість гільця у паляни-
цю квітки робили. Скільки дружок – стільки квіток. 
Робили із стружки різнокольорові. Пізніше у просту 
хлібину втикали квітки...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Як сидять на посаді, старша 
дружка поштує колосівкою перед тим, як молодий за-
бирав молоду. У молодого колосівки нема. У молодої 
ділять коровай без молодої, уже як випроводять.

Прощай, прощай, подружечко, ми вже йдемо,
Дівування твоє собі беремо.

Дві ложки зв’язані, свічки, як сідають за стіл, тоді 
дівчата: 

Засвіти, мати, свічку,
Постав на столі,
Нехай же я подивлюся,
Чи пара мені...

Записала С. Зубер 2 червня 2008 р.  
у м. Переяславі‑Хмельницькому Київської обл.  

від Масло Ніни Дмитрівни, 1942 р. н., переселенки 
із с. Зарубинці Канівського р‑ну Черкаської обл.  
(затоплене водами Канівського водосховища) 

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  Сватан-
ня  – два або три старости і молодий ішов. Брали з 
собою чорний хліб за пазуху, пляшку, ішли увечері 
в неділю або в якесь свято. У  М’ясниці відбувалися 
і сватання, і весілля. Обміняний хліб клали у хустку, 
в  якій старости принесли хліб від молодого. Прине-
сену хлібину зразу не їли: якщо передумували – могли 
назад вернуть. Перед сватанням батьки між собою 
могли домовлятися. Молодий був у сінях, молода теж 
спочатку не була присутня, їх зазивають. У разі відмо-
ви гарбуза не вручали, це тільки на словах. Старостів 
в’язали рушниками-утиральниками, кожного – по од-
ному. Молодому – хустка на руку, щоб гарна була, нею 
потім скривали молоду... На сватання казали «зару-
чини». Розглядини – коли його батьки йшли з хлібом 
і сіллю, її батьки не ходили. Це була ділова розмова: 
коли весілля, скільки людей...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, ЗАПРОШЕННЯ НА 
ВЕСІЛЛЯ   Короваїв випікали по два у обох молодих. 
Вони – круглі, на них – пара «голубів», шишечки, гре-
бінчики, обручем підведені. Пекли в великих кастру-
лях... Хліб починали пекти в четвер. Чорний хліб мо-
гли пекти і в сусідів. У четвер випікали і трохи шишок, 
якщо іти запрошувать на друге село, бо на дальні села 
в п’ятницю йшли просить. Молода, коли просить, то 
носить лише маленькі шишки, які залишає запроше-
ним, великої в неї не було. В хаті всіх перецілує. При 
звертанні каже: «Покорно прошу». Ходить з калино-
вим рівним, без сучків [...], ціпком, а як його в когось 
вкрасти [виламати з чужої калини], то буде ще краще... 
На шишках обов’язково повинне бути непарне число 
зубчиків... Лежня як такого не було. Пекли й борону – 
хрещеним батькам на запросини, барило теж було, 
таке як шишка, тільки за формою овальне. Шишки 
вироблялися так: розкачую качалочку, приплюскую 
той бік, що різать, і роблю надрізи під прямим кутом, 
скручую, в кінці підперезую... На суботу запрошували 
коровайниць, могли й до десятка. Вчиняли у діжі. Мі-
сили вдвох ті, що гарно живуть, мати – ні... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  У молодої – рушник орловий чер-
воний, зав’язаний на два вузли, у  дружки немає. На 
голову хустки не одягали. Спереду малесенький віно-
чок, квіточки, як вишневий цвіт, – з бумаги. Він само-
робний, була така жінка, Лукія Федорівна Кравченко, 
та, що робила вінки. Другий вінок – ніби шаріки, теж 
з бумаги, а  третій  – вже купований, рівний по всій 
довжині. Потім три окремі квіточки, такі як і в бояр, 
ними закладали волосся, його не було видно. В кінці 
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обкидалися червоною ниткою, яку було видно, три 
колоски і прикріплювалися ззаду. По самому переду 
на лобі – листочки барвіночку, калини не було.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІ ́ЛЬЦЕ»)  Якщо були діти на ви-
данні, щоб був зелений овес насушений. Тоді як весіл-
ля, дружки з овса і калини роблять квіти для гі ́льця: 

Ми в вас не гуляли, 
Ми квіти в’язали...

Остання хата під час запросин  – хата молодого. Тут 
же вбирають гільце, яке залишається, а  прийшовши 
до хати молодої, дружки вбирають і тут гільце, яке 
боярин заніс вранці. У неділю, в кінці, це гільце заби-
рають і виносять з хати, ставлять на саме вище місце у 
дворі [димар, груша]. Якщо молода нечесна, то жінки 
хватали і обламували всі гілляки. Перезва йде до мо-
лодого. У нього гільце з червоною лєнтою на криші. 
Кашу варили обов’язково в кінці весілля.

с. Велика Каратуль
Записала К. Ковтун 9 вересня 2009 р.  

у с. Велика Каратуль  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 

від Середнього Івана Федоровича, 1937 р. н.,  
та Середньої Ольги Григорівни, 1940 р. н.

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  Розглядини були зразу 
після сватання, це як наче знакомство одне з одним 
сватів, ну, і подивились, як там одні чи другі живуть, 
який достаток.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У суботу ходила молода з 
дружками кликать на весілля своїх родичів, а на вечір 
іде до молодого кликать. По дорозі молода усім стріч-
ним кланяється і по тричі цілується. Оце аби йшла мо-
лода, а нас тут оце гурт стоїть, підійде, тричі поклонить-
ся, із каждим поцілуваться [треба]. Як просить на ве-
сілля, каже: «Просили батько й мати, і я прошу на хліб, 
на сіль і на весілля». У хаті підходить до столу, кладе на 
стіл велику шишку, з якою ходить, а тоді вже каже ці 
слова, а ранше оддавала в руки хліб самому старшому в 
сім’ї. Бувало по декілька весіль у селі, і як молоді стріча-
ються, то обмінюються шишкою і цілуються. Молодий 
і собі з боярами кличе на весілля, ну, молодий пішки не 
ходить, їздить кіньми. Обкликали в суботу, молода, як 
уже всіх обкликала, ото ж іде до молодого, кличе, тоді 
їх там угощають, вони там гуляють, танцюють, а на не-
ділю сходяться. І молодий же кликав із шишкою, загор-
нутою в платочок, у молодого ще був «кінь» – із калини 
ціпок, перев’язаний червоною лєнтою. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Хліби весільні пекли у четвер. 
Короваї, шишки, хліб той, шо поклоняться, маленькі 
шишечки, ті, що роздають. Короваї, шишки пекли і в 
молодої, і в молодого, а хліб, яким поклоняли, пекли 
тільки в молодого. Ще пекли «коня». Того «коня» тоді 
берегли все життя, у мене у скрині і сьогодні лежить. 
А в мене переломився [додає одна жінка], і так і жисть 
переломилася. «Кінь» треба, шоб тікі із калини був, 
а калина, знаєте, крихка дуже, і ото так получилось.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВЕСІЛЬНІ 
ЧИНИ  Неділя у молодої, музика грає, гості [рідня], 
поперев’язували світилок, свашок, дружків молодо-
го... Старших дружків навхрест двома рушниками 
перев’язували [їх два], а  менших  – одним. Полотня-

ними [тканими] рушниками, ото ріжуть полотно і 
в’яжуть. Купованими стали в’язать десь уже осьо, 
у дев’яностих годах [у 1990-х рр.]. Моєї двоюрідної се-
стри дочка ішла заміж у [19]84-му годі, дак в’язали ще 
полотняними. Полотно з конопель.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Їдуть придáн кликать. Поклика-
ли придан – це ті люде, шо везуть до молодого при-
дане, скриню. Придани, родичі молодої. Ті привозять 
придане у скрині, все, шо в скрині є, виймають і розві-
шують у хаті молодого. Людей набивається повна хата, 
хочуть побачить, шо ж у молодої є. Рушники, рядна, 
скатерті, одіяла, все-все. Придан послі показу садов-
лять за стіл, угощають, а молодий поки шо в молодої. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Ділили увечері 
у неділю, як приданок частували. Коровай підносили 
молодий і молода. Приданам давали і молодого пере-
зві – у неділю. А тім на другий день ті ділили. Дружко 
різав, а  молоді підносили. На короваї не викликали, 
а мовчки підносили і все, ну, може, казали: «Візьміть 
святий хліб». Викидали на тарілку хто одіяло, хто пла-
ток, хто посуд, хто що. Хрищені, дак одіяла викидали 
[дарували]... Тоді їх [молодих] поклоняють [благо-
словляють] хлібом, сіллю і іконами, і поїзд молодого з 
молодою вирушає до молодого...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Всі прибувають до молодого, 
за столом всіх шанують, а тоді виводять молоду [вже 
ввечері], і  молодий розплітає косу. Закриваються в 
якійсь комірчині молодий, молода і та, шо за косою 
йде  – з самої ближчої рідні молодої, шоб була заму-
жем і ловко шоб жила з чоловіком. Молодий розпле-
те косу, ця, шо за косою йде, запне молодій хустку, 
тоді вже виходять, і молоді поштують усіх гостей, хто 
тут є. Придани після цього ідуть до молодої, а  сюди 
приходить перезвá, це гості, кого кликали на весілля.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ МОЛОДІЙ»)  У  неділю увечері дівчата 
[дружки] несуть молодій снідать. Тільки привезли, 
вже й снідать несуть, шоб не охляла [сміються]. А пе-
резва погуляла, у молодої – свої [рідні, сусіди], а в мо-
лодого – свої, і розходяться.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ПЕРЕЗВА»)  У  понеді-
лок іде молодий із своїм старшим дружкóм до моло-
дої, і оту перезву [гостей молодої] запрошують до себе. 
Приходить од молодої перезвá, а  це вже, шо в моло-
дого, як місця за столом нема, до ждуть, поки цих, шо 
прийшли од молодої, угостять, а як є місце, до всі сіда-
ли. Молодого і дружкá сажають [як тепло і столи над-
ворі] десь близенько коло яблоні чи ще коло чого, шоб 
можна було прив’язать, непомітно прив’язують його ж 
рушником (він же навхрест двома оперезаний) і вима-
гають викуп (раніше – гроші, тоді десь із [19]70-х годів 
і до 2000-го – могорич, а тепер – знов гроші).

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  У понеділок молодьож 
уже всьо, гуляли тікі жонати. Перезва передівалася в 
циганів і в усяких другіх і гуляли, і ходили по селу з 
горілкою, частували людей, дурачились. У  вівторок 
«гóлку» возили до молодої. Рубали таку рівну, тонку 
деревину із сосни і тягнули кіньми до двору молодої, 
шоб добре шила. Оставляють біля двору молодого, 
може, шо строїть буде, пригодиться. «Голку» молодій 
привозили обязатєльно. У вівторок варили пшоняну, 
солодку кашу і роздавали всім, хто був на весіллі.
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IВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА

Коровай. с. Івча Літинського р‑ну 
Вінницької обл. 2012 р.  
З архіву В. Борисенко

Коровай.  
м. Нововолинськ 
Волинської обл.  

Світлина І. Приступи

Коровай. м. Нетішин Хмельницької обл. 
2011 р. Світлина Ж. Янковської 

Коровай. 2004 р. Світлина Л. Артюх

Коровай.  
с. Сіль Великоберезнянського р‑ну 

Закарпатської обл. 2003 р.  
Світлина А. Погасія
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II ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА

Коровай.  
Полтавська обл.  

З архіву О. Щербань

Коровай. м. Київ. 2008 р.  
З архіву В. Борисенко

«Доля». Івано‑Франківська обл. 2016 р.  
З архіву В. Борисенко

Коровай. Полтавська обл. 2009 р.  
З архіву О. Щербань

Коровай.  
с. Верхнє Водяне Рахівського р‑ну 

Закарпатської обл. 2013 р.
Світлина М. Сойми
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IIIВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА

Коровайниця біля короваїв. м. Кременець 
Тернопільської обл. 2013 р.

Замішування тіста на коровай.  
м. Острог Рівненської обл. 

2000 р. З архіву В. Борисенко

Коровайниця 
з короваєм. 

Потавська обл. 2009 р. 
З архіву О. Щербань

Весільна шишка

«Прозірник» молодої. 
м. Вижниця Чернівецької обл. 

З архіву В. Борисенко

Коровай.  
с. Оженин Острозького р‑ну 

Рівненської обл. 2013 р.
Світлина Н. Кондратішиної
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IV ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ

3. Молода з дружками. 
м. Чернігів

4. Молода з дружками. 
с. Мазинки 

Переяслав‑Хмельницького р‑ну 
Київської обл. 1998 р.  
З архіву В. Борисенко

2. Молода з дружками.  
с. Івча Літинського р‑ну 
Вінницької обл. 2012 р.  

З архіву Л. Шкандюк

2

1

33 4

1. Запрошення на весілля.  
м. Переяслав‑Хмельницький  

Київської обл. 2006 р.

11
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VНАРЕЧЕНІ

м. Костопіль Рівненської обл.

3. с. Андрієво‑Іванівка  
Миколаївського р‑ну Одеської обл. 1985 р.

2. с. Андрієво‑Іванівка 
Миколаївського р‑ну Одеської обл. 

1986 р.

1. м. Волочиськ  
Хмельницької обл. Світлина Г. Горобець

Молоді цілують коровай.  
м. Мала Виска Кіровоградської обл. 

2008 р. Світлина А. Цехмістер

1

2

3
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VI ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ КОРОВАЄМ

1. м. Кіровоград  
(нині – м. Кропивницький).  
2010 р.

с. Муратове Новоайдарського р‑ну 
Луганської обл.  

З архіву В. Борисенко

с. Плахтіївка Саратського р‑ну  
Одеської обл. 

Середина 1990‑х рр.

с. Андрієво‑Іванівка Миколаївського р‑ну 
Одеської обл. 2009 р.

2. с. Білогородка  
Києво‑Святошинського р‑ну 
Київської обл. 2008 р. 
Світлина Ю. Самойленко

1

2
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VIIКОРОВАЙ

Сват з короваєм.  
с. Світанок Корецького р‑ну 

Рівненської обл. 2012 р.  
З архіву В. Борисенко

Розподіл короваю.  
Кіровоградська обл. 2012 р.

Розподіл короваю. Хмельницька обл. 
2007 р. З архіву В. Борисенко

м. Сарни Рівненської обл. 2009 р. 
Світлина О. Парасюк

Молоді у РАЦСі. с. Дем’янці Переяслав‑
Хмельницького р‑ну Київської обл. 2006 р. 
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VIII БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ

смт Ратне Волинської обл. 2006 р.  
З архіву В. Борисенко

м. Чернівці. 2012 р.

На вінчання. 
с. Дем’янці  

Переяслав‑Хмель‑
ницького р‑ну  
Київської обл. 

2006 р. 

Батьківське благословення молодого.  
м. Узин Білоцерківського р‑ну Київської обл. 2009 р. 

Світлина С. Гвоздкова

Вінчання.  
Київська обл. 2009 р. 
Світлина В. Стецюк
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IXВІНЧАННЯ

с. Гайшин Переяслав‑ 
Хмельницького р‑ну  

Київської обл.  
2009 р. 

м. Біла Церква 
Київської обл.  

2001 р. 

м. Ржищів Київської обл. 

с. Дем’янці Переяслав‑
Хмельницького р‑ну  

Київської обл. 2006 р. 

с. Сіль Великоберезнянського р‑ну 
Закарпатської обл. 2008 р.  

Світлина А. Погасія 

м. Узин Білоцерківського р‑ну  
Київської обл. 2009 р.  
Світлина С. Гвоздкова

смт Ружин 
Житомирської обл. 2009 р. 

Світлина М. Кагальної
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X АВТЕНТИЧНІ ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОДІЇ

Молодий і молода Пришивання квітки молодому

с. Шершенці Кодимського р‑ну Одеської обл. 2012 р.  
Світлини Д. Скорика.  

З приватного архіву Н. Петрової

Одягання вінка 
нареченій
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XIАВТЕНТИЧНІ ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОДІЇ

Виряджання молодих  
до шлюбу

«Миття ніг тещі»

Посад

Прикрашання  
весільного  

короваю
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XII СУЧАСНІ ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОДІЇ

Викуп молодої

Виряджання молодого по молоду

Обмін хлібом

Весілля в с. Івча Літинського р‑ну Вінницької обл. 2012 р.  
З приватного архіву Л. Шкандюк

Пришивання квітки 
молодому

Пов’язування рук рушником
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XIIIСУЧАСНІ ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОДІЇ

«Одруження» 
батьків молодих

Благословення молодих

Покривання молодої

Частування молодих 
короваєм
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XIV ОБРЯДОДІЇ НА ВЕСІЛЛІ

Перейма.  
с. Дем’янці Переяслав‑
Хмельницького р‑ну 
Київської обл. 2006 р. 

Пиття води 
з криниці. м. Лохвиця 
Полтавської обл.  
2007 р. З архіву 
В. Борисенко

с. Андрієво‑Іванівка Миколаївського р‑ну  
Одеської обл. 1994 р.

Хрещені нареченого  
виводять з хати молодих.  

с. Муратове  
Новоайдарського р‑ну 

Луганської обл.  
З архіву В. Борисенко
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XVВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ

Наречені та гості  
йдуть до церкви. 

с. Бережниця  
Івано‑Франківської обл. 

2012 р. 

м. Узин Білоцерківського р‑ну  
Київської обл. 2004 р.

с. Дем`янці Переяслав‑Хмельницького р‑ну  
Київської обл. 2006 р.

Дружка і дружба.  
с. Сіль 

Великоберезнянського р‑ну 
Закарпатської обл. 2007 р.

Молодят обсипають 
пшеницею, цукерками. 

м. Севєродонецьк  
Луганської обл. 
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XVI ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ

Весільні рушники.  
1990–2000‑і рр.  

с. Ведильці 
Чернігівського р‑ну 

Чернігівської обл.  
Світлина О. Ямборко

Весільні рушники. м. Чернігів

Весільне деревце («гільце»).  
м. Вижниця Чернівецької обл. 

З архіву В. Борисенко

«Кінь».  
смт Ружин 

Житомирської обл.

Весільні рушники. Хмельниччина

смт Ратне Волинської обл. 
2008 р. Світлина Л. Ващук
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225ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  В’яжуть ді-
вчата вінок із квіток живих, тих, шо в лузі. Надівають 
на батька, матір, одягають їх у якесь старйо, сажають 
обох на возика і везуть до води. Дурячаться дорогою, 
пристають до людей, грають ролі всякі. Перезвá й во-
зила. Завезуть назад, посідають за стіл і гуляють до-
пізна. Як літо, до купають коло води, а як холодно, до 
так повозять-повозять да й усе.

МУЗИКАНТИ  При нас уже були гармошка, бубон. Усі 
сходилися, кликавши й не кликавши, і як ото вже ж 
одбудуть молоду в хаті, роздадуть подарки, виходять 
усі надвір, – гармошка, бубон і танці до упаду. Ідемо, 
було, і діти, і дівчата, я ж кажу, не кликавши, ми в хату 
не заходили, нас ніхто не вгощав, ну, натанцюємось, 
було так, шо красота. І люде пожили йшли подивить-
ся, і ото була свальба настояща, а тепер це таке, ніяке. 
Я ще помню, дівчиною, як Сіван [Іван] оддавав свою 
Тетяну, це міні було год дванадцять, дак там скрипка 
грала і гармошка, так вигравали, шо я неколи не забу-
ду. Музики були з Переяслава, там у їх знакоми були, 
і вони договорились, ой, гарно ж грали! Сами ходови 
танець – «Полька». Усі любили його танцювать, і му-
зиканти знали, часто грали «Польку». Поже [згодом] 
у клубі були танці, це вже годах у [19]60-х, дак тоже 
гармошка і бубон. Було, як почуєш, шо вже грають, 
дак наче крила виростають, біжиш туди. А  тоді вже 
у [19]70-х естрада появилась, Ваня керував, Маршак, 
у труби дули, тоже гарно.

с. Вовчків
Записала С. Зубер 14 вересня 2009 р. у с. Вовчків  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Слюсар Василини Павлівни, 1923 р. н., 
та Романенко Ганни Юхимівни, 1938 р. н.

СВАТАННЯ  Прийшов батько молодого, приніс хлібину у 
хустці, каже: «Я прийшов, щоб договориться із вами, 
діти вже договорилися, а  нам треба допомогти їм. 
Треба, щоб вони записалися не в високосному році». 
Треба помінять хліб, батька не в’язали рушником, 
а хусткою... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли у обох молодих 
по два короваї круглі: на одному – «голубки», на ін-
шому – «бочечки». Гроші у коровай клали: під «бочеч-
ку», одну штуку...  Печуть ще шишку, з якою ходить 
просить, і буханку, що батьки поклоняють, зверху на 
неї – сіль. Міг батько поклонять тією шишкою, що за-
прошувала на весілля. «Щасти й благослови тебе»...
Шишку, з якою ходила [молода], батько різав на ку-
сочки, на тарілці роздавав дівчатам.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У суботу убірали мене, і я 
із старшою дружкою ходила по селу дружок іззивать. 
Це зранку. «Прошу Олену у дружки». Не залишала 
шишки, зі мною тільки шишка велика. Вона кругла, 
зразу кладеться хлібинка, а тоді повністю закладаєть-
ся паралельними качалочками: через одну – нерізані 
і різані. Посходились дружки [20–30 осіб], обід. Тоді 
йде молода на село – просить на дівич-вечор із друж-
ками... Іде за сонцем. Три хаті треба минуть, а тоді за-
ходить, якби тільки не до вдови... «Просили батько, 
мати і я прошу, приходьте на дівич-вечор». Всіх по-
цілувать, хто в хаті, а на дорозі, кого зустріне, кланя-
ється. Шишок не залишали в хаті, а ту шишку, з якою 

ходить, під час запрошення клала на стола, а дружки 
носять шишки на випадок могорича. До молодого за-
ходила  – свекруху просила. Молоду там садовлять, 
шанують [пригощають]. Рідня теж садовила за стіл. 
Приходять додому ввечері, до хати приходять... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Перед тим становиться 
молода, батьки поклоняють, виряджають на село.

Похильнеє дерево ялина, 
Покірнеє дитяточко Галина,
Дерево похилилося, 
Покірная Галинонька отцю й неньці 
поклонилася.
Поклонили її своїм хлібом...

Посідали вечерать, мати мене убірають, поклоняють, 
благословляють на дорогу. Молодий бере ікону, моло-
да – шишку. На ній, зверху, з тіста кругленькі рожечки... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода заплетена у дві коси, які 
скручені, зав’язана платком шовковим, квітки з лєнт 
і теремок із стружки рівний, не короною. Купували в 
Переяславі. У головний убір не затикали калину і ко-
лоски. Зав’язувала молоду жінка, щоб хороша люди-
на була, щоб нічого поганого не подумала. У молодої 
одна стрічка щоб була довша, щоб стрічка ця щастя 
ловила. [Білої стрічки не було.] Бантів по боках не 
було. «Добре» намисто, линтар [янтар] підводив [об-
рамляв], і цепка щоб була. Рушник червоний. Дружка 
без рушника і без квіток. Обоє з «кіньми» [ціпками]... 
Одяг на мені такий, як на молодій, тільки не підв’язана 
рушником... Робили вив’яз із вишневого платка з то-
рочками, надівали квіточки на лєнті, тоді вінок. Мене 
свекруха вив’язувала. Молоду обв’язували червоним 
рушником з орлами, міг бути із хрестами...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Ціпок, що вона 
з ним ходила, треба переломить, стать задом і кинуть 
через хату, щоб не вернувся. Як вернеться назад, то 
молода вернеться. Заходили в хату, сідали вечерать... 
Коровгай дружки носили у сковороді на віці діжі, чо-
тири свічечки палили. Після того як поноси́ли, чоти-
ри ножі стромляються у віко діжі. Тільки коровгай за-
бирають садить у піч, а дівчата швидше хватали ножі. 
Котра швидше – перша заміж піде... 

ВІНЧАННЯ  Неділя. Договорились завтра їхать вінчать-
ся... Рано повінчались до служби. З нами їхала та, що 
підстилала рушник, це моя рідна тітка. Вона мене і 
вбирала [одягала]. Молодий з боярином, дружка теж. 
Вінчались у Гланишеві в церкві, підводою їздили. Те-
пер у Гланишеві згоріла церква, у Гайшині є... 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Після цього при-
їхали до нас, до молодої, сіли пообідали, він [моло-
дий] – додому. Батюшка сказав, шо поки служба од-
святиться, щоб не співали, музика не грала... Вечеря-
ють, гуляють. Молодий перед тим, як молоду розби-
рать, поштує хлопців колосівкою...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Десь у тринадця-
тій-чотирнадцятій годині молодий приїхав, бояри, сві-
тилки, два дружки, свахи. Не одна підвода. Ворота за-
криті, викуп. Дружки попереду зайшли, їх пошанували, 
пов’язали. Вони вийшли, старший дружко завів поїзд...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  У дружка «коня» [ціпка] забира-
ли, ним підпирали віко скрині. У молодого та боярина 
теж були «коні». Молодий з ним просив у бояри. Купу-
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вав «коня» брат молодої... У світилки свічки не було. 
На столі стоять свічки окремо одна від одної, одна – 
навпроти молодої, інша [навпроти]  – молодого. Дві 
зв’язані ложки лежать на короваї... Здає парубоцтво 
[молодий]: підходять хлопці, він парубоцтво оддає 
своє – частує колосівкою. У ній зверху колоски з жита 
і калини... Молода за столом із дружкою. Молода від-
крита, не нахилена. Дружко дітям дає кунфети, гроші, 
«коня» викуповує. 

ПОСАД  Молодий заходить, цілує, сідають. Пришиває 
квітку [купували воскові квіточки] молодому сестра 
рідна [молодої] і платком руку значить. Платок пода-
ють, світилка пов’яже праву руку [хусткою з торочка-
ми, хусточкою тоншою]. Поки шили квітку, молодий 
сидів у шапці старшого боярина. Тоді у старшого бо-
ярина дружки старались шапку вкрасти. Перед вихо-
дом із-за столу бояри пересідають дружок, щоб ті по-
цілували. Молодих виводять, вони сідають на підводу, 
їдемо кликать придан: «Прошу покорно, приходьте в 
придани». Це тільки моя [молодої] родня. 

ПОСАГ  Давай виряжать скриню, а придани сходяться. 
Скриня зверху заслана гарним рядном, а тоді постіль: 
зверху подушки, ліжник. Скриня в мене була мате-
ринська, молодий її пофарбував у червоний колір. 
Скриня поїхала попереду, дружко із приданами повіз, 
і  ця підвода вернеться назад по молодих... Придани 
повішали рушники, другий килим [було два килими]. 
Ікони молодий поставив на бож ницю... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ   У свекрухи батьки поклони-
ли на порозі хати, за стіл [запросили]. Батьки попо-
штували, розібрала молоду в коморі та ж тітка, вона 
їхала за косою: скинула з голови, розплела коси, за-
крутила їх, зав’язала платком шовковим назад... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ВІДВІДУВАННЯ МО-
ЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Перезва сама йде з батьками 
молодої, це старики. Їх сажають за стіл – молоду уга-
дують. Увели одну – ні, не вона. Як вгадає – гарно. По-
неділок. Придани несли снідать, може, хто й з перезви. 
Жито молотили, вогонь палили.

с. Гланишів
Записав С. Сіренко 14 вересня 2009 р. у с. Гланишів  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Авраменко Марії Дмитрівни, 1925 р. н., 

та Литвин Марії Іванівни, 1955 р. н. 
(у с. Гланишів мешкає з 1977 р.)

СВАТАННЯ  Зараз рідко так сватаються. Хто сватається. 
Зараз дівчата сватаються. [Сміється.] Ранше прихо-
дять старости, договорюються, тоді там шуткують... 
Це такий обичай. Як виходить молодий, чи піде ді-
вчина, чи ні за нього, то вона сама закриває ворота. 
Вони відкрили, а вона повинна закривати, бо як вони 
закриють, то не будуть іти свати, і  заміж не вийде... 
Я вам розкажу за себе. Як дівувала, та пішла до клубу. 
Він підходить та каже: «Я прийду свататься». Я сказа-
ла, що в мене ще є батьки. Він прийшов сам. Мені уже 
більше вісімдесяти [років] тоже. Десь у двадцять два 
[роки вмходила заміж – у 1947 р.]. Прийшла з Герма-
нії. Тоді казала менша Данилиха, каже, прийшла, по-
була до обід і заміж побігла. Оце таке було дівування. 
Так ми тоді жили... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Дружки і бояри, сідали за молоду. Ще 
і світилки були обізатєльно... Старша дружка і бояри, 
тоді пересідають хлопці дружок, і щоб цілували. Уся-
ке було. [Сміється.] Є дружко і староста. Дружко – це 
командує парадом. Да. Звертались: «Пане і пані під-
староста, просимо вас до столу»...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Як піч вимітали, то коровай 
носили, ножі встромляють і співають: «Піч наша усмі-
хається – коровая сподівається...». Ото таке. Тоді ті, шо 
носять, кидають ножі. Тоді хватають. Треба, щоб і ко-
ровай не впав. [Хто пік коровай?] Треба, щоб жінки, які 
прожили довго і дуже щасливо. Щоб не розводилась. 
Ви знаєте! Я вік прожила і скільки короваїв уряжували. 
Багато. Коровай печуть і шишки. Мені приходилось на 
двох свайбах місити. Важка робота. Коли ставлять ко-
роваї у піч, то ставлять дві свічки молодій і молодому, 
батькові і матері. На одному короваї і на другому. Оце 
замічають, оце правда. І таки правда, я знаю, у Жулика 
Федори свічка горить, а у Жулика потухла, то він попе-
реду неї помер. Івана Жулика батько. Це я тут помітила. 
Інтересно. Піч вигрібають, щоб хлопець трохи посовав, 
годиться, щоб мущина, а потім жінки уже по-своєму з 
печі вигрібають попіл. Караваї уряджують, як прохоло-
ли трохи: барвінком, калиною, рушниками підв’язують 
і ставлять на столі... У п’ятницю [пекли коровай], а за-
раз стали аж у четвер. Інтересно тоді було... У молодого 
і молодої [пекли] два [короваї]. Два в нівєсти і два в жі-
ніха. Ще молодій шишку печуть, з якою вона їде до све-
крухи... Воно в кожному селі по-разному, даже як і села 
рядом стоять... Знаєте, як одна розказує, ще той дід, – і 
зараз ще живий дід Яків, – як жинився, то старим па-
рубком – було тридцять [років], а вони були багаті. Це 
Віра П’ятничка була, а вона бігала і почула, що балака-
ли. Тоді люди бідні були і короваї місили на тому, що в 
кого було. Не було кисляка – то на картоплі. З картоплі 
тоже тісто м’яке, пухке і довго не черствіє. А тут почу-
ла, що балакали кухарки, що яйця бить у шишку. І вона 
біжить додому, і кричить: «У молодого шишка [заміша-
на] на яйцях, у молодого шишка на яйцях». А баба ста-
ра сидить та каже: «Це того він і жениться». То вийшов 
з цього анекдот. Це вже йому зараз вісімдесят три роки. 
Це коли він ще жинився, то тоді було так. Тільки кру-
глий [коровай]. На один коровай випікались «голуби», 
а на інший – «бочки». Таке квадратненьке, та як шишка 
уряджається. І у «бочки» клались гроші. А коли ріжуть 
коровай, то попадуться гроші. [Означає,] що гроші ве-
ликі будуть. У нас такого немає. Ніхто не замічав. Коли 
готова піч, і дійшов коровай, то тоді були діжі дерев’яні 
і віко на діжі. На віко ставиться коровай і вставляють-
ся ножі, мабуть, чотири, бо чотири носять. Ходять по 
хаті недалеко від печі і пісні співають: «Піч наша усмі-
хається – коровая дожидається...». Тоді виймали ножі, 
і дівчата повинні вхопити: яка перша – та і заміж ви-
йде перша. Ще за воду. Коли діжу місила, то її мить не 
можна, поки не спечеться коровай, поки його не ви-
тягнуть... [Чи коровайниці щось приносили із собою?] 
Я такого не пам’ятаю. У нас не носили. [Як вони були 
одягнуті?] Чистенько. Гарно. А було сміються, слинять 
рожки, щоб приставали. [Чи пригощали коровай-
ниць?] Аякже. Обідають. Обов’язково коровайницям 
дали після обіду...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Тепер молода ходить з 
дружками в українському костюмі. Уже років з десять. 
Оце в селі почалась така мода. Ранше ходили дружки 
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за молодою. І  зараз є. Трохи вернулось... «Коня» [ці-
пок] ще зразу забирають. Молодий іде з ціпком. Мо-
лодий так само ходить по селу, як молода з дружками. 
Він уряжений. Нівєста і дружки – однаково одіті, але 
нівеста підв’язана рушником, і цим лише відрізняєть-
ся. Це зараз почали цей звичай вивчати. Жиніх гар-
ний, ходить з ціпком, прикрашеним лєнтами, і  при-
глашає на свайбу. Потім коли він приходить у двір, то 
брати нівєсти забирають у нього цього ціпка. То як 
молодий буде від’їжджати, а  без «коня» не може по-
їхати, а  ціпок  – це і є «кінь», то він викупляє цього 
коня, тоже обумовлено за скільки, і  це відбувається, 
коли вони сідають в машину... Як молода походила, 
запросила гостей, потім, коли приходять [у суботу], 
вона тоже з ціпком ходить... Носить шишки старша 
дружка, носить рідним давати та хрещеним. Як вихо-
дити, то треба три хати минуть по сходу сонця. Ще 
треба, смотря в яку хату. Щоб не вдова. Молода як 
приходила, то ламала ціпок над головою і перекидала 
через хату, чи не вернеться назад. Якщо не перекине, 
то може від свекрухи повернутись до батьків...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  У неділю [...] посідали у молодого 
за стіл, це називається «поїзд». Світилки, свати, старо-
сти, підстарости. Трохи їх угостили, і їдуть до нівєсти. 
А в нівєсти домовились на дванадцять, наприклад, чи 
на два часа. Тут на вісім чи на дев’ять. У нівєсти гості 
всі вже зійшлися...

ВИКУП МОЛОДОЇ  [Чи вимагали викуп за наречену?] 
Обізательно. Маленький хрещеник, хрещениця або 
маленький брат самий рідний. У  нас на воротях ще 
продають друзі, могорич беруть. Як їде молодий, то 
ставлять стола, щоб могорич давав. Про могорич до-
мовляються зарані, і такий повинні дати. Ранше гроші 
не брали, зараз можуть узяти. Діти молоді [малі] про-
дають, то їх можуть надурити. Там дають гостинці. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Щоб шапки не вхо-
пили, бо треба викупляти. Квітку пришивають моло-
дому. Це коли викупили, то діти виходять, а заходять 
до хати дружки, які сідають від нівєсти, світилки – від 
жініха  [...], а  потім бояри. Світилки і бояри  – це від 
жениха, а  дружки  – від нівєсти. Потім пришивають 
квітку, сама ближча родичка, дівчина від нівєсти. Стає 
на скамєйку на лавочку за жініхом і нівестою. Знімає 
шапку з жініха. Він обов’язково у шапці – зіма чи літо. 
Літом  – у картузі... Потім, коли квітку пришиють, 
у  жініха забере картуз. Сватів перевязують рушни-
ками... Коли пришивають квітку, то кладуть, якийсь 
подарок – шишку чи хустку. Тоді шуткують. На стіл 
ставлять стакан горілки, а та, шо пришиває, повинна 
поклонитись, сказати, що мало. Поки вона кланяєть-
ся, намагаються вкрасти шапку, а  її треба зберегти. 
Тоді як поклали, наперед домовились, гроші, перед 
цим гостинці, хустку вона забирає і пришиває квітку. 
Перед цим поцілує молоду і молодого...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Потім як [сватів] угостили, і гру-
зять на машину придане – шкафи, подушки. Все це ви-
трушують, і показують, яка нівєсти багата чи ні. На-
грузили усе це і поїхали. Тут у нівєсти перезва гуляє 
і аж до ночі. Молодий привіз молоду додому. Поять, 
вигружають придане, вішають рушники по хаті – це 
приданки... У  перезву, у  поїзд брали тільки сімейні 
пари, які гарно живуть. Отако це. Брали таке колічи-
ство, бояри, свати, щоб було непарне число, бо назад 

він візьме собі нівєсту. Це ще було обов’язково. Скри-
ню як привезли, то співали, щоб горілки дали: «Ой 
ти скриня, ти дубова, куди ти задумала, чи в гай, чи 
в діброву...». Танцювали біля скрині. Рушників було 
десять-двадцять і усі треба розвішать. Усі набивають-
ся у хату, щоб рахувати, скільки подушок, рушників, 
і вона [наречена] повинна давати подарки його бать-
кові, матері і хрещеним, і братам, і сестрам. Потом сі-
дали за стіл... Як відвезли молоду, то там перезва ще 
гуляє, а тоді приходить перезва і в голу хату стукають. 
Вигонять приданих, бо перезва прийшла. А  тепер і 
діти, і малі, і старі гуляють разом...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Ще молодий розплі-
тає косу. Як привезе. То вони поклонялись. Дружко 
заводить до столу, трохи посидять, потім їх виводить і 
розплітає косу... Співали. Я, наприклад, не знаю жод-
ної пісні з тих, але чула. Співали такі, що іменно до 
цього підходить.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ»)  У  неділю дуже рано молодій подружки 
приносили снідати. Бо вона у свекрухи бідна-голодна. 
Їх зустрічають. Треба поранше прийти, щоб не зустрі-
чали. На воротях ставлять перепони, переодягались, 
треба десь пролізти, у горілку всякого намішували. 

ДАРУВАННЯ  Зараз приходять вітати – квіти дарують, 
гроші у банку, а раніше не так. Визивали спочатку са-
мих рідних, і ті давали подарки... Батькові хрещеному 
дають стопку, і він дарує, а потім – йому подарунок: 
«Мішок кислиць, щоб не ходив до чужих молодиць». 
Такі приказки були, даже з матюками, що перед ді-
тьми було стидно. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Капусняк, пиріжки обов’язково, і це 
як молодий приїжджає до молодої, то на столі лежить 
скільки потрібно пиріжків, там лишнього не буде, бо 
знають, скільки чоловік приїде. Ложка і пиріжок. Мо-
лодий привозить хліб. Потім роблять обмін, він – свій, 
а йому – нівєсти. Ложка і пиріжок кожному, а потім 
як сіли за стіл, клали [ставили] капусняк і холодець. 
Тоді кисіль і налєсніки. Ми як за Наташою їздили в 
Мазинки [село], то там підносили не дівчата, а чоло-
віки... Зараз готовлять канєшно. Чим більша криза, 
тим більше готують. Тоді такий час був. І риба була, 
ряжанка, налісники, було все трохи, а таких видумок, 
як солодкого, такого не було...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  [У понеділок] снідать 
розносили. Гуляли та жито молотили. Тоді йшли по 
голку та нитку до молодої. Снідать несуть молоді 
хлопці та дівчата, а потом гуляють до вечора. Придане 
дали, а голки – ні або прядки, треба йти. Зараз оце так 
гуляли в Горбульки. 

РЯДЖЕННЯ, КАТАННЯ БАТЬКІВ   У цей час обов’язково 
треба щось вкрасти. Переодягались. Зараз катають 
батьків, коли остання дитина [одружується]. На на-
ступний день після катання батьків садять за стіл. 
Наряжають їх. Можуть чоловіка – в жінку. Нівєста і 
жініх сідають на натуральний кожух... Батькам при-
шивали квітку, шуткували. Коли батьків садили за 
стіл, то обов’язково вирізали з гарбуза стопку, мис-
ку, веделка. Це батькам молодої ставили такий посуд, 
туди кришили лободи, будяка їсти... 

«МОЛОТІННЯ ЖИТА», ЗАБИВАННЯ КІЛКА  Ще жито 
молотили, це зараз тоже у другий день. І як останню 
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дитину видають, то ще забивають кілок... Я сама з цьо-
го району з Цюрпах, ранше були долівки, то кілок за-
бивали в хаті, а тепер – надворі.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Казали, що як 
ходять по селу, та перейдуть дорогу. Як верниться. 
Воно як везуть, мати виводить, то бере не голою рукою, 
а платочком. І буває, як непутня людина, то переходить 
дорогу. В цей час дивляться, щоб дорогу ніхто не перей-
шов, а другий щоб перейшов – обов’язково хлопчик... 
Кажуть, що свайба не вдалась, бо ніхто не побився.

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  [Чи відновлюються зараз весільні 
традиції?] Потрохи є. Оце що запрошують. Квітку 
не пришивають. Сватання входить у моду, рідко без 
цого. Домовляються. На слєдующу неділю свати від 
нівєсти їдуть до жініха... 

с. Горбані
Записала К. Ковтун 11 вересня 2009 р. у с. Горбані  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Демченко Олександри Іванівни, 1953 р. н., 

та Андрієнко Ганни Юхимівни, 1935 р. н.

 СВАТАННЯ  Батьки колись не ходили засватувать, це те-
пер оце стали батьки ходить, а такого ранше не було. 
Старости ішли засватувать, двоюрідні старші брати 
або дядьки, утрьох, так було положено, а  молодий  – 
четвертий, а тоді вже як свайба йде, дак тих дружкі́в 
брали у старші дружки́, хто сватав дівчину, і вони ру-
ководили всією свайбою. Найстарший був старшим 
дружком, а двоє других називалися «піддружник», всі 
х перев’язували двома рушниками навхрест. Засвата-
ли, помінялись хлібом, несли і житній, і пшенишний 
[рідко], бо казали, шо хліб житній – це батько рідний, 
а пшенишний – це матінка рідна. Хліб несли обгорну-
тий у новеньку хустинку і несли, придержуючи пра-
вою рукою коло грудей. Брали тільки хлібину і більш 
нічого. Ще на сватанні, як молода согласна іти за того, 
хто прийшов, то виносить на тарілці хустку вишиту 
молодому і рушники старостам. Хустку колись виши-
вала дівчина сама, було задовго ще вишиє і положить 
у скриню, хай лежить, а тоді як треба і є без спєшкі, 
а рушники старостам – ткані. Перев’язували старостів 
до правого боку одним рушником, а другий уже добав-
ляли на свайбі. Хліб, яким вони обмінювались, зразу ж 
і їли, казали, шо треба порізать, шоб гості не старіли.

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ», «СТРІТИНИ»)  Догово-
ряються, коли батьки молодого прийдуть до молодої 
на розглядини, тут батько молодого іде тоже з хліби-
ною, у молодої вони обмінюються хлібом. Це кажуть 
«ідуть на стрітини», батьки стрічатимуться, з батька-
ми йшов і молодий, все, то вже тепер беруть цілу кум-
панію, шоб погулять, а раніше – утрьох: батько, мати 
і молодий. Тоді вже од молодої ідуть батьки молодої 
до молодого на розглядини, ну молода з ними не йде. 
І батьки молодої брали тільки хлібину, і мінялися у мо-
лодого хлібом. На розглядинах домовлялися про весіл-
ля. Договорились, ага, буде свайба на таке-то число...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода, як кликала на 
весілля, ходила з однією шишкою і додому її прино-
сила. Як, буває, двоє чи й троє бува весіллів, і молоді 
стрічаються, тоді вони обмінюються шишками, кла-
няються одна одній, цілуються і міняються шишками. 
Молода шишку носить у пазусі, під рукою, замотану 

у обнаковенну хустину. Молода кликала на весілля за 
сонцем, отак як вийшла із своєї хати і пішла кружка, 
борони Боже, не переходячи ніде. Як сонце йде, так і 
вона ходила. До молодого заходила, аякже, не остання 
хата молодого була, а як стояла вона [за сонцем], тоді 
і заходила, не виділяла, а як усіх. Це як молодий був із 
цього села. Як молода іде кликать на весілля, то вби-
рається у гарну вишиту сорочку, сподницю, карсет, ві-
нок, лєнти, хвартух вишитий, підперізується красним 
тканим рушником і отак іде з дружками. У  нас тих 
хватів [фата] не було десь до [19]70-х років, я знаю, бо 
моя небога у [19]68-м ішла заміж, до і ніяких хватів 
ще не було. То молода вдягала вишитий хвартух, і то 
не кажда, бо в нас у селі вишитих хвартухів не було 
[у сусідньому – були], у нас однотони, сині чи зелени, 
дві червоні переложки, між переложками узеньке біле 
круживо і внизу, вже ширшеньке, біле круживо. На 
шиї повно намистів, два хрести, один – білий  метале-
вий [міг бути і золотий], другий – більший дерев’яний, 
низка намиста склянного, низка чи дві  – «доброго» 
[коралів]. Молода була заплетена у дві коси. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Як я зимою йшла заміж, дак на 
мені був карсет, ше й ота юпка ватяна [свитка], така 
рясна-рясна, і ото тим орловим [кролевецьким] руш-
ником поверх усього підв’язана була. Довжину руш-
ника рівняли по спідниці, довшим за спідницю не до-
лжен буть, рівний із спідницею.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Весільні хліби у нас 
пекли такі: коровай, шишки, лежень. У молодої і в мо-
лодого так само. Коровай  – такий гарний, великий, 
а лежень – такий довгий і плоскенький. У коровай на 
дно клали гроші мідні, по п’ять копійок, парну кіль-
кість. Підошва з короваю – для музик. На короваї – два 
«голуби», вони пеклися окремо і ставилися вже на го-
товий коровай, палочками кріпилися, і  ще на короваї 
були «сторожі» височеньки. Отут палочка і навпроти 
палочка, а на ті палочки тісто чіпляється і так порізане 
зубчиками, оце називалися два «сторожі», а вже коло їх, 
навпроти тоже один одного, – два «голуби». Зроб лени з 
усяких таких видєланих із тіста квіточок, хвильок, за-
витушок. Окремо поналіплювали усе це, повидєлували, 
а тоді таким поясом із тіста обвели це все, поприліплю-
вали, порозміщували на короваї, шоб було гарно, і вже 
лаштуємо у піч да переживаємо, да молимося, шоб і не 
загорів, шоб і не тріснув, борони, Боже, шоб не сповзла 
шапка з його і не перекособочився. «Господи, благосло-
ви, Господи, поможи благодатний спекти, людям  – на 
радость, а молодим – на щастє». Це вже хто там миж ко-
ровайницями головний, так уголос молиться, а кажуть: 
«Господи, благослови». І тоді отож [співають]:

Наша піч регоче –
Короваю хоче,
А припічок усміхається –
Короваю дожидається.

Як виймуть уже з печі: «Слава тобі, Господи, за допо-
могу, шо коровай добрий удався». Викладають його на 
дощечку. Як схолоне вже – оперізують красною лєн-
тою і ставлять уже на те місце, де молоді седітимуть. 
Коло короваю дві чарочки ставляють, з них будуть 
молоді пить, дві ложки кладуть на короваї, зв’язани 
краскою лєнточкою... У молодого коровай, лежень і в 
молодої. Молода, як іде до молодого, забірає коровай і 
ікони, а лежень остається і ділиться у понеділок. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



229ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Гільцé [...], вряджали 
квіточками, цукерками і ставили на столі. Коло коро-
ваю, де молоді седітимуть. І я як сина женила, дак як 
привезли Олю, і гільцé привезли з нею. Отака малень-
ка сосонка, уряджена бумажними квітками, цукерка-
ми (Оля наша з Черкаської області), те деревце тоді 
поставили на столі, і  воно стояло до кінця весілля, 
а тоді я розобрала його, деревце спалили, а квіточки у 
скриню заховала, і досі є.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Молодому се-
стричка [молодої] пришивала до головного убора 
квітку, і держить вона цього ж картуза, шоб не вкрали. 
У нас спеціально цю квітку робили із червоної лєнти, 
і  треба, шоб робила її людина вже старшого віку, не 
жінка, а швидше вже баба, шо з чоловіком все життя 
прожила. Дружків перев’язували, як тільки зайшли 
в хату. Старшого і підстаршого  – двома рушниками 
навхрест, тих, шо просто дружки, ́  – одним. Це все в 
молодої відбувається, як молодий приїхав по молоду.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Дві вікони [ікони] сто-
ять уже напоготові, як будуть уже йти молоді до мо-
лодого, до їх будуть благословить ними. Ранше було 
заміж ідеш  – і заказуй зразу вікони. У  Ташані був 
такі мастєр, шо робив такі гарненькі вікони, ото ми 
всі, хто йшов заміж, їздили до його і заказували. Про 
його всі знали і з нашого села, і з сусідніх. Заказали, 
якої ти хочеш величини – більші трохи чи менші, за-
брали, всьо, ікони готові. Царенко робив, а  як його 
звали, забули. Зображення було зроблено на бомазі, 
а тоді кіоти дерев’яні, усередину, на фанеру клеїлось 
це зображення, а тоді, кругом цього зображення, кві-
точки такі бомажні гарненько так укладались, а тоді 
вже скло прибивалось. На дереві мальованих вже при 
нас не було, це у батьків наших да в дідив, ото були 
мальовані справжні вікони.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Як уже йшла молода до молодого, 
до попереду виносили скриню з приданим. Подушки, 
одіяла, рушники, рядна, ліжники, одежу, все, що мо-
лода і батьки її надбали. Ше ж місця треба викуплять, 
шоб поставить скриню, полягають [його родичі] і ле-
жять. [Викупляють у них місце де скриню поставити.]

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Як молоді 
виходили вже їхать до молодого [возом], дак мати ви-
водить обох аж на улицю, за руки, за рушник, держить 
обв’язаним рушником або платочком. Співають:

Ой вороги, вороги,
Не переходьте дороги,
Нехай перейде родина,
Шоб була щаслива година. 

Коло коровáю стояла колосівка – пляшка з горілкою, 
у якій плавала калина і кілька колосочків [два або чо-
тири]. Була колосівка у обох – у молодої і в молодого. 
Молода колосівкою частує перед тим, як виряджають 
молоду до молодого. Вона частує колосівкою рідніх 
своїх, і рідні дарують. Придани вже трохи повиходи-
ли, у хаті – просторніше, і тоді ото молода частує.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ВІРУВАННЯ. ПРИК  - 
МЕТИ. ЗАБОРОНИ  Приїзджають до молодого, вихо-
дять, їх тут стрічають батьки молодого, благословлять 
коло порога, і  вже тоді, як переступать поріг, моло-
дий штовхає молоду, шоб разом [обоє правою ногою] 
переступить поріг, це обов’язково, шоб разом, шоб 

жили в лад. Благословляють спочатку хлібом, а тоді – 
іконами. Перший – батько, за ним – мати. Молоді на-
хилені, на голову і аж на спину кладуть хрест спочатку 
молодому, а тоді – молодій, хрест – хлібом, а тоді іко-
ною, і приказують же слова всякі на добре життя, шоб 
Господь послав щастє, здоров’є і благо кругом, і торка-
ють [хрестять] по три рази. Тоді заходять у хату, і оцей 
промежуток од порога і до стóлу дуже важливий, шоб 
молоду не торкнув нехто, не штовхнув, шоб ніхто 
не заговорив до неї чи нічого не попросив. Прикме-
та така, шо це на життя впливає. Молода не должна 
нікому нічого давать, а я не знала да взяла дала води 
бабі Надці, бо так просила (ото спеціально так роб-
лять), і  ми микались із чоловіком довго, туди-сюди, 
у нас жили, у його, у сусідів, в общим, довго місця не 
могли собі нагріть. Оце як устає молода із воза і – до 
столу, спеціально родичів просять, шоб дивились за 
цим, шоб берегли. Тоді  – за стіл, і  молоді за столом, 
і придáні за столом, становлять уже на стіл, шо вони 
там наготовили. Погостили за столом, всі ідуть у двір 
танцювать, а придáни [від молодої] своє роблять [роз-
вішують рушники молодої]. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як молодий уже розплітав 
молоду, їй надівали «рогатий» платок, з такими дво-
ма «рогатенькими», цупкими кінчиками, шоб стояли. 
Цей платок не пов’язувався, а надівався на голову як 
очіпок, бо був зшитий, в основному цвєту був темно-
вишневого, міг бути темно-красний, ну рідко. Све-
круха каже: «Запинаю хустину, приймаю за дитину». 
Косу молодій отак молодий закручував у «дулю». Як 
уже розплів, і вже заплітаться тоді не можна було. За-
пинали хустку під бороду раніше, а тепер якось отак 
заковеркують. Поверх хустки в’язали червону лєнту, 
це признак того, шо вона ще не жінка...

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Молода неві-
стка вмивала свекруху і втирала рушником. У понеді-
лок треба, шоб вона перший раз назвала свекра і све-
круху «татом» і «мамою» при всіх, хто був. Як умивала 
свекруху, до приданки щось співали, ну я вже не знаю.

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  Як останній вже син чи дочка 
[бере шлюб], дак молотили жито. Це така дурниця, 
я  вам скажу. Уносили снопа у хату, зачинали моло-
тить, хтось молотить, а хтось сажею пише на стінах, 
скільки там з центнера чи з копи намолотили. Зерно 
кругом летить, стіни чорни, пописані, долівка рогачем 
поколупана, піч понівечена. Є совісни, шо трохи там 
для годиться зробить да і все, а є такі, шо в хаті чорно 
зроблять, шо тоді ради у тий хаті не може дать не тіль-
ки невістка, а й усі разом. Так положено, шоб молода 
невістка це все прибірала, а воно, бідне, мало того, шо 
тут непривишне, шо все їй тут чуже, дак ще й отаке-о 
роблять. Я таких дурниць зроду не любила. Каші в нас 
не варили на весіллі і не били...

с. Козлів
Записала С. Зубер 15 березня 2007 р. у с. Козлів  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 

від Занози Катерини Іванівни, 1934 р. н., 
та Ковалівської Галини Іванівни, 1934 р. н.

СВАТАННЯ  Мене сватав молодий з своїм дядьком з хлі-
бом. Ранше йшло два чужі [чоловіки] із ціпками, при-
мовками про слід куниці, лисиці. «Сватун» казали. 
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Сватать ішли під якийсь празник або в суботу, неділю, 
ввечері, по-темному. В  М’ясниці найбільше весілля 
гуляли, тільки в неділю. «Ходили свататься, дак воно 
одказало, дак ми тоді і не схотіли», – це такий жарт. 
Мене сватали на третій день Роздва, а  весілля було 
двадцять третього лютого [1950-ті рр.]... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Було слизько, 
я впала, це погана прикмета. Старших оддавали в при-
йми, менших додому женили. «Воли та корови за очи-
ма, а сатана перед очима», – коли на багатій та нелю-
бій оженився, так казали. «Прийдем жениться», тобто 
свататься. «Хлопці б із тебе б козу зробили», – значить 
спортили... У  короваї запікають гроші, щоб до парі, 
ставили свічечки дві: котра перша потухне – той пер-
ший помре. У піч сажали ті, хто топив. Коло печі дер-
жать у руках учотирьох... Короваї і шишки обов’язково 
підперізували обручем з тіста, на короваї обруч ще з 
одного боку, й підрізали. Прикраси на короваї – «ріж-
ки» по три, всередині два «голуби»... Випечений коро-
вай клався на стіл, там же зв’язані свічки в баночці з 
овсом... Житом – ні, бо житом виряжають мертвеців...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У  п’ятницю пекли 
коровай, сходилось багато, уся родина. Вчиняли дві 
діжі дві замужні жінки, які гарно жили. Випікали два 
короваї, лежак [«лежень»], шишки – з однією ходить. 
У молодого все так само. Хто ліпив ті шишки, з якими 
ходять просить, щоб гарно жили в сім’ях, а решта і ді-
вчата ліпили... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Коли молода виходить 
просить, її обсипали теж овсом. Молодий, запрошу-
ючи, кіньми їздить, а молода ходить пішки. Минаєть-
ся дві хати за сонцем, а  в третю заходять [це перша 
хата]. Якщо в тій хаті погані люди, горе, нещастя – тоді 
заходять у слідуючу. Як стрічаються дві молоді – мі-
няються шишками, а потім віддають назад. Бігають і 
малесенькі дружки, кажуть, од собак одганяють. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  У суботу проси́ть я надівала старі 
чоботи, а в неділю – нові. Для молодої роблять квітки – 
лєнта перегортається вдвоє, складається, виходять 
квіточки. Якщо квіточки синенькі, то значить до году у 
молодої батько чи мати вмерли, а так – червоні. Друж-
ки – у вінках, а молода – в квітках і в шовковому плат-
ку. Рідкісні були такі, що молоду гарно вив’яже. Лєн-
ти кріпилися до зав’язу. Молода заплетена у дві коси, 
вони закладені. Сподниця сіра, «патріотік»... Обходить 
молода два рази за день село... Хліба не носили, йшли 
рано, так як сонце йде [за сонцем]. Пообідали, приїхав 
молодий, попросив, а тоді лише молода в українсько-
му іде просить на свайбу. Дві коси складені, роговий 
платок, під низом ще білий платок простий, щоб його 
видно було. Вінка молода не одягала, одівались тіль-
ки квітки. Їх робила жінка-спеціаліст – Жуль Параска 
Іванівна, майстриня. Квітки – на червоній стрічці, схо-
жі на оржини [жоржини]. Як випили колосівку, то ті 
колоски, що там були, затикають молодій у головний 
убір. Мати рушник зав’язувала тільки один раз, а тоді 
рівняють, підпихають. Другий раз не можна в’язать, 
треба, щоб один раз заміж ішла. Жінка, яка одягала, на 
кожному кутку свою гукали. Дружки – в вінку, а мо-
лода – у квітках... Тепер вже йдуть десять-п’ятнадцять 
дружок із шишкою. Шишка обв’язується червоною 
хусткою, верх видно. Верх уряжається квітками. Кра-
сили шишку червоним, у  цьому випадку квіток не 

було. Молода несе поперед себе шишку. «Просили 
батько і мати, і  я прошу, приходьте на свайбу  – ви в 
перезву, а ви в придани»... Шишки в хаті не залишали...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ   Молодого мати обси-
пає овсом, перед тим як вирядить по молоду. Беруть 
дружкі́в рідних – зятів, братів. Ворота беруть: «Дорога 
в нас молода». Старим теж хочеться, правлять бочку, 
на бочку дадуть півлітру або шкалик [0,06 л]. До хати 
зразу заходять два дружки: «Ми оце з дороги, дайте 
нам води помити руки». Помили. «Дайте руки потер-
ти». Повинні їм подать рушники, а  їм тряпки підно-
сять для сміху, потім рушники. 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Діти сидять на міс-
ці молодого. Дружки́ викуповують у них місце, коли 
ще вся свайба надворі. Зразу лякають, малі плачуть, 
а старші – ні: «Нам гроші давайте». Тільки після цього 
вводять всю свайбу. Коли заходить молодий з поїз-
дом, на столі сам хліб лежить, зразу даряться подарки. 
Дружки старалися хлопцям щось насипать, хто попе-
ред що посипле, на стола сипали, щоб їли [насіння, го-
ріхи]. Тоді вилазять із-за столу, ще не ївши. Тут бояри 
пересідають дружок, щоб боярів цілували. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли всі 
вийшли  – становлять їду, а  на вулиці танці. Пообі-
дали – виряжать молодих. Перед цим ділять коровай. 
Скриня накрита рядном, подушки, ліжник і вся по-
стіль у вузлі зверху. Бояри з приданими повезли скри-
ню, молоді ще залишились. Виряжають, сиплють гро-
ші, оріхи, овес... 

ПОСАГ  Бігом до молодого дивиться, скільки там рушни-
ків. Дивляться, скільки рушників: п’ять, сім, дев’ять, 
щоб не до парі. Молода, коли приїхала, хто був дома, 
ще тим додарила подарки... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Понеділок – 
несуть снідать, барикади, прапор повісять – хто туди 
долізе. На третій день голку тягнуть. Беруть якусь 
лату, залізину, щоб було важке, це щоб шить вчилася. 
Днище тягнуть, прядку, гребінь...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  У понеділок жито моло-
тили, курі їли. У  вівторок голку тягали, межі, грані 
показували, возили батьків. Танцювали танець: «Ой 
на горі зайчик, він ніжками чеберяє...». Усі танцюва-
ли. Треба бистро під цей танець, плигали на підньо-
мах [рогачах]... Перезва приходить і вигонить придан. 
Вгадують молоду. Накривають рядном не тільки мо-
лоду, а [й] дружку і ще когось, треба впізнати, де мо-
лода. Якщо впізнали – не треба могорича, ні – ставить 
могорич мати молодої... У наступну суботу до молодої 
іде уся свайба. У суботу через два тижні старший дру-
жок забирає всю свайбу до себе і одбуває її. Дванад-
цять свайб мені прийшлось одбуть...

с. Лецьки
Записала І. Щербак 8 вересня 2009 р. у с. Лецьки  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Іваненко (Мартишко) Надії Іванівни, 1941 р. н., 
родом із с. Вінинці Переяслав‑Хмельницького р‑ну

СВАТАННЯ  Він [хлопець] приходив. Мати його прихо-
дила, бо батько його дуже рано вмер, в [19]52-ім году. 
І батькового брата вона взяла – дід Нечипор. То вони 
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приходили вдень сватать мене... Булка така була 
зав’язана у платочку. Батьки мої їх угостили, за стіл по-
садили. Я помню, шо дядько як ввійшов, каже: «Це ми 
сюди попали?». А батько мій каже: «Іскажете, куди ви 
прийшли». – «Да оце нам сказали, шо оце тут мов дівка 
єсть, і нас сюди направили». А я на печі лежала. Батько 
каже: «Ану вставай же ж». Я встала, кажу: «Оце така 
я дівка». Бо я до їх не ходила до сватання, вони мене 
не бачили. Рушниками не перев’язувала. Видно, тоді не 
було прийнято. А  хліб перемінили. Мати ж тоже пе-
кла. Мати забрала хліб у свахи своєї і свій зав’язала. 
І то вони договорилися, коли ж свайба буде. Вони мене 
сватали у січні після Крещення. Свайба була. Шишки, 
у нас кажуть, бгали. І коровгай пекли. 

КОРОВАЙНИЦІ, КОРОВАЙ  В коровайниці запрошува-
ли своїх, рідніших. Сусідки приходили. Десь душ шість 
було. Обично становили гарну жінку місить хліб, шоб 
вона нерозведена була... [Чи коровайниці приносили 
продукти для короваю?] Не приносили. Я знаю, шо я 
скіки ходила, до я коли й курицю свою несла. Прино-
сили куриці. Желатєльно було, шоб живі приносили 
на свадьбу. Де своїші, то приносили курицю, а хто утку 
приносив. Це точно носили... Зразу підчинять, а  тоді 
замісять. Тоді воно [тісто] підходить.  Ранше мати вчи-
няла на хмелю. Було якось наварює його і ото на хмелі 
було хліб пече. Оце житній хліб мати пекла в печі на 
листах капустяних. Була така лопата. Ото на лопату 
кладе на листі. Бо білий [із пшеничного борошна], то 
він підходить, а житній було так на листочок покладе і 
в піч поставить. [Що в тісто для короваю клали?] Яйця, 
сахару багато, сметану обов’язково, шоб був пухкий 
хліб. Дуже тоді співали. Приспівували до короваю. Ви 
знаєте, я дуже ходила коровай робити – я дуже гарно з 
своїм чоловіком прожила, то мене запрошували часто. 
А пісні – ну, я вже позабувала. Я оце всігда по свайбах 
ходила, і оце кажуть: «Хай Надька місить». І я місила. 
Круглий [коровай]  – отакі були кругленькі мисочки 
[форми], а тоді упослі вже десятилітрові кострулі. Вона 
низенька така. Широка така. На середину становилась 
така роза з тіста. Тоді такі моружечки становили. І ото 
воно заразом усе сходило і було дуже красіво. І  ста-
ралися, шоб він ні на бік не пішов. Трошки тіста по-
кладеш, а то вже розставляєш там всякі-всякі розочки 
і шишечки... В один коровай копійки клали. І кажуть, 
шо як комусь копійка попаде, то то – на щастя... І в мо-
лодого, і в молодої [пекли коровай]. Пекли у п’ятницю. 
Раньше свайба була у неділю, а  тепер попереміня-
ли – в суботу. Коровгай пекли у п’ятницю, а в суботу 
і хліб, і шишки трохи пекли. А в суботу вже його [ко-
ровай] удягали [прикрашали]: калинами і барвінком, 
обв’язували його  – хто платочком, хто рушничком... 
Обв’язували об’язатєльно. А тоді вже, як дружки різа-
ли його, то вони забирали [рушник]...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Я  надівала юпку [свит-
ку] – така як кохта здорова зімня з рукавами. Ззаду у 
неї такі вуси були, складочки. Вона була дуже давня, 
я в людей брала. Підв’язували рушником – такий спе-
ціальний був, червоний. Ткані такі червоні. А  голову 
вив’язували таким чорним платком, а тоді вінок наді-
вала – багато-багато лєнт було. [Це так тільки взимку 
вив’язували?] Ні, і літом вив’язували. Я не знаю, чого 
чорним. Більшість дівчат чорним вив’язували. Ще й 
торочки на платках були... Сорочка в мене була виши-
та. Я  сама вишивала. Керсет на сорочку, кохту, спід-

ницю. Хвартух був красний у мене. Я чоботи взувала. 
А так ходили в туфельках дівчата, як літом. От тепе-
речки не вив’язуються, а так надінуть вінок. Дочки мої 
йшли заміж, то вони надівали українське, але платка-
ми не вив’язували. Теперечки ніхто й не вив’яже. Тоді 
в нас була у Вінинцях – спеціально призивали жінку, 
таку пожиленьку, і вона вив’язувала. Бо то не каждий 
вив’яже. Я ходила із дружкою старшою. Дружок в мене 
було десь десять. З ким дружила – ті й дружками у мене 
були. Ше вони незамужні були. Старша дружка так 
само вбиралася, і дружку вив’язували. Тільки її руш-
ником не підперезували. І оце ж було усі приказують, 
шоб ніхто до цього рушника [у молодої] не торкнувся. 
Кроме, шоб дружка поправила, якшо він зсунеться. Бо 
єсть, кажуть, такі люди, шо вони насилають на моло-
ду. Рідню запрошувала, тих, з ким я робила, знакомих, 
подружок. Я  шишки носила. В  суботу запрошували. 
У  п’ятницю ми їздили підводою з молодим, з бояра-
ми, з дружками разом. Це ми їздили запрошувати по 
дальніх селах – і його рідня там жила, і моя. А в субо-
ту – по селу. Як вийшла я уранці десь часов у десять. 
Ше так попалося, шо ми прийшли, а там кажуть, шо 
старенька баба вмерла. Да, кажуть, шо це дуже погано. 
Кажуть: «Ви її скоренько випровадьте». Я пішла отако 
там селом, шоб вона по моєму сліду йшла, а не я по її 
сліду йшла. То я раненько вийшла. Це шоб я раненько 
пішла на той край, куди бабу должни нести на кладо-
вище. А її вже ховали часа в два. Дружки в мене весе-
лі були. І шо мені наравилося, шо це дружки ходили і 
хлопцям шкоду робили. Ото залетиш було у двір, де 
парубок живе, лати поодривають, ночви повиносять. 
Шоб вони женилися, кажуть. І  отож, кажуть, моло-
да пройшла, шкоди понароблюють. І  я така була, як 
у дружки ходила. Молодий ходив з одним боярином. 
А  молода ходила з дру́жками багатьма. Вони носили 
шишки. Це я тіки клала там, де самі рідніші. Невеличкі 
такі пекли шишечки із зубчиками. «Здрастуйте! Про-
сили батько й мати, і я прошу, приходьте на хліб-сіль 
і на весілля!» – «Спасибі, прийдемо». [Чи давали Вам 
гроші за шишку?] Ні-ні. У  нас не прийнято. Ото по-
кладеш на столі і підеш. Ранше шишки тільки рідним 
носили, а тепер всім носять – такі платочки нав’яжуть.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  У  нас гільця не роб 
лять. Не прийнято. В нас цього не було. От у нас цього 
не заведено було. І мама не казала за гільце. Ото я пер-
ший раз побачила, коли була на свайбі: молода була ві-
нинська [із с. Вінинці], а молодий десь чи з Городища, 
чи з Комарівки. Це коло Циблів, внизу є такі села. Дак 
молодий привіз гільце – йолочка така була. А в нас та-
кого не було. От у Вінинцях не було, і  в Лецьках не 
було. А в суботу просто поспівали, посміялися. Музи-
ки не наймали. Потом молодий пішов із буярами, мої 
дружки теж порозходились. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  А в неділю та ж жінка прийшла, 
мене уп’ять вив’язала. Наділа я сорочку і керсет. Со-
рочку я вишила красним і чорним хрестиком. Комі-
рець був такий стоячий, а  кругом комірця такі пух-
лики були. Я вишивала, а мати робила сорочку. І по 
рукавах було вишито, і  тут пухлики [показує внизу 
біля манжета], пухлики були. Убрали ж мене в неділю. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Молодий до нас привів  – назива-
лося «поїзд» – брати двоюрідні, брати рідні, дружки, 
світилки, свашки. Привів аж дев’ятнадцять душ – це 
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великий поїзд. В  нього ж роду було багато. Свашок 
перев’язували кашеміровими платочками. Дружкі́в 
навхрест рушниками перев’язували. А  боярів  – то 
носовиками. Світилкам давали вибивані плато-
чки. Бо бояри – то ж його товариші, таке незначіме. 
А дружки́ – то то ж його брати рідні, вже жонаті муж-
чини. Як був дружок, а в нього жінка, то була сваш-
кою. Оце поперев’язували. А тоді вже пригощали. 

ВІНЧАННЯ  Не було в Вінинцях церкви. В сільраду ми 
подали заяву, сказали  – через місяць. А  тоді вже як 
пройшов місяць, то ми пішли ввечері, секретарша нас 
розписала. [Зараз молодь вінчається?] Деякі пари – да. 
Теперечки церква у нас тіки другий год, то їздили у 
Переяслав... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Дружки – це жонаті родичі молодого, 
мужчини. А молодиці з його боку називалися «сваш-
ками». А хлопці від молодого – це бояри. А дівчата – 
родички молодого,  – то це світилка. Молодий іде із 
світилкою, і вона сідає коло молодого. А бувало таке, 
шо й три світилки було у молодого. Скільки там роду. 
Когось із роду брали. Там чи двоюрідну, чи, може, й з 
сусідів кого брали. Обов’язково було дві-три світилки. 
У  молодої була старша дружка і шість-вісім дружок. 
Тоді за дружками приходять буяри, сідають... Боя-
ри дружок пересідали. Дружки цілували боярів. Оце 
крайня дружка, а  тут сидить боярин. Він дружку не 
випустить, поки вона його не поцілує сті[ль]ки раз, 
скільки він скаже. А як спритна, то попід стол пролізе 
од нього. Тепер – ні [так не роблять]. Ви знаєте, воно 
таке інтересне було. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  А то ще квітку пришивали. Се-
стра в мене пришивала. Як прийшов молодий, то я 
давала молодому платочок. Для молодого в мене був 
такий лучшенький платочок. А тоді сестра моя квіт-
ку ж пришивала йому на груди. А од молодого сестрі 
платочок дали. Зразу шишку давали, канфети, горіл-
ку. Вона ж невеличка була, десять год. Дак вона кла-
нялася їм. А як подали вже платочок, то вже вона со-
гласилась, поцілувала молодого, мене, поблагодарила. 
Молодий приходив у шапці. А сестра, шо пришивала, 
то зразу з молодого зняла шапку, собі на голову наділа, 
шоб бояри не вкрали. А тоді ж йому оддає, як пришиє 
квітку. А  тоді ж дружки боярів цілували. Так весело 
було. Комин колупають. Це вже на другий день.

ДАРУВАННЯ  Оце ж як почтують молоді, тоді їх обдаро-
вують. Тоді ж кидають [гроші] і дружки, мої родичі і 
гості. Його не дарують у молодої. Тітка моя, дак вона 
казала: «Желаю тобі щастя, здоров’я, довгих годів». 
І все время вона мені приказувала: «Шоб ти свекруху 
любила і не обіжала». 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  [Коли ділили коровай у молодої?] 
Як уже другий раз посідали. Бо після першого разу як 
повиходили, то танцювали. Молодий музику наймав – 
гармошку... Давали зразу молодому й молодій кусочки 
[короваю]. Дружко різав. Ото забрав той платочок, ка-
лину склав, барвінок і мені це віддав. Спідку з короваю 
бубністу давали. Обділили всіх, хто був на свайбі. [Чи 
приходили незапрошені люди?] Це вже як молоду до 
молодого привозили. Мене як привезли, то войти не 
можна було в хату, стільки людей прийшло!.. 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  У мене було дванадцять рушни-
ків і в мене ковьор був. Шафу мені купили. А в мами, 

як вона заміж ішла, скриня була. Дуже красіва була, 
мальована. Я й досі жалію, шо я її не забрала. Мати ка-
зала, шо то ще її матері скриня була, моєї баби. А баба 
була з Горбанів. Так ото придане забірали у п’ятницю. 
Приїжали оці дружки і забірали. А  вже як молоду 
привезли в неділю до молодого, то молода у свекрухи 
должна повивішувати своє придане. Оце як молоду 
ведуть, то йде і та ж главна – родичка молодої, шо мо-
лоду роздягає. Називається «йде за косою». 

ПЕРЕЙМА  Як вели мене до молодого, то чотири рази 
мене переставляли і брали із молодого викуп. Люба 
людина може так переставлять. Ставили стільчик і 
хлібину з сіллю на нього клали. Це мої односельчани 
так робили. [Коли молодий до Вас у неділю приходив, 
то з нього теж викуп брали?] Брали, сулію горілки дав. 
Нашим парубкам вінинцьким. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Молодий же ніс іко-
ни, моя мати дала. «Ісус Христос» і «Діва Марія» – такі 
ікони. Я кланялася свекрусі перед порогом. А тоді вже 
як у хату ввійшли, то чоловік оддав свекрусі ікони, а я 
свекруху поцілувала. Захожу в хату, а там уже прида-
не моє порозвішуване. Ше в п’ятницю порозвішува-
ли. І дуже роздивлялися – щитали, скільки рушників, 
скільки ряднинок. Ото така жердка була, то все на неї 
викидали. Оце було зреліще! А тоді сідали за стіл. Све-
круха пригощала нас. А тоді я вже вийшла...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Тоді вже я пішла у 
хатину, мене роздягли. Вінок скинула, ту хустку, шо 
мене вив’язували... Та жінка, шо з нею з дому йде, то 
слідит, шоб молодій ніхто нічого не поробив. Під той 
момент чи сипнуть шось – землі з гроба чи там шо. То 
шпильку десь пристебнуть. Погані люди таке роблять. 
А та ж жінка, шо йде за косою, слідить за цим. І треба, 
шоб молода перша на поріг стала, шоб командувала 
всім. Так ото називається «повели молоду». І веде її та 
жінка, шо йде за косою. Я була заплетена у дві коси. 
Отут на потилиці я їх складала. Зняла вона з мене ві-
нок. Переодягнулася. Хусточкою запнула і все. Воно 
треба було співать, за столом співали. Гості побули та 
вже ідуть додому. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А на другий 
день, то вже перезва приходить од молодої. Мої друж-
ки приносили мені снідать зранку. А  десь через час 
[...], то вже перезва йшла – батьки, тітки. Старі люди з 
родини йшли. Гуляють, їх вгощають. А тоді забирають 
всіх і йдуть до батьків молодої поклонять. Сідали за 
стіл і гуляли. І молода до батьків ходила.

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  У вівторок приходили до моло-
дих жито молотить. Приходили з ціпом, вильми, гра-
блями, розкидали солому, пір’я накидали для пакості 
на подвір’ї. Передівалися і в овечки, і чулки на пики 
одівали, шоб не познали, тапочки не на ту ногу взу-
вали і ото клепали ту солому. Потом за стіл сідали... 
Ранше ж було як? Як свайба, чи рідний, чи сусід – бе-
реш курицю, горілку, яйця перед тім, як іти на свайбу, 
несеш все туди. Все зносили. Тепер не так.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  [Коли 
молода йшла до своїх батьків у гості?] Через тиждень, 
ранше не можна було. Шоб не кидала чоловіка. То ця 
неділя називалася «рідною». Батько й мати молодого 
йдуть, брат там чи сестра. І молодий іде. І сиділи до 
самого вечора, гуляли.
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с. Мазинки
Записала С. Зубер 28 серпня 2008 р. у с. Мазинки  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Слюсар Любові Олександрівни, 1937 р. н.,  

родом із с. Дем’янці Переяслав‑Хмельницького р‑ну

СВАТАННЯ, ДОГОВІР  За дочкою свати прийшли чоло-
вік вісім. Говоркий: «Десь тут наша теличка, десь ми 
її ловим, да ніяк не вловим. Аж тут знайшли». Дочка 
в’язала старостів  – шість  рушників, куповане, смуг-
насте. За мною, як ми согласилися вдвох, прийшли 
його батьки і молодий на сватання. В ці роки [вихо-
дила заміж у 1959 р.] на сватання йшли батьки. Хліб у 
платочку кладуть на стіл. На хліб сіль клали. Мені тре-
ба, якщо на согласіє, обмінить цей хліб. Платочок не 
зав’язується. У старостів не було палиці. У відповідь 
ішли її батьки до нього. Це вже договори. Договорено, 
що «кінь» [ціпок] буде сто ́ять [коштувати] п’ятдесят 
карбованців. Це договорено з батьками. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Короваї пекли в п’ятницю 
по два, там і там. Круглі: «голуби», «бочечки», «рож-
ки», щоб коровай був чисто [весь] вряжений. У середи 
ну клали гроші, мєлочь, не рахували. Просила або мати, 
або молода. І дівчат звали, і молодих молодиць. «При-
ходьте на шишки». Оділася чисто, хлібину під руки, 
хто в платочок, хто в газету. Руки мили коровайниці і 
на початку роботи, і в кінці. Місить, хто гарно живе, її 
в’яжуть гарним платочком шерстяним... Крім весіль-
ного печива, печуть хліб білий, чорний, пиріжки. 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Гукають ко-
гось, щоб піч вимів  – це жонатий чоловік. Той бере 
мітлу, вимітає і сідає до столу. Дарять кожному, хто 
за столом, шишки. У  коровай стромляли дві свічки, 
дивляться, яка потухла. Гарно, як горять обидві. Якщо 
лопнув коровай, замічали, погано... Як вертається 
молода з села – переламує і перекидає через хату ці-
пок, і перекида задом через голову. Треба, щоб пере-
кинула... Під час вінчання не можна руки мінять, хто 
тримає вінці, щоб не мінялося нічого в жизні... Чия 
[свічка] яскравіше горить – добре, гірше, як слабо го-
рить або погасне.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Червоний рушник – під в’я-
зана молода. Дру́жок з нею ходить, скільки напросить. 
Вирушаючи, співають: «Вороги, вороги, не переходьте 
дороги...». Перша хата – третя хата. Ціпки і в неї, і  в 
дружки рівні... Велика шишка та, що вона постійно но-
сить з собою. Маленьку шишку не клали. Клали тільки 
дуже рідним: хрещеним, сестрі. [Казали] «Приходьте 
на свайбу». Якщо молоді зустрілись, поштуються, об-
мінюються шишечками. Остання хата – по порядку... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Мати ви-
ряджала поїзд, садила за стіл. Мати обсипа молодого 
оріхами, канфетами, житом, грошима, коли виходять 
з хати, сипле поверху. Дружо ́к треба, щоб був речис-
тий. Поїзд непарний. 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Викуп біля воріт. Становлять за-
тин – ослін. Могорич – договор: три-п’ять літрів. Від-
дають парубкам могорич, і  вони пішли у другу хату 
п’янствувать. Вертають посуду – за посуду ще викуп.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Дружки захо-
дять в хату, миють руки. Із кружки мили. Чим терти? 

Дають тряпку в сажі, ні, тоді дають трохи чистішу. 
«Що ви такі бідні?» Потім кожного в’яжуть рушни-
ком. Дружо ́к прогнав діток, давши їм викуп, іде за мо-
лодим. Заходить молодий, дітей уже нема... 

ПОСАД  На посад вели за платочок носовий. Молодий 
цілує молоду і сідає, насіда [присідає] на її юпку, щоб 
не вкрали молодої. Може дружка сісти на місце мо-
лодої, тому він присіда на юпку. Заміжня може при-
шивать квітку. Вона стала за молодими, стала на лаву. 
Шпилечки почіпляла до квіток. Хлопці-бояри так 
уже пасуть, щоб вихватить картуза... Пришила квіт-
ку, стукнула три рази голова об голову молодих, по-
цілувала обох, наділа шапку. Садовить молода тільки 
дружок за стіл, колосівку поштує [у молодого теж «ко-
лосівка»], оддає своє дівоцтво, більшість плачуть. Як 
пришила квітку, поштує старша дружка. З кожним бо-
ярином треба грать на гроші. Старались брать друж-
ку небідну. На тарілці дві чарки, підношу старшому. 
Він на тарілку – жменю копійок, я тоже, не щитавши 
копійки. Він кладе руб, я – пятьорку, він – десять, я – 
двадцять. Тоді випиває той, хто менше кинув, а я не 
п’ю. Тоді до другого боярина і так далі. Тоді підходять 
дружки і цілують боярів. Просять дружки шишок у 
сватів од молодого.Поїзд посидів. Молодий і молода 
удвох їдуть по придан. [Придани – ті хто буде супро-
воджувати молоду до свекрухи.]

ПОСАГ  Скриня везеться в той же день, тільки раніше... 
Бояри і приданки одбувають. Слідом і молода. Ікони 
несе молодий у платочку, коровай, ложки  – молода. 
Зустрічають їх добре... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай ріжуть весь, з підош 
вою [низ короваю]. Молода дає там подарки і кусочок 
короваю. Так ділили. Те, що осталося, дають людям 
неприглашонним. Дружо ́к виносить і каже: «Беріть, 
люди добрі». Придани вішали із скрині все поверх све-
крушиних рушників. Людей повна хата. 

ДАРУВАННЯ  У молодого дарять. Як поштує молодий, 
тоді дарить свайба. «Даруєм, що в нас є». Перезву за-
прошує батько, іде з хлібом. У  молодої дарять, коли 
молоду вирядили, поштує старший дружок, став-
лять банку.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
Могли вгадувать молоду [зрідка]. Жито молотять 
обов’язково, кілок б’ють, на возику катають [батьків], 
як остання дитина [бере шлюб]. Курі зносили, патра-
ють курей, варять мужчини.

с. Мала Каратуль
Записала С. Зубер 4 березня 2008 р. у с. Мала Каратуль  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Мазенко Марії Павлівни, 1930 р. н.

СВАТАННЯ  Сватать ішли у М’ясниці, у  суботу [або] 
неділю після обіду чотири-шість душ: батьки ходили 
сватать, брат, сусід, кум. Несли хліб-сіль у ситцевій 
хустці. Старостів рушниками не в’язали, хліб міняли.  
На другу неділю до молодого йдуть з хлібом.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  З  четверга починали пекти ве-
сільні хліби, уперед шишки пекли. На коровай – одно 
тісто, а  на шишки  – друге, бо зара ́з багато... Пекли 
й лежень  – кругла хлібина, її пекли по самому заду 
[останньою] з того тіста, що осталось... 
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КОРОВАЙНИЦІ, КОРОВАЙ  Обично звала мати душ 
вісім-десять: «Приходьте шишки бгать». Кликали й 
дівчат. Коровайниці могли нести яйця. Короваї по 
два у обох, високі, прикрашені шишечками, обручик 
обов’язково. Форми з жиліза по селу [позичають]. Ви-
різаєм гіллячки високі, кістом [тістом] обмотуєм, ви-
пікаєм [щоб випекти, встромляли гілочки в хлібинку, 
її клали в коробку з житом і в піч садили], розкрасимо 
червоною краскою і стромляєм на коровай [на обидва]. 
Зверху на окремі нижчі палички [10 см] могли й «го-
луби» садить. Це дітям роздавали. Підошва [низ] в ко-
роваї – коли ріжеться, дно останеться, його роздають... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Запрошували на весілля у 
четвер, п’ятницю, суботу. Велика шишка  – у молодої, 
несе перед собою. Ходить без ціпка. Сидять баби, іде 
молода, вона поклонилась, дала шишку. На дівич-вечо-
рі шишку, з якою ходила, [молода] над головою ламала. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Одяг – карсет, сподниця. У Кара-
тулі раніше були плахти, а в наш час рипсові спідни-
ці  – чорна в сині смуги. Краще як карсет і спідниця 
одного кольору, костюмом). Сорочка – на рукаві пухлі 
[збори], на уставці – «яблука», поділ – «шовковичка»; 
хвартух – червоні рідко, чорні або сині, обов’язково з 
кружевом; пояс плетений з торочечками. Як холодно – 
юпка [плечовий одяг]. Свити я не знаю, з сукна теж 
звали «юпка», тільки як з сукна, то вона без нічого, а як 
з крамної тканини, то вона на ваті. У молодої червоний 
рушник поверх юпки, може бути підв’язана домотка-
ним рушником. Дві коси, закладають коси. Під низ 
маленький білий платочок, а тоді «рогатий» чи «патла-
тий». На вив’яз надівають вінок з бумажок [«теремок» 
в один ряд]. Затикали колоски жита, мабуть, чотири 
чи шість  штук, не пучком, а  рядком. Лєнти урівні з 
спідницею. Намисто добре, янтар, цепочка, хрест. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Поїзд  – бояр, свашок, світилок 
перев’яжуть і йдуть по молоду. Молодий іде з «конем» 
[ціпком], прикрашеним лєнтами. Як на «коні» сучки – 
значить багатий. З собою брали горілку, гроші. Поїзд 
з подарками, зразу дарить [молодий] батьку, матері, 
хатнім [сестрам, невісткам, братам].

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Старший боярин і 
старша дружка викидають, хто скільки дасть за моло-
ду: у горілку гроші кидають. Старша дружка випиває. 
Молода напнута платком, молодий піднімає платок, 
цілує, поштують. 

ПОСАД  На кожусі самі молоді сидять. Молодий сідає, 
смотря як хата [дивляться, де покуть]. Старша дружка 
шиє квітку молодому. У молодої відрізають одну з ве-
сільних квіток і пришивають йому, у неї залишається 
одна. Колосівка в обох. Виводять із-за столу.

ПОСАГ  Придане – занавєски, на грубу вишиті салфетки. 
Повна хата людей, викидали, дивились, скільки чого. 
На скрині придани, розгружають у дворі, придани ві-
шають. Людей все село. Молода їде за скринею. Ікони, 
рушником зв’язані, вона несе.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, РЯДЖЕН-
НЯ  Молодий із старшим боярином запрошує перезву. 
Снідать зносяться. Пакол [кілок] били, жито молоти-
ли, катали на возику, грань [межу] показували. Пра-
пор вішали червоний, перезва йде – реве село. Вгаду-
вали дочку – рядном напинали, показують пальчики, 
хай познає. «Греблю» робили – у ночви води у хвіртці 
ночви, з дручків кладку, щоб мати пірнула.

с. Пологи-Яненки
Записала С. Зубер 18 вересня 2004 р. у с. Пологи‑Яненки  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Сніжко Явдохи Савівни, 1925 р. н.

СВАТАННЯ («ЗАСВАТИНИ»)  Батьки молодого йшли 
до неї, договорялися. Тоді старости – два чоловіки – 
і молодий ішов на засватини. Це було увечері, брали 
буханку хліба, сіль зверху дрібкувата. У 1922 році був 
недорід, пекли гречаний хліб... Як не згодні – він її ви-
крадає. Гуляють на горбиках [вулиця] і підуть додому. 
Як согласні – обмінюють хліб, не міняють – не соглас-
ні. Старостів пов’язують рушниками старостовими 
довгими зі смужками по крайках, на праву руку моло-
дому – хустка [тернова]. Родню гукають, домовляють-
ся, на коли весілля... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Щоб молодий 
не переходив по той бік сволока на засватинах... Свіч-
ки на коровай становлять і сунуть у піч, замічають, 
де чия. Дивляться: чия перша потухне – той поперед 
умре... Якщо весілля у сніг, хуртовину – то погано...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Вона [молода] у вінку, у сорочці 
до уставки, по рукаву квітки вишиті хрестом. Сорочка 
тільки суцільна, пазуха не вишита, а внизу квіточка. 
Плахти колись були гарусові, у хвартусі. Літом молода 
у карсеті. Заплели в одну косу, хустка шовкова, тере-
мок [вінок] одягали: намистинки з воску, парафіну, 
листочки. Ззаду колоски з жита – два пучки по дев’ять 
вкупі, трішки калини. Банти розові, червоні, робили 
з стрічок з обох боків. Цей одяг і на дівич-вечір. Дру-
жок більше десяти. Старша дружка – в вінку, молода 
підв’язана рушником бавовняним [кролевецьким]. 
У дружки крайки не було.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Перша хата, з якої почина-
ли кликать на весілля, – хата молодого. Щоб не однією 
дорогою йшли кликать, щоб молода з молодим не зу-
стрічались. У неї шишка здорова [у молодого немає], 
цю шишку ділять чи в хрещеного, чи де. Як обходить 
усіх, то в цій хаті над головою цю шишку розламує... 
[Шишка в хустинці.] Потім молоду приводять дружки 
додому. Дорогою співають:

Ой матінко-утко, 
Ворочайся прудко,
Бо вже ж твоє утеня пливе, 
Сімсот утенят веде.
Сімсот ще й чотирі, 
Да всі сизокрилі.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Мати виходить, зу-
стрічає. Дівчата вбирають гільце і в нього, і  в неї. Із 
лісу привозять здорову деревинку, ранше було з ви-
шні. Стрічками до стелі прив’язували, внизу ставили 
або в перехрестя, або в хлібину чи у жито. Молода 
квітки прив’язує: «Староста, пане підстароста, до-
звольте мені гільце вбрати». Вбирала калиною, коло-
сками. Тоді приступали дівчата. Гільце під час вбиран-
ня стояло по центру стола. 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Коровгай уже спече-
ний: і в четвер, і в п’ятницю він на столі. Два – коров-
гай і лежень. Лежню дівчатам молодим не дають, щоб 
не лежали. Коровгай  – з «голубцями» [посередині  – 
шишка, тоді за нею – «голуби»], круглий, лежень – до-
вгастий. Коровгай вищий, у коровгай запікали гроші, 
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жито. Як молодим попадуть копійки з коровгаю, то 
будуть грошовиті. Лежень без «голубів». 

КОРОВАЙНИЦІ  Коровайниці – ті, що з чоловіками гар-
но живуть, ішли на коровай з хлібиною, місять. Як 
приходили, співали:

На коровай ішла, 
Яйця несла,
Передибали мене хлопці, 
Побили яйця в коробці.
Нанесли мені біду, 
З чим я тепер на коровай піду?

Маленький хлопчик піч вимітав, і він держить підньо-
ма [рогача]. [Співають:] «Кучерявий піч вимітає...». 
Жінки по колу поносять коровай, піднімали до сво-
лока, тоді на рогач і сунуть в піч одночасно і лежень, 
і коровай. Хлопчика цілують і в сажу обмажуть, йому 
рушничок дадуть... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНИЙ 
ПОЇЗД  Зверху [на короваї] калина, барвінок, плато-
чком шерстяним білим обвяжу, і лежень обв’язується. 
Дві пляшки колосівки – горілка покрашена: перцова 
м’ята, гав’яр, мед, тоді варю з ягід [вишень] юшку для 
закраски. У кожній бутилці, у горличку, дев’ять жит-
ніх колосків і квіточка калини. В молодого теж дві бу-
тилки колосівки. Молодий на дівич-вечір приїжджа 
з музикою, з «конем» [ціпок з калини]. Як продають 
«коня» – хлопчик, за кожен сучок скількись грошей. 
З поїздом боярин, світилка, свашка, дружко з хлібом, 
піддружий, возниця, два музики: гармоніст, бубніст. 
Молода на кожусі накрита платком, нахилена. Хло-
пець забирає ціпок у нього, молодий іде в хату, вику-
повує. У неділю молодий їде з поїздом на возі з дзвон-
ком: п’ять-шість світилок  – старша іде з «шаблею». 
«Шаблю» вбірали  – одна свічка, убрата ласкавцями, 
є з дерева «шабля», наче підсвічник. Запалюють іще 
одну свічку тут уже. Боярин бере із стріхи трохи соло-
ми і запалює дві свічки. Викуп на воротях: ослін, відро 
води і хліб-сіль – це могорич за молоду [5–10 л]. Вихо-
дять батьки, частують горілкою, всіх частують. Батько 
пішов, мати з подарунками, подарить: дружко  – два 
рушники, піддружий – один, возниці – один, свашкам 
на праву руку по хустці, світилкам – теж і на «шаблю» 
платочок. Тоді рід молодого [свашка] частує батьків 
молодої, і дають подарки. Батько бере хліб і каже: «За 
хлібом, за сіллю прошу в хату». Свашки [5 чи 6] з обох 
родів поцілувались, помінялись шишками і в хату.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  Дружко частує 
дружок, дітям – гроші, молодий одкриває молоду [вона 
нахилена під хусткою], поцілує і сидять, гуляють. Тоді 
небога чи сестра забірає шапку, пришиває квітку. На 
хустку молодій пришивають дві квітки і одну з них [з 
правого боку], воно шпилькою прищипнуть і до шап-
ки молодого. Сестра кланяється – зразу дають копійку, 
потім платок, а  тоді шиє квітку. Дружко виводить за 
хустку обох надвір. За столом переспіви, а свашки од-
співують: «Боярин красен, на йому жупан рясен...».

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Танцюють, а подушники на під-
воду – придане: скриня й подушки. Обіщали худобу: 
як ітимеш заміж – бери корову. Згрузили у свекрухи, 
повішали рушники, ті зняли. Молодому – вікони [іко-
ни], одну на одну, зв’язану рушником, ще й хліб і сіль 
на ікони. Молода – коровгай у платок, на підводу. За 
нею їде одна душа – чи сестра [чи заміжня родичка]... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як розбирають  – молодий 
косу розплете, молоду сваха розбирає та ті, що з її 
роду. Надіває кохту, платочком запинають, тим, що в 
молодого на руці був. Незаплетені коси складають на-
перед, надівають очіпок і хустку.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  Якщо чесна, то вносить дружко шишку і 
червону стрічку, якщо ні, то на батька хомут надіва-
ють. Як вийшла молода з комори, сажають батьків за 
стіл, вона частує і дарить подарки. Батькам молодої ве-
зуть шишку й стрічку. Тоді їдуть батьки [молодої] й пе-
резва, їх – за стіл, частують. Сваха четвертину горілки 
везе. Чіпляли тільки в його [у молодого] віху [чи хуст-
ку, чи стрічку], щоб бачили, де весільний дім. Хлопці 
можуть украсти віху, тоді – могорич. Половину коро-
ваю молодого віддають її батькам, а цей рід обділяєть-
ся іншою половиною. За стіл – гуляють, дружко ріже 
коровай на кусочки, підносить кожному. Що дарують, 
дружко на комині пише, каже: «Хай молода маже».

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  На другий 
день дружки несуть снідать, ріжуть лежень, частують 
колосівкою. Козел од молодої їде до молодого, рушни-
ком перев’язаний. Йому дають і моркву, капусту, поки 
меду не дадуть... Молода тиждень до них не йде... 

с. Положаї
Записала С. Зубер 29 січня 2008 р. у с. Положаї  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 

від Гасик Ганни Михайлівни, 1948 р. н.

СВАТАННЯ  Сватання  – в суботу, неділю: ішли після 
обід, під вечір, часів з трьох. Хто йде, щоб було не-
парне число: молодий і два чоловіки. Беруть з собою 
хлібину, пляшку. Дівчина була в хаті, молоді стоять 
коло порога, поки хліб не забрали з рук. Якщо міня-
ють хліб, частують зразу горілкою від молодого, тоді – 
[від] молодої. Якщо не міняли хліба – відмова. В’язали 
рушниками тільки після того, як запили могорич. 
Старостові рушники – це звичайні [довжина – до 3 м, 
ширина – 60–70 см] без вишивки – рушничкове [мага-
зинне, з вертикальними смугами по боках]. Молодому 
хустка на праву руку...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В  п’ятницю-суботу за-
прошували на весілля з дальніх сіл. Молодий ходив 
з «конем», молода  – без ціпка. Цю шишку носили у 
платочку під рукою, перев’язану червоною стрічкою 
з бантом. У кожну хату шишок не давали. На стіл кла-
деться шишка, тричі до ікон кланяєшся, а тоді скільки 
в хаті людей є – до кожного поклон, кожного окремо 
пригласить словами. Цілувала тільки свекрів, до них 
останніх заходить. У п’ятницю печуться решта шишок: 
на подарки, наприклад, «коня» викуповувать... Раніше 
і дружки були в теремках [вінках], і  просило багато 
дружок, а в хату заходили тільки молода і старша друж-
ка, решта на вулиці співали. А коли я йшла заміж, то 
зі мною ходила одна дружка без теремка, але в лєнтах, 
намисті. На дружках рушника не було. Молода йде про-
сить по кругу сонця, а стежками [навпростець] не хо-
дить. Ту шишку, з якою ходила, ділять між дружками...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ   
Мати просила тих, що місять, а молода просить усіх на 
шишки [заміжніх жінок, які добре живуть у шлюбі]. 
До обід печуть шишку молодому, мати вчиняла шиш-
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ку. У  суботу вранці вчиняють коровай [здебільшого 
в діжі], місять удвох [гроші вмішували], а взагалі на 
коровай просять десь десять душ [парну кількість]. 
Їх уже називають «коровайницями». Ця хлібина кла-
деться у велику каструлю, треба, щоб був високий. 
Зверху прикраси з тіста – закладають весь верх шма-
точками тіста, що складаються з двох частин: [перша 
частина –] гребінчик нерізаний, а прищеплений, дру-
га частина – один бік підрізаний у гребінчика. Їх злег-
ка з’єднують, і  виходить пара, так закладають одне 
проз одне. По краях можуть покласти чотири розочки 
чи шишечки. Поясок з тіста обов’язково робили. На 
основний шмат тіста і на поясок брали стільки тіста, 
щоб не доточувать. Хай підходить. Дивилися: як пе-
рейде  – може впасти, не досходить  – може репнуть. 
Як садовили коровай, то в цей час діти стрибали, щоб 
коровай високий був. Жінки казали дітям: «Стрибай-
те вище, щоб коровай був таким високим». «Голубки» 
робили і пекли окремо, очки – з насінини гречки. Пе-
кли «голубки» по два на кожен коровай. Тоді беруть 
рівні гілочки вишні двадцять сантиметрів довжиною, 
обкручують їх з одного боку підрізаним тістом і за-
пікають у хлібині. У один коровай стромляли чотири 
штуки, у другий – дві, а пекли вісім штук, про запас. 
Ці малі вироби пекли в челюстях [щоб не погоріли]. 
Гілочки і «голубки» після випічки красили соком ка-
лини в червоний колір. Коли вийняли з печі, брали 
тарілки «крилаті», у них сипали по жмені жита, тоді 
ставили короваї. Обв’язували їх шерстяними хустка-
ми великої руки, вузол не в’язали, а  підтикали. Тоді 
коровайницям уносять калину, барвінок для вряжан-
ня [прикрашання] короваїв, як короваї урясили  – 
зверху на калину і барвінок клали по два «голубки» 
на кожен виріб, клали їх паралельно один до одного, 
щоб дивились на молодих, зрідка могли класти і так, 
щоб «голубки» дивились один на одного, стромляли 
вишневі гілочки по краях короваїв [в один – чотири, 
у другий – дві]. Тільки після цього коровайниць при-
гощали. Вкінці всім давали по шишці і по терновій 
[квітчастій] хустці. 

ДІВИЧ-ВЕЧІР, МУЗИКАНТИ  На дівич-вечір приходять 
дружки, молодь. Перед тим домовляються, на скіль-
ки годин прийде молодий, він приходив із «конем» 
[палиця з калини, прикрашена стрічкою], музиками. 
Трохи почастують, танцюють недовго. Музика  – бу-
бон, гармошка – запрошували грать від дівич-вечора 
до середи. За це дарували рушники музикам і гроші... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Молоді на ді-
вич-вечорі сиділи за столом на кожусі... Обереги  – 
мак-відюк обом сипали у чоботи, за пазуху. Уранці як 
встала молода у свекрухи, умивається і треба втертися 
передом подолу, не при людях...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Готували міс-
це для посаду: на один з короваїв клали дві зв’язані 
ложки, поряд в стакан з житом ставили дві зв’язані 
весільні свічки тонкі  – рубльові. Колосівки робили 
два графини і ставили один графин по ту сторону від 
короваїв, другий – по іншу. Могли до горілки домішу-
вати сік вишні, могли більш солодше робити. Графини 
зверху затикали калиною, колосками жита, гілочка-
ми барвінку. У молодого теж два графини колосівки. 
У  старшої світилки «шабля»  – букет з ласкавців, ка-
лини, дерев’яний хрестик, свічка товща, ніж на столі 

в банці. Світилки  [2–3] тільки через поріг, як зразу, 
запалюють «шаблю». Держать стільки, поки моло-
да подарка не дасть (подарки – на печі, хтось із роду 
молодої передасть). Після подарків (старшій світил-
ці платочок і на «шаблю» платочок) тушили свічку і 
ставили у куточку на покуті... Молодий всігда сідав 
од покутя... Молода, як кличе на коровай, каже: «А ви 
в придани приходьте». Придани приходять з хлібом, 
тоді як молоді з-за столу перший раз встали. Їх садов-
лять за стіл, поїли, встають...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молоду одягала та, що гарно 
живе і вміє гарно вив’язать, бо це непросто. Волосся 
заплетене в одну косу і складене, але не в «дулю». Тоді 
шовкова рогова [зелена, вишнева] хустка, зав’язують 
низько на лоба над бровами так, щоб були рожки. 
Зверху на хустку роблені квітки із лєнт – дві над ви-
сками. Робили три квітки, одну – ту, що молодому ши-
ють. До того, поки пришить, вона лежала на короваї. 
На червоній лєнті червона квітка з синьою середин-
кою, все це кріпиться в центрі маленьким ґудзиком. 
Вище роблених квіток одягався вінок рівний у два 
ряди. У  вінок стромляли по два колоски жита, по 
гроні калини по обидва боки. На ній [молодій] – со-
рочка вишита, карсет, спідниця, хвартух, крайка, ва-
тянка. Поверх ватянки – кролевецький рушник, його 
зав’язували двічі, далі підтикали, щоб розширить, він 
був врівні з спідницею. Намисто добре, понизів три і 
більше, в  кожному понизі разків по  десять. Хрестик 
обов’язково... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Короваї ділять. Один коровай 
у молодої – як вона ще тут, разом з колосівкою, мо-
лода частує, викидають гроші. Дружко приміряється 
ножем до короваю, ножа держить, не заходить ніж, не 
ріже. Стане на ослін, об сволок поточить ножа, однак 
не ріже. Як хустку дадуть дружку  – о, ріже! Тарілка 
заслана носовим платочком. Скільки людей – стільки 
кусків. Давали батькам, підносили два шматочки, хре-
щеним. Решті людей персонально не підносили, а з на-
різаних шматочків кожен брав по одному. Молода за-
бирає весь верх: «голубки», гілочки, барвінок, калину, 
ложки, свічки, жито. Жито курям віддає після свайби. 
Все це бере в хусточку... 

ПОСАГ  Під’їжджає підвода [пізніше – машина], і почи-
нають трусить скриню, щоб куряви не було у моло-
дого: щитають придане, це роблять приданки. Коня 
з скринею і приданками мати виводить за уздечку. 
Скриня поїхала, молоді залишились.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Ікони знімають з бож-
ниці перед тим, як молода вирушає до свекрухи, на 
божниці вони вже в рушнику. Благословляють його 
[молодого] «Спасителем», її [молоду] – «Матір’ю Бо-
жою». Кладуть лик до лика, зв’язують вузлом  – тим 
рушником, що з божниці. Зверху кладуть хлібину 
з  сіллю, дають молодому, і  він несе спереду. Треба 
берегти, щоб нічого не впало. Вона несла хусточку 
з прикрасами з короваю. Мати з решета обсипала жи-
том пару. Ті, що за молодою йдуть до молодого [близь-
кі родичі], несуть «шаблю», коровай: це дві-три пари 
нерозвідні... Скриню розгрузили у свекрухи і за стіл, 
а як приїхала молода, свекруха із свекром на порозі із 
хлібом, поклоняють обох: «Благо словляю, щоб жили 
все врем’я в парі і одне одного почитували». Тричі 
цілували. 
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ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Ведуть у комору. Скидає ві-
нок, розплітає і заковеркує свекруха своєю хусткою 
[кінці назад]. Молода одкриває скриню, витягує руш-
ники, скатерті. Все це вішають, прибирають у хаті...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  У  понеді-
лок уранці ішли туди, де молоді ночували, дивили-
ся, чи вона чесна. Після цього вивішували прапор 
[червону хустку] на жердці чи дереві [у молодого], 
викуповували. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  У поне-
ділок зранку приходять від молодої приданки, одя-
гають її, вив’язують роговою хусткою, але вже без 
квіток, без лєнт і без рушника на поясі. І молоду пару 
ведуть до її батьків снідать. Ішли туди по сонцю од-
нією дорогою, назад – другою. У її батьків посиділи за 
столом, потанцювали, поспівали, і ведуть їх ці ж при-
данки додому. На зворотній дорозі проходили мимо 
церкви, молоді тричі кланялися до церкви, і  після 
цього молоду накривають [на голову, плечі навішують 
подарунки для свекрухи, свекра та ін.]. Вона так і йде 
захамутана.

ДАРУВАННЯ  Приходять додому, сідають за стіл. 
Дружки́ беруть підньом [рогач] коло печі і «стріля-
ють», навмисне то в стіну підньомом, подряпають, 
бахкають по стінах, роблять шкоду. Як даси подарок 
йому, хустку, бере рогачем приміряється і знімає з го-
лови молодої свекрусі платочок. Тоді другий дружок 
«стріляє», і йому подарок, він тоді знімає з молодої по-
дарок свекру... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, «МОЛО-
ТІННЯ ЖИТА»  У  понеділок увечері, як розійшлись 
приданки, дівчата й хлопці приносять молодій снідать. 
Тут ділиться та шишка, з якою молода просила на ве-
сілля... У вівторок гуляє перезва, у середу жито моло-
тять. Грань молодій показують  – ведуть на город, на 
межі пакол б’ють, це грань. У четвер молода маже, при-
бирає, увечері приходять дивляться, чи вміє мазать... 

с. Пристроми
Записала К. Ковтун 12 вересня 2009 р. у с. Пристроми  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Шостак Ольги Павлівни, 1931 р. н., 

та Колодяжної Мотрі Яківни, 1927 р. н. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Як стрічається молода з 
другою молодою на дорозі, до кланяються по три ’дна 
’дній [тричі одна одній] і цілуються тричі, як полага-
ється, а перед тим ’дна ’дній руку подає через рушник, 
торкаються рукі ’дна другої, ну не голою рукою, а через 
рушник, яким пид’язані [підв’язані]. Людям, з якими 
стрічається, обязательно кланяється і просить на ве-
сілля: «Просили батько, мати і я прошу, приходьте на 
весілля». А люде їй: «Спасіба, хай Бог помагає». До мо-
лодого тоже заходить з дружками і просить на весілля.

КОРОВАЙНИЦІ, КОРОВАЙ  Коровайниці, заміжні жін-
ки, коровай бгáли, а дівчата, перед тим як сажать у піч, 
носили коровай, і отак-о пид короваєм в усі боки чо-
тирі ножі стирчать, а тоді дівчата викидають ції ножі 
з-пид короваю, а  коровайниця старша хватає коро-
вай, шоб він не впав, і несе, а дівчата хватають ножі: 
хто швидше вхватить ножа  – та скорше заміж піде. 
Співали при цьому пісню:

Піч наша на сохах, на сохах,
Коровай на руках, на руках,
А припічок осміхається –
Короваю дожидається.

Коровай дівчата кружляють по хаті на кришці з пікної 
діжі, тут же світили чотирі свічки по углах у короваї і з 
запаленими свічками ставили коровай у піч. Як коли, 
до довше горять, а як коли, зразу тухнуть. Там вони 
в короваї і остаються, поплавляться да й усе [стави-
ли спеціално тоненькі], в  чотирьох углах у коровай 
і гроші клали срібні або мідні. У нас пекли коровай, 
такий великий, круглий, і  велику, трохи тикі меншу 
за коровай, тоже круглу, шишку. Коровай дуже гарно 
украшали: квіточки [усе з тіста], такі, мов «доріжеч-
ки», «голубів» пару садили, такі гніздечка робили, 
а шишку украшали простіше, квіточки такі вирізали 
з тіста. Ту шишку молода везла до молодого і там роз-
діляла, а коровай тут оставався. Як витягали коровай 
з печі, давали трохи охолонуть, а тоді вряжали кали-
ною і барвінком і  пид’язували [підв’язували] черво-
ним рушником. Шишку велику тоже пид’язували чер-
воним рушником і тоже трошки вряжали. На шишки 
[«бгать шишки»] молода просить у суботу. Шишки і 
коровай пекли у суботу. А весілля завжди починало-
ся у неділю. Молода: «Просили батько, просили мати, 
і я прошу, приходьте на шишки», – це вона утром із 
дружкою ходить. Як кличе молода на коровай, дак хо-
дить з однією дружкою, яка тоже у вінку, убрані одіна-
ково, тіко молода під’язана рушником, а дружка – ні.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода вдягалась у карсет, гарно 
вишиту сорочку, сподницю, пид’язували молоду чер-
воним тканим рушником, купований у Переяславі, 
такі гарни, з орлами, на голові була шовкова хустка, 
а поверх – вінок. Ото пид вінком, як у якої молодої, 
був рогатий платок, а в якої – патлатий [з торочками], 
вибирала молода: який краще йшов – такий і надівала. 
Наверх – вінок, по боках дві квітки, зроблені із стрі-
чок. У «теремку» не вінчалися, а у вінку з отими дво-
ма квітками. Молодому робили квітку окремо, тоже із 
стрічок, білої стрічки, шоб був біли[й] цвіточок.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодий 
із боярами, коли випроважали його по молоду (у не-
ділю колись, а тепер у суботу), носив у дворі кришку 
з пікної діжі, на кришці у тарілці лежав коровай, і ото 
учотирьох носили ту кришку з діжі, отак круг роблять 
за сонцем, тоді  – проти сонця, третій раз  – знов за 
сонцем, а  їх обсипають житом, конхветами, грішми, 
сиплють, сиплють, а люде збірають.

ДАРУВАННЯ  Хто хоче що подарувать молодим, дак 
це дарують у молодого, молодий і молода почтують, 
і  їм тоді там дарують гості молодого і гості молодої. 
Шишку ту велику молода розділяє з подарками своїм 
рідним. Шо найменовано подарувать матері, батьку, 
сестрам, братам, і  тоді з отими подарками і клапоть 
шишки одрізує. Тоді вже як подарила подарки, а шиш-
ка ще осталася, тоді вона розділяє її на маленькі ку-
сочки і роздає усім-усім. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  «Кінь» молодого  – дручок, об-
кручений лєнтами червоними, зверху прикрашений 
пучком калини. Як кликали молодий з боярином на 
весілля, до молодий ходив із цім «конем». «Коня» того 
викрадав у молодого брат молодої, а тоді вже як брат 
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молодої продавав молоду молодому, тоді молодий ви-
купляв і свого «коня». Де [...] молодий того «коня» ді-
ває, я не знаю. Молода свій друк, який носить у правій 
руці, як уже приходить із дружками од кликання, то 
ломає і перекидає через [свою] хату, а шишку носить 
старша дружка.

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Як останню дитину ’ддають чи 
женять, дак батьків наряжають молодими, батька  – 
у хвату, а матір – за батька, і тоді возять, їдуть у лавку, 
коньяк купують і так по-всякому шуткують.

с. Строкова
Записала С. Зубер 19 лютого 2008 р. у с. Строкова  

Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 
від Яреми Олександри Петрівни, 1937 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИ»)  Сватання  – і 
восени, і у М’ясниці. Як вода одсятилась – ідуть старо-
сти. Субота увечері, старости йшли два-три: молодий 
ішов, і міг його дядько з хлібиною. Згода – міняли хліб, 
відмова – давали гарбуза. Старостів в’язали рушника-
ми тканими біля двох метрів, все поле у смужечках, 
молодому – хустка. На другу суботу – до молодого – 
розгляди.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА   Короваї пекли у субо-
ту по два у кожного... На короваї – два «голуби» один 
проти одного, рожечки, квіточки, обруч з тіста, кла-
ли копійку... Шишечки робили звичайні з обручиком. 
Лежень був  – це довгенька хлібинка. Як прийдем на 
шишки, то його роздають тим, хто пік шишки, і додо-
му дають по шишці... Як узяв раз тіста – добавлять не 
можна, бо буде йти заміж багато раз...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода просила на весіл-
ля у суботу без ціпка з одною дружкою, а  на вулиці 
співали і десять, і більше дружок, вони в хату не за-
ходили. Як просили, то могли парубкам ворота зано-
сить. Молода – з шишкою, прикрашеною барвінком, 
калиною на платочку, шишка не зав’язана, у неї покра-
шені рожечки.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  На молодій – платок рогатий, квіт-
ки, теремок із стружки, парафіну. По боках із двохме-
трової червоної лєнти, складеної пополам, вив’язані 
банти. Про плахту чула, але в наш час молода була вже 
у спідниці патріотіковій сірій або люстровій, рипсо-
вій, червоному хвартусі із саржі або штапелю. Коси 
викладені корзинкою. На саме волосся підпинали білу 
хусточку, щоб шовковий платок краще тримався, не 
сковзався по голові, її не було видно. Корсет бежевий 
до семи вусів, не одного кольору з спідницею, юпка 
рубчикова [тканина – крамна], і поверх неї рушником 
купованим підв’язана. Взута в хромові чоботи. Друж-
ка теж у вінку. Якщо вдова йде заміж, то одягає платок 
патлатий з торочками і квітки на лєнті теж одягає, але 
голубі, не червоні, рушником не підв’язується...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ВІНЧАННЯ  Мати, як 
виряжала сина по молоду, поклонила його, а  як всі 
виходили, вона сипала жито, горіхи, копійки... Вінча-
лись у той самий день до служби, у церкву – рушник 
під ноги тканий. Молодий ішов по неї, потім до церк-
ви, після він її одводить додому і йде до себе додому... 

ПОСАГ  За стіл сідали два рази. Повстають перший раз – 
виносять скриню: подушки, кодрі [з конопель], ліж-

ник, біля десяти-п’ятнадцяти рушників. На скриню 
становились придани, трусили скриню, співали. При-
дан по п’ять пар, возниця. У свекрів придан шанують 
[частують], ця ж підвода вертається по молоду. Мати 
виводить підводу за уздечку коня за ворота... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Перед тим як будуть забирать 
молоду, дружок старший ріже один коровай, роздає. 
Тут же роздають і колосівку з короваєм. Другий – як 
виряжають молоду, мати запне її платком великим, 
їй – ікони, до грудей ікони у рушнику, йому – коровай... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  На другий 
день молоду пізнавали, пакол били, жито молотили, 
грань показували. Голку тягали – лату в гаї вирубають, 
тягнуть туди, куди молода пішла, щоб шила. Прапор 
[червоний фартух] вішали бояри, йшла перезва – тре-
ба вкрасти.

с. Харківці
Записала С. Зубер 20 липня 2006 р. у с. Харківці  
Переяслав‑Хмельницького р‑ну Київської обл. 

від Дмитренко Анастасії Ільківни, 1931 р. н.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У четвер бгали коро-
вай. Просила уранці в четвер молода бгать. Казала: 
«Приходьте на шишки». Кликала скільки вгодно чо-
ловік, могла запрошувать і неодружених дівчат. Усі 
приходили з хлібиною у хустці, цією хусточкою по-
тім підперезувались замість фартуха. Діжу місили ті, 
що гарно жили з чоловіком, їх в’язали рушниками. 
Діжу замісили і – на піч, щоб зійшла. Тісто розробля-
ли на двох-трьох столах, ділили на маленькі куски. 
Пекли два короваї, які потім обв’язували червоними 
[кролевецькими] рушниками. Один коровай – з «го-
лубами», а другий – з «бочечками». Дівчата роблять 
шишечки, гребінчики, прикраси з тіста. Посадили 
короваї, попекли шишки. Тоді дівчата ставлять ножі 
у віко діжі [кожна з дівчат ішла зі своїм ножем]. Хто 
перший вхватить  – та  перша заміж піде. Пекли три 
види шишок: найбільші, які дарувалися з подарун-
ком, самі менші  – для дружок і середнього розміру, 
їх залишали на столі у родичів, як на свайбу просили. 
Пекли й ту шишку, з якою молода запрошувала, но-
сила її в хустці. 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Коли молода 
впаде – поганий знак. Ціпок у неї був з родючого горі-
ха. Коровайницям за роботу по шишці давали. Перед 
випічкою на короваях ставили свічки: з «бочечками» 
загадували на молодого, з «голубами»  – на молоду. 
Чия перша в печі потухне, той перший помре. Піч 
вимітав жонатий чоловік, могло й два. Їх вимажуть 
у сажу... Якщо попадуть ріжки – для хорошої жизні, 
гроші – буде щастить на базарі. Треба, щоб молодий 
поцілував молоду...

ДІВИЧ-ВЕЧІР,  ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Дівич-
вечір  – у суботу. Молодий приходить з світилками, 
боярами, з конем, прикрашеним червоною лєнтою, 
з  бантиком угорі. Молода на дівич-вечорі в тому  ж 
одязі, що й на весілля. У боярів пришиті квітки, у мо-
лодого теж на тому боці, що й у боярів. На весіллі на 
другу сторону шили молодому квітку. Молодий прий-
шов, дружки вже сидять. На столі колосівка, короваї 
і  вільце. Його ставили у дерев’яну хрестовину, мо-
гли – у житню хлібину. Короваї стоять ближче до по-
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куті, далі вільце, прикрашене цукерками, бубликами, 
червоними стрічками. Вряжали дружки.

– Ой думай, думай, Марусиночко, думай, ще й  
 гадай,
Да брести ж тобі дві річечки, ще й третій Дунай.
– Да перебрела дві річечки, а Дунаю – ні.
Хоч забула дівування, так розкоші – ні.
Да розкіш моя панянськая у батька мого, 
Чи буде, мій миленький, така і в твого.

На дівич-вечорі і старші теж присутні, і  непрошені 
йшли. Поспівали, повечеряли, молоді розійшлись. 
Тоді садовлять старших на гаряче місце... Під кінець 
дівич-вечора молода вставала і на голові ламала ту 
шишку, з якою ходила запрошувать. Ламала раз і дру-
гий, щоб всім попало... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Одягають молоду: рогова хустка, 
її в’язала молодиця, що гарно жила з чоловіком. За-
плетена у дві коси, складена восьмьоркою. За рого-
вою хусткою роблені дві квіточки з трьох-чотирьох 
ободоч ків, далі – купований на базарі вінок з різноко-
льорових воскових квітів. «Теремком» називали висо-
кий дорожчий вінок. Лєнти по довжині спідниці: два 
з половиною метри перегортали пополам. У молодої і 
старшої дружки лєнт багато, а в дружок – менше, але 
теж довгі. Старшу дружку вив’язували, але квіток на 
ній не було, тільки вінок, рушника теж не було. Со-
рочку молода одягала, вишиту хрестом. Вирізуванням 
надівала тоді, коли немає матері чи батька. Намисто, 
бо на намисті зглаз чіплявся, доброго десять разків, 
линтар найнижче, цепка раз зав’яжеться – хрест наче 
на намисті, а тоді нижче цепка. Хрест – золотий, цеп-
ка – срібна. Спідниця у чотири поли, лиштва, зборки, 
кантик. Старались одягать костюмом, тобто одно-
го кольору корсет і спідниця. Корсет до трьох усів. 
Хромові чоботи або тухлі. Юпка-ватянка або суконна 
чорна, баранка – кожух, покритий сукном з каракуле-
вим коміром, підв’язували рушником..

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодий 
іде  – обсипають горіхами, грошима, житом, обоє 
[батько й мати] благословляли іконами. З  молодим 
їхали на прикрашених дзвониками конях: бояри, сві-
тилки, свашки з кошиками, в яких – подарунки усім 
хатнім [хто живе у весільній хаті]: матері платок [пла-
ток – суконний з торочками, а хустка – тонка], у кого 
що є. Коли поїзд поїхав – садовлять їсти тих, хто прий-
шов дивиться на весілля, на «гаряче» місце.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Під ворітьми 
парубки вимагають могорича [«ворітнє»]. На ослоні – 
вода, хліб. Свічок на порозі не було. Як молодий приї-
де – дружків рушниками пов’яжуть, старшого – могли 
й двома. За цей рушник молодий береться й заходить. 
Брат молодої забирає у молодого «коня», потім віддає 
за гроші. Квітку пришивають молодій і молодому. Як 
просив молодий на весілля, то квітка була пришита на 
лівий бік, тут на самому весіллі пришивають на пра-
вий. Молодій  – сестра молодої чи хрещениця [хтось 
від стропи молодої], і молодому ця ж сама особа при-
шиває. Як пришиє  – тричі постукає лобами одне об 
одного, щоб любили один одного. Перед молодими на 
столі свічки у короваях, їх сукали самі, сантиметрів 
три в діаметрі, ложки зв’язані лежать на короваї мо-
лодої. Вона їх бере до свекрухи, дві тарілки теж дава-
ли, тарілки ті, що під короваями, їх забирали. Хлібину 

брала теж з собою – як свекруха не дасть їсти [під ко-
роваєм була хлібина]. Стояла й сулія закрашеної на-
ливкою горілки, зверху – пучок житніх колосків. Нею 
поштували, як перезва нагулялася. 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Бояри пересідають дружок, 
боярин заказує, скільки разів поцілувать: і разів  со-
рок. Молодих виводить з-за столу дружко за рушник 
на танці. Коли танцюють, батько з хлібиною ходить по 
селу просить придан. Тоді знов за стіл – сажають всіх, 
хто буде їхати з молодою. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ВЕСІЛЬ-
НИЙ ПОЇЗД  Виряжають, старша приданка [най-
рідніша заміжня жінка] бере ікони куплені, у хустку 
зав’язані, мати обсипає. Як їхати на друге село, то сіда-
ють і дружки, їдуть з приданами, щоб вранці снідать 
принести. Молоду привозять по темному. Один віз – 
молоді, другий – скриня з приданками.

ПОСАГ  Придане – корова, кінь. Скриня – рядна, ліжни-
ки, сорочок, може, п’ятнадцять, килими давали – два. 
Було на рушники йдем  – дивиться, як вряжає хату 
своїми рушниками, все розвішує, скільки б не було. 
Молода заходить до свекрухи, коли приданки поїхали, 
її ведуть в комору.

ЗАБИВАННЯ КІЛКА, КАТАННЯ БАТЬКІВ, РЯДЖЕННЯ 
(«ЦИГАНИ»)  На другий день пакол [кілок] забивали 
коло печі, могли коло порога – за останньою дитиною. 
У возика накладають каміння, тоді крапиви і так ка-
тають [батьків]: «Сідайте». Жито молотять. Ходять 
ряжені по селу, сміття носять тим, хто не приходив на 
другий день, вони відкуповувалися.

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Острів

Записала С. Чибирак 17 липня 2008 р. у с. Острів 
Рокитнянського р‑ну Київської обл. 

від Танцюри Марії Костянтинівни, 1937 р. н. 

КОРОВАЙНИЦІ, КОРОВАЙ  Скікі ж ми попоспіваєм до 
того короваю, то це один страх Божий. [Хто місив ко-
ровай?] А, ну, бралася та жінка, шо добре живе з чо-
ловіком, ну, не то шо багато, а просто... Ну, в злагоді, 
а вже як квіти, це місить вона, а вже оце як ліпимо, то 
вже скільки покликали коровайниць, стільки за сто-
лом стоїмо і ліпим усі. І це ж не вгаваємо співать, шоб 
і великий виріс... Боже мій, скільки пісні до цього ко-
роваю, то це страшне діло, а тепер... 

Ой спасибі тобі, попе і попочку,
Шо взяв плату невеличку і платочку, 
Шо взяв плату невеличку і платочку
За Олюшчину кісочку. 

***
Лети, лети, соловейку,
І поперед нас 
Та й донеси звістоньку 
І швидше від нас, 
Та нехай виходять із свічами, 
Бо вже нашу Ольгушку звінчали.

***
Котилося яблучко через три города, 
Підкотилося аж під ворітця. 
Одчиняйтеся, і ворітця, 
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Бо прийшла Ольгушка од вінця. 
Нашу Ольгушку і вінчали, 
Чотири дяки і стояли, 
Чотири дяки і п’ятий піп, 
Звінчали Ольгушку на весь вік. 

А це ж дружки і бояри, і всі разом, ой, як було гарно... 
Ой, до короваю саме перед [співає]:

Маріїна мати, а Маріїна мати та й по вуліці  
 ходить,
Та й по вуліці ходить, та й по вуліці ходить,
Сусід своїх хорошенько просить:
– Сусідоньки мої, голубоньки, (2) 
Та й прошу вас до себе, (2) 
Та й прошу вас до себе, 
Та й до своєї хати, 
Та й коровай зобгати. 

То це така перша, а тоді... 
Ой до бору, бояри, і до бору
Та рубайте сосну і здорову, 
Та тишіте тріски і на откіс, 
Шоб наш коровай вгору ріс. 
Рости, короваю, 
Рости, короваю, із Божого дару, 
А вгору високий, а ушир широкий, 
Бо в Марії рід великій, 
Шоб було чим діліти. 
Питається коровай перипечи,
Чи далека доріженька і до печі, 
І дайте мені шишечку підпираться, 
Шоб до печі доріженьку допитаться. 
Чи багатий, Ольгушко, і батько твій, 
Шо насіяв пшениченьки і на ярні, 
Через високи столі і стоялє, 
Аж ше вище коровай зібгалє. 

Як ше це, тоді беруть діжу, а діжа – це та, шо тісто в ній 
місить, ці молодиці і ходять кругом. А як же вони спі-
вали? Це треба ж вспомнить, це й не сідають, поки [...] 
не підросте коровай вгору, так не можна, бо коровай. 
Нє, нє, нє, коровай само собою, то це замісєлє, зробелє 
його і у піч посаделє його, а діжу... [Співає:] 

А піч стоїть на сохах,
А діжу носять на руках, 
Пече наша, пече,
Коровай нам спече. 

А тоді [...] сволоки були, ну, це ви не знаєте, а тоді цею 
діжою по тих сволоках, пообдиралє, і тоді вже дають, 
як сідають за стіл, і тоді вже мати частує – дає по чарці 
вже, а коровайниць гарно вгощали, колись дуже гар-
но, це на те время. Не давали бурякової горілки, дава-
ли тіки сахарну, бо була ше бурякова, подавали коро-
вайницям і вгощали... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Прийшли 
от вінчання або од розписі, заводять за стіл, бере брат 
її, як нема ріднього, то шукають близенького, бере за 
хусточку і веде поперед, він іде перший [...], молода 
йде без князя [без молодого]. Співають: 

Ой брат сестру за стил веде та й питає: (2) 
– Шо ш тобі, сестро, наймеліше, сестро моя? (2) 
– Наймеліше, мій братічок, моя матінка. (2) 

Но і тоді торгуються, тоді викупляє вже князь, ви-
купляє ж – братові дає там чи горілку, ну, шо вже як 

вони там зійшлися, тоді вже він уступає, цей же брат, 
уступає місце вже ж цьому женихові, ну, вже тоді: «Ой 
татарин, братічок, і татарин, продав сестрицю і да за-
даром»... Як бояри прийшли, то вже ось сіли... Сидять 
свахи, називаються «свахи» [дружки]. Співають:

Свашечки, свашечки, наші голубочки,
Всім шишечки, як горішечки, 
Од старшої та до меншої дружечки, 

Ці свахи співають: 
Не журіться, дружечки, (2)
Будуть вам шишечки.

***
А ми влітку не гуляємо – 
Пшениченьку засіваємо 
І по горах, по долинах, 
Шо і по горі, по долині, 
Шоб було всій родині.

*** 
Стенуліся стінки, (2) 
Як сіли світилки, 
А ше лучше стинуться, 
Як горілки нап’ються. 

Це його [молодого] сестрам так співають... 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  А тоді, Боже, а тоді вже оце 
вістя скаче, кажуть в нас «вістя», скаче, сестра її [мо-
лодої] должна це танцювать, а цей же ж женіх должен 
викупать її, шо вона там же ж, грає музика, вона тан-
цює на лаві, аж лава гнеться, така гарна молодиця чи 
там дівчина... 

Скаче вістя, скаче, (2)
Чого вона хоче? 
Вона хоче золотого 
Від князя-молодого. 

Шоб гроший дав, а тоді: 
Ой казали, зять багатий, (2)
А він скупуватий, 
На боярів поглядає, 
Гроший позичає. 

Багато, ой багато його всього, не можна переказати...  
Ось отгуляли вже все, ну, виходить уже треба [...], ста-
рі будуть сідать, ось треба вже молодим, будуть везти 
її до молодого, це в нас така традиція. В неділю... 

ДАРУВАННЯ  Це як прийдуть із церкви... [Співає:] 
– Ой засвіти, мати, свічку і постав на столі, 
Нехай же я подивлюся, чи пара мені. 
Ой засвітила мати свічку, і не ясно горить, 
С ким хотіла – с тим не сіла, серденько болить. 
Було літо, було літо, та й стала зима, 
Насіяла полюцвітків, та й сходу нема. 
– Пусти ж мене, моя мати, і на гору круту, 
Нехай же я полюцвітків хоч трошки нарву. 
– Нащо тобі, дитя моє, із полюцвіта цвіт, 
Як же тобі, дитя моє, зав’язаний світ. 
Та вже тобі не йти туди, і куди ходила,
А вже тобі не любить того, кого любила, 
А вже тобі іти туди, і куди скажуть,
А вже тобі любить того, с ким руки зв’яжуть. 

Колишні такі пісні були, тепер їх і не знають. Ось ве-
зуть уже, чи йде молода. [Співають:]

Топи, мати, грубу, (2)
Веде син невістку нелюбу, 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



241РОКИТНЯНСЬКИЙ  РАЙОН

Чи люба, чи нелюба, 
Аби тепла груба...

Оце ж як при даровизні, то кажуть, шо: «Я тобі дарую 
чагуни [чавуни] і рогачі, і себе на печі», – це батько так 
казав... Молодого батько так казав. В нас там привезли 
одну в невістки, це ше в [19]50-х роках, а ліс осьо, це 
через річку і ліс, і дубина... То осьо на даровизну один 
став та каже: «А я дарую ліс, у лісі ділянку»... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Ось уже як 
дружки вийшлє, ось уже сестри її сідають, заміжні... 
Тепер ідуть, колись возили вже до молодого туди, ну, 
і співають: 

Сядьмо, мамо, повечеряймо, (2)
По вечері пожурімося, (2) 
По вечері пожурімося, 
Добром своїм поділімося: 
Мені, мамо, скриня з сорочками, (2)
Тобі, мамо, торба із ничками. 

Це діляться так, шо матері треба ше прясти, а її вже... 
А тоді:

Ой матінці та й на отході (2) 
Посажу я горішка в городі. 
Рости, рости, мій горішечку, (2)
Та й матінці на утішечку, 
Рости, рости та й розкорінися, (2)
А ти, мати, не плач, не журися. 

Це шоб не журилася мати, як вона піде ж із дому. А ве-
зуть, виходить вона уже з подвір’я: 

Ой роступіться, і вороги,
Та не переходьте і дороги, 
Та нехай перейде родина,
Щоб була щаслива година, 
Та нехай перелетить соловейко,
Шоб було жити нам веселенько. 

Було наспіваються, шо аж вхрипнеш було. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Ага, ось привели, 
ось прийшли до столу [...], оттуда прийшли ш, от мо-
лодого, і прийшли і от молодої. [Співає:] 

Добрий вечір, сватове, і просимо вас,
Прилетіла утінка і наша до вас, 
Та не бийте її і не лайте, 
Їсти, питоньки і давайте, 
Часто в гостоньки посилайте. 

Це від молодої так співають, а від молодого виспівують: 
А ми вашу утінку і впіймалє, 
А ми її крилечка і утялє, 
Нехай ваша утінка не літає, 
До нашого селезня привикає. 

Ось співають ці, шо от молодого: 
Ой привезлі пані (2) 
В білому жупані, 
Ось побачите, люди, 
Шо з тієї пані буде. 

Як її роздінуть, вже ж вона не буде пані, ось ці сва-
ти, це вже за столом посідають, це вже від молодого. 
[Співає:] 

Наший півень – білий та білий, (2)
Вашу курку пірив та пірив, 
Ваша курка – чубатенька 
Та проселася до батенька... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Ось привезли її до 
його, росквітчувать треба, це ж молодий сів і розквіт-
чує її, як привіз до себе, а вже сестри, це вже не друж-
ки, заміжні жінки, і співають. Її сестри приїхали ж за 
нею і співають:

Ой через Дунай, 
Через бистрії річки, 
Сказав Микола:
– Скидай, Ольгушко, стрічки. 
– Ой я не скину,
Бо я їх не носила, 
Було б не сватать, 
Я тебе не просила,

Це співають наче ці сестри. 
Ой де ж твої, Ольгушко, й ковалі, 
Ой шо твою русу-косу і скували, 
Нехай же прийдуть і розкують, 
Собі золото заберуть. 

Ось уже розквітчає він її: 
Ростикала мене дядина, (2)
Ростикала та й не жалувала, 
А сестриця прихватилася 
І слізоньками та й умилася. 
Насіяла чорнобривців і у саду, 
Ой казала Ольгушка: 
– Заміж не піду. 
А вже тиї чорнобривці повсихають, 
А вже її росу-косу розплітають. 

Це все сестри співають... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  В неділю дружки ше сидять [...] за сто-
лом... Ось співає дружка, тре’, шоб співала дружка... Та 
дружка співає: 

Старшая дружечко, (2) 
Подивися у віконечко, 
Чи високо теє сонечко, 
Чи рано, чи пізно, 
Розійдімось різно. 

Це ж треба вже виходить, а вона співає: 
Ще рано, ще рано, ще погуляймо, 
Ще вечірня зоря і звечора не зійшла, 
Ше наша там Ольгушка з посаду не зійшла... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Оце в нас дівчата, як були друж-
ки, то це ж як сиділи за столом, а в основном в хаті тоді 
сиділи, шурів [накриттів для весілля] не було, то це не 
можна було ложки в руки взять, не можна було чарки 
випить оскіленьки, це пригубили і це, боронь Боже, ні 
їсти, ні пить, це цілий день треба було проспівать, ні 
їсти, ні пить. Хлопці понапиваються, а дівчатам – не 
можна, це ж позорно було... А як у нас є така традиція, 
шо в нас тре’, шоб з куркою сестра їхала...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  [Чи переодягалися 
на весіллі?] Дівчата  – нє, а  ці вже старі на свайбі... 
О Боже, шо робили, то це один страх Божий. Причеп-
лять, оце ж коноплі, ну, знаєте, шо коноплі? А тоді ж 
були, бо тоді ше пряли, ось – зробили бороду, це в нас 
було лічно, в нас у селі, причепили ж одному бороду, 
а він такий ше й невеличкий цей, причепили йому бо-
роду із цих конопель, а такий розумний один був та 
узяв, та як... А воно ж сухі ж ці коноплі. А він же як 
узяв, як чиркнув сірником, як підпалив – чуть чоловік 
не згорів, ті ж коноплі як зайнялися. Та Боже милос-
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тивий, та перебиралися, я сама не знаю, ой, я так на-
перебиралася, шо нехай Господь помилує... Привезуть 
молоду, це в нас казали так, ну, привезли молоду до 
молодого, це ввечері, отбули тут вдень усе – привезли 
до молодого... В нас – в неділю. Привезли і ось, поса-
дили ж її [за стіл]... Багато співають пісень, шоб вже і 
розквітали... Тепер немає, а тоді вели тещу, йде ж тоді 
князь [молодий] по її [молодої] матір, і це вся родина, 
йдуть, до його ведуть [тещу]... А  молода уже ж роз-
квітчана, уже тут вона не показується до матері, туди 
ж, ну, просять: «Давайте ж нам дочку, шоб побачить 
же ж». Перебирають у таке, яке лахміття накидали, то 
перебирають же ж другу таку, дали чарку, шоб вона 
швидше перебралася, ось вже ж хотять дочку, вихо-
дить вона: «Мамо, я ваша, я тут». Страшне, і в сльози, 
страшне, а ті ж співають: 

Не видіте тура, (2)
Не видіте тура 
Та видіте нам наше, 
Нехай наше пляше, 
Шоб наша родина 
Перед нами ходила... 

Це ж мати каже, шо давайте нам, то вже доки ту мо-
лоду пустять, шоб вона сіла до матері вже, то наспіва-
ються про цього тура і шо там тільки хто хоче... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  [Чи в понеділок продо-
вжувалося весілля?] Да, да... Тепер кажуть «на капус-
ту», а тоді просто ніяк не казали в нас [...], то тільки 
шо оце було зранку йдуть і до вечора там, тоді вже 
співають, шо хто надумався...

Вареної горілочки хочу, (2)
Бо сирої я сама вточу, 
Бо сирая та й не добрая, 
На животик не здоровая. 
Дайте мені варененької, 
На животик здоровенької. 

І тоді отакі молодиці на розум, як я, подеруть піч, шо 
її там зроблять... І  в молодого, і  в молодої, це ж дві 
свадьби, ти [ті] собі там роблять, а ти [ті] собі – там, 
шо хотят, те роблять, пообдирают. 

Ой я до села, я йду з міста, 
А ти дома сидиш, 
Ой комина, коминочку (комин – це в нас у печі 
був), 
Ой шо ш ти робив, 
Вареної горілочки ти не наварив, 
Я до села йду з міста, 
А ти дома сидиш, 
Господарства глядиш, 
За цюю провину 
Одіб’ю половину. 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  І по цьому коми-
нові вже там робить, шо хто хоче, да як дурни, то зроб-
лять із хати пустку, а як розумніші трохи, то там зб’є одну, 
другу. Тепер, канєшно, вже так нє, бо тепер дивляться 
уже, шо ти в хаті будеш робить погань... То якась взяла, 
обмалювала хату навкруги, шоб уже невістка мазала ту 
хату, пообмальовують та й усе – і вохрою, і глиною, чим 
ти тіки хочеш, це ж стара хата, ну, тепер такого вже не 
роблять, бо це вже наче розумніші трохи люди, да. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАННЯ»)  Несуть снідання. Це у понеділок [...] у 

дружки збірається вся молодьож, у неділю ввечері по-
росходиліся і готовлять – «снідання» називається, шо 
там позносилися, шо в кого було, бояри горілку не-
суть, а дружки – їжу... Принесли дружки до її [моло-
дої] матері [...], а  тоді вже ідуть до молодого, несуть 
снідання і забірають уже всіх боярів... Ось принесли 
дружки снідання, стоять біля воріт, не виходить ше 
вона, молода... Вони співають: 

Ой доки ми стоять будем, (2)
Сиру травку та й топтать будем, 
Сиру травку та й сирісіньку, 
За Олюшку молодісіньку...
  ***
Я ж тобі снідання носила, 
Це ж тобі снідання і не на рік, 
Аж тобі снідання на весь вік. 
  ***
Ой по той бік ставу (2)
Кличе павич паву: 
– Іди, іди, моя павочко,
Дам тобі вино-яблучко. 
А за теє вино-яблучко 
Потірала дівуваннячко. 
  ***
Стинулися лави, (2)
Як сіли бояри, 
А ше лучше стинуться, 
Як горілки нап’ються. 
Де бояри забариліся, (2)
Шо вечерять опізнилися, 
Чи сіно косили, 
Чи хліба просили,
Чи в соломі ночували, 
Миші уші пооб’їдали...

ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН

c. Богданівка
Записала Л. Костенко 2001 р. у с. Богданівка  

Яготинського р‑ну Київської обл. 
від Чорномур Віри Миколаївни, 1932 р. н.,  

Журби Марії Семенівни, 1925 р. н.,  
Горбач Любові Андріївни, 1915 р. н.,  

та Гайдай Марії Яківни, 1907 р. н.

СВАТАННЯ  Молодий, староста, сваха, бояри прино-
сять з собою хліб. Погодилися, старостів рушниками 
перев’язали. Поміняли хліб, за стіл сіли, кликали хре-
щеного батька, хрещену матір.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молоду червоним рушни-
ком підв’язували, як кликала на весілля. У вінку кли-
кала, з калиновим ціпком. Калину ламають, щоб одно-
літка була, убирають лєнтами, стружками або квітки 
роблять. Як багато роду, кликала з середи, четверга. 
У  суботу зранку кликала, а  тоді  – дівич-вечір. Вона 
свій рід кличе, а він – свій. В червону хустку шишку 
замотували. Як є батько і мати – у червону хустку, як 
немає – у білу. На сніданні дівчина цю шишку дава-
ла дівчатам. Шишка при ній лежить і як свальба. Дві 
дружки [в молодого], а в нього – два боярина або по 
одному. А раніше молода ходила з старшою дружкою 
по хатах, і дівчат з десяток, тоді ж дівчат багато було. 
Співають весільних пісень на дорозі. Молода – в хату, 
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а дружки – на дорозі. Молода з дружками кличе в су-
боту. Як до матері доходять, співають:

До двора, дружечки, до двора,
Заколов батенько кабана,
Зарізала матінка тетерю,
Становили дружечки вечерю.

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  У п’ят-
ни цю квітки робили на вільце, у молодої або у молодо-
го...  Дружки підходять до двору молодої. 

Братейку, вимітай двір,
Веде сестричка дружечки за стіл,
Застилай тисовий стіл, розкладай ложечки,
Бо веде сестричка дружечки.
Пусти, мати, в хату,
Нас тут небагато,
Трійко, п’ятірко, 
Усіх – дев’ятірко.

Вільце в’ють, квітки несуть, уряжають, а як уже побу-
ли там, ідуть до молодого. Молодий приходить заби-
рати молоду з дружками. Дружки співають дорогою 
до молодого:

На городі – рута, 
Під хатою – м’ята, 
Розкажіте, сусідоньки,
Чи свекруха клята. 

***
– Вийди, вийди, свекрушенько, до мене,
Бо я веду дружечок до тебе.
– Я ж тебе, дитя моє, не лаю,
Я ж твоїх дружечок вітаю.

***
– Тобі, мати, не журитись,
Тобі, мати, веселитись,
Тобі, мати, печі не топити,
Тобі, мати, їсти не варити.
– Як топила – та й топтиму,
Як варила – та й варитиму,
Тільки тая слава,
Що невістки діждала.

Вільце – ялина, вишня, сосна, клали у дві хлібини. За-
носив боярин. Якщо два боярина, [то] один  – гілку, 
другий – квітки в ситі. Приходить, ціпком б’є навхрет 
по дверях на порозі: «Старосто, пане підстаросто», – 
тричі. На посліднім разі каже: «Бог благословить усі 
три рази». Якщо два боярина, другий так само питає 
квітки занести. Якщо один – вільце поставив, верта-
ється по квітки. На вільці вгорі дві квітки з струж-
ки [кольорового паперу] молода прив’язує, калину 
прив’язують, колоски. Дружки співають:

Не йдіть, молодиці, до нас вільце вити,
Ми зів’ємо самі краще, ніж із вами.
З скрипочками, дударами,
З молодими боярами.
З скрипочками, дудочками,
З молодими дружечками.

***
Ми діло робили,
Ми вилечко вили,
Ви нас не питайте,
По чарочці дайте.
Багато не хочим,
Тільки губи намочим.

***

Що у нас сьогодні дівич-вечір, ой рано,
Що у нас сьогодні дівич-вечір, та й ранесенько,
Дівич-вечір хорошая гряжа, ой рано, ой рано.
Дівич-вечір хорошая гряжа, та й ранесенько.
Це не гряжа, а тая посажа, ой рано, ой рано.
Не так гряжа, як тая посажа, ой ранесенько.
Ізрядили як панське дитятко, ой рано, ой рано.
Ізрядили як панське дитятко, ой ранесенько.
Посадили як те сиротятко
За три стіни кам’янії.
На тих же стінах висять теремочки,
А на теремочках сидять ластівочки,
В’ють собі гніздечка із білого льону,
Із білого льону, з зеленого шовку,
Та вивела діток-одноліток,
Що перше дитятко – молодий Василько,
А друге дитятко – молода Галя... 

ПОСАГ  У  п’ятницю виряджають скриню, а  в кого  – 
в неділю, щоб показати, що багата. Їдуть за скринею 
од молодого боярин, молодий, чотири-п’ять жінок. 
У  хаті їх садовлять, випили, поїли, поспівали. Заби-
рають скриню на воза. Жінки сідають кругом скрині. 

Наша скриня да дубовая,
Ой куда ти да задумала,
Чи в ліс, чи в діброву,
Чи до свекра в комору...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Шишки пекли в чет-
вер чи в середу. У п’ятницю шишки пекли. В суботу 
коровай пекли [у молодої], а в молодого – лежня. На 
коровай кличуть жінку з роду, щоб нерозводна, щоб 
гарно жила. Коровай: хлібина, два «голуби» посере-
дині, шишечки, хто гілку, дві калини зробить, коло-
ски. Кладуть у коровай гроші. Калиною, барвінком 
[прикрашали]... У  лежні ліпиться тринадцять боро-
зенок, дванадцять поясков. Борозенка робиться ши-
шечкою, поясочок  – рівненький. Як ріжуть, сюди  – 
шість, а сюди – сім. Як садовлять шишки, становлять 
хлопчика, вимітає піч: 

Кучерявий піч вимітає,
Кучерява в піч заглядає.
Пече наша, пече, спечи нам коровай гречний.
Тречі, тречі, коровай нам іспечи...
Шо нам будуть за подарочки?
А нам будуть же подарочки – 
Горілочки по дві чарочки.

Посадили шишки в піч, виходять на точок руки мить. 
В мисці мати виносить воду, миють руки, грає музика, 
ту миску б’ють і танцюють на мисці. 

Ой багатий, Галочко, батько твій,
Насіяв пшениченьки на цілині,
Високі стоги у дворі,
А ще вище коровай на столі.

Як випекли шишки, тоді становлять у діжу хрест із 
соломи, свічку засвічують, накривають віком, станов-
ляться вчотирьох, крутяться. Три рази співають і кру-
тяться. Б’ють об стелю по три рази. Як висока хата, 
крутяться на столі.

Піч наша регоче – 
Короваю хоче,
А припічок заливається –
Короваю сподівається. 
Наша хата на сохах, на сохах,
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Діжу носим на руках, на руках,
Тречі, тречі, коровай нам іспечи.

***
Ми шишки ліпили,
Ми діло робили,
Ви нас не питайте,
Нам горілочки дайте.
Ми багато не хочем,
Тільки губи намочим. 

Мати виймає і садить коровай. Як витягли коровай, 
тим, що місили, дають по шишці, мати частує. На цьо-
му в суботу кончилось. 

ВІНЧАННЯ  Вінчають у п’ятницю, суботу, до весілля. 
До «Отче нашу» вінчаються. Молодий до молодої іде. 
Батько, а тоді мати благословляють іконою. Після він-
чання ідуть до молодого. «Отче наш» – у неділю. По-
силають мужчину з роду з хлібиною... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Як за мо-
лодою поїзд іде, беруть обізатєльно чарку, ложку. 
Не менше семи з його поїзду  – дев’ять, тринадцять, 
п’ятнадцять чоловік. Молодий не парний, бо він іде 
на пару. Дві-три свахи, світилки, бояри, дружки, жо-
натий парубок. З ціпком ідуть. Боярин значиться квіт-
кою, свахам – лєнточки без квіток, дружки нічого не 
чіпляють. Світилка з «шаблею», робиться з квіток, зи-
мою – васильки і стружки, хрест, всередині – свічка. 
Як іде молодий по молоду, співають: 

Ой підемо до свашки
По білії подарочки.
По білії, по шовковії
До Галочки чорнобрової. 

ВИКУП МОЛОДОЇ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО 
РОДУ  Пересновують йому дорогу, не пускають, з 
горщиків попелом стрічають, коло двору на воротях. 
Брат продає. Як брата нема – хтось з родичів. Хлопці 
могорич беруть, він частує, пускають до двору. На по-
розі становлять стіл, на ньому – відро з водою, кружка 
чи чашка, хліб з сіллю. Не пускають у хату, тоді бать-
ко, мати вийдуть, заберуть дружків. Як дружків вже 
поперев’язували, вони виходять. Батько й мати дають 
подарки, калачі. А ті взамін дають. Коло порога батьки 
дарять свахам по хустці. Світилці дають хустку, щоб 
напнула «шаблю». А тоді мати весільна хрещеним мо-
лодої дає подарки. Зараз дають тільки причету, що за 
молодим прийшов, а раніше всім свальбововим. А мо-
лодому не дають. Питають батьки: «Чи все од нас?». 
А бояри кажуть: «Не все. З ким п’єм, гуляєм, тому по-
дарка немає». Кладе мати погану тряпку на решето 
чи на тарілку. Вони відповідають: «Хоч би онуча, аби 
лучча». Кладуть щось ще хуже. Відповідають: «Хоч 
і гірше, аби ліпше». За третім разом  – хустку... Тоді 
перев’язують праву руку молодому. І забірають всіх у 
хату. Становляться на порозі чи на носовичку, чи на 
хустці сваха старша з шишкою і звідтіля сваха. Стають 
обидві на поріг, запалюють свічки, подають руку, об-
мінюються шишками, цілуються. Котра на ногу ста-
не – молодого або молодої буде верх. А тоді спор вели-
кий заходить: «Чого ж ви лізете на ноги?». Дружки не 
пускають. Спор іде. Дружки лаються: 

Що то за ворона 
Стоїть у порога, 
Крила розставила, 

Рота роззявила, 
Хоче улетіти, 
На посаді сісти. 

А ті співають: 
Ой це не ворона,
Це ваша розмова.
Приїхали розмовляти,
У вас Галочку забрати. 

***
Старша світилка – коса,
Наїлася проса,
Сюди-туди повертається,
З неї просо висипається.

Полаялися з дружками, бояр почастували. Заводять 
молодого. Старша дружка нахиляє голову молодої, 
носовичком накриває і держить. Співають: 

Ой не підводься, Галочко, не підводься,
Нехай тебе Миколко підведе, 
До твого личенька припаде. 

Молодого тричі обводять круг стола. За третім разом 
він знімає носовичок, цілує молоду, сідає. Дружки 
співають: 

Не сідайте, свахи, на лави, 
Бо у нас лави – коряві.
По їх коти лазили,
Щоб вам очі повилазили.

Діти стоять на лаві, ціпок у боярина забирають, тан-
цюють, щоб давав гроші. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Квітку пришива-
ють молодому дівчина чи сестра, племінниця молодої. 
Вона шапки не оддасть, поки не дадуть викуп. Вони 
договоряються перед цим, що за квітку. Раніше – два-
три метри стрічки, якусь хусточку. Обов’язково ка-
жуть – мішок сухарів, бочку вина, це чарку наллють, 
як три метри полотна – стрічку дають, і скільки гро-
шей. Як продали, світилка «вінчає»  – обводить три 
рази «шаблею», стукає головами, щоб жили.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Вільце скраю стола. Коровай 
кладуть коло молодого, дві ложки зв’язані, дві пляш-
ки горілки, закрашують, щоб розова була. Пляшку 
перев’язують червоною стрічкою, колосочки і калина.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Як мо-
лодий забирає молоду, дружки з нею прощаються. 
Молода зламує верх з квітками, зламує ці дві квітки, 
кладе коло коровая, на короваї лежать колоски з ка-
линою, ложки. Вона забирає цілий коровай. Ув’язують 
це у хустку. Другий коровай залишається для батьків, 
гостей. Пляшку розчастовує. Дівування здає. Моло-
дий здає парубкування. Дружки співають: 

Прощай, прощай, Галочко, сестра наша,
Ми – не твої подруженьки, ти – не наша,
Оставайся, Галю, між жінками, 
А ми підем погуляти з парубками.
Прощай, прощай, Галочко, ми йдемо,
Щасливої доріженьки тобі даємо.
Завтра рано-ранесенько провідаємо. 

Молоду виводить за хусточку: вона  – за два кінці, 
а  мати  – за третій. Аж за ворота виводить мати. Як 
молоду забірають, стіл на двор, хліб-сіль і становлять 
відро з водою. Як молоду забірає, дружки, бояри сва-
ряться. Батьки посівають житом. 
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Бери, батьку, кониченьки за поводи,
Свою дочку в доріженьку випровади.
Оце дорога далека от Бога,
До свекрушиного порога.

***
Ой ви вороги, вороги,
Не переходьте дороги,
Бо це дорога
До свекрушиного порога. 

Як ідуть від молодої, боярин з гільцем. Гільце кидають 
на чердак. Провели молоду, а молодої рід гуляє... З мо-
лодою ідуть придани [жінки з її роду]. Як далеко, то 
на возі. За молодою несуть курицю. Квітку, лєнту чер-
вону прив’яжуть, калину – приданка це. Як привезли 
молоду, приданки кажуть: «Оддайте нам пояс». [Пояс-
ки – наліпні деталі лежня.] Як ведуть до свекрухи мо-
лоду, то напинають на плечі або на голову подарки – 
хустка, платок, сорочка. Це молодої батьки передають 
сватам ці подарки. Посадили за стіл, а  тоді рогачем 
знімає дружко. Бува так, що і шибки повибивають...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Брата за косою наря-
жають, щоб косу ішов розплітать... Молода посидить 
у вінку, і придани посидять. Придани ведуть молоду у 
хижу, роздягають. Брат косу розплітає, лєнту забирає. 
Молодого рід не заходить. Були коси – ковіньку закру-
тять на голові. Стрічкою голову перев’язали, хусткою 
запнули. Молода і одяг переодягає. Співають: 

Що ми і схотіли,
Те ми і зробили:
З тіста – паляницю, 
З дівки – молодицю. 

А тоді молоду виводять. Вона співає до свекрухи, як 
на поріг становиться: 

Ой не бійся, матінко, не бійся, 
У червоні чобітки обуйся,
Топчи ворогів по п’яти,
Нехай перестануть брехати. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТЬ»)  Рано несуть дружки снідать. Рідні несуть 
снідання: хто млинців, хто вареників, хто що має. 
Тиждень там миска, забирать зразу ніззя. Дружко по-
винен знять хвартух червоний. Як снідають, стрічки 
роздає дружкам, меншій сестрі надіває вінок. Молода 
дружок значить лєнточками [чіпляє стрічки]. Одрі-
же лєнточку, вдвоє складе, зшиє голкою. Тоді ведуть 
молоду до батьків снідать. Не приводять, поки хтось 
од батьків не прийде. Від батьків молодої приходять, 
щоб поміняли шишку. Якщо поміняли, значить розрі-

шають вести дочку снідать. Вернувся цей боярин, тоді 
ідуть снідать. Несуть шишечку і калину. А тоді дару-
ють. Як близько, то вмісті дарують.

ДАРУВАННЯ  Як дарують, на тарілку  – дві чарки, ста-
роста наливає горілку. Обписували комин, обдира-
ли. Сажу розколотили в чавуні, печатали – буряк ві-
зьмуть та у сажу, як стукнуть по стінах. Лежень по-
ріжуть, давай, щоб було непарне. «Кидаю копійки, 
щоб не були бідняки»; «Сиплю серебро, щоб було у 
вас добро»; «Дарую дві цибулини, щоб було у вас дві 
дитини»; «Дарую колочок, щоб до року був синочок», 
«Дарую мішок клоччя, щоб до року привела хлопця»; 
«Дарую пару перепелиць, щоб не дивився на чужих 
молодиць»; «Дарую пару горобців, щоб не любила 
чужих молодців». Як роздали подарки молодої, мати 
і молодому оддала вже. А тоді питають: «Усе? А у нас 
не все. А шо у вас за подарки є оддарки?». Тоді витягує 
подарки і дає на калачі батьку й матері молодої – ма-
терія, хустка, сорочка. «На, свату, калач та за дочкою 
не плач». 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ, «МОЛОТІННЯ ЖИТА»  
У понеділок подарували і пішли по балах – до хреще-
ного батька, хрещеної матері, дружка. Ходять аж до 
четверга. У п’ятницю ложки помили. У суботу почи-
нають суботовать. 

Як пожену я корову до череди,
Гуляй, гуляй, родинонько, аж до середи,
А од середи до суботи
Не буде у нас роботи.

У вівторок варять кашу, як кончають свадьбу. Колок 
забивають у хаті, хто витягне. Жито молотили у ві-
второк. Жито молотять у молодої, а там – у молодого. 
А тоді ж за пазуху сиплять батькові, матері – ховають 
у закрома. Батька та матір з двору виганяють, торби 
чіпляють. Матір роздягають, беруть сажу, стірають 
одежу, вішають, хто куди вище закине. Солому скида-
ють і на хату, і на веранду. Хату продають, обмалюють 
сажею, грязь. Їх викупляє син чи дочка. Ходять цига-
ни два-три чоловіка, щоб кури давали. Як не дають, 
самі беруть, напатрають їх, наварять. 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  «Гопак» найбільше, «Польку», 
«Ойру», «Чеберяйчик». Кладуть рогачі навхрест, один 
плигає сюди-туди. 

Ой на горі гречка процвітає,
А в долині зайчик чеберяє.
Ой якби я була знала,
То я була б чеберяла, 
Як той зайчик.
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БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Кам’яний Брід
Записала С. Кравченко 25 липня 2008 р.  

у с. Кам’яний Брід  
Ульяновського р‑ну Кіровоградської обл. 

від Притуляк Тамари Кирилівни.  
Розшифрував В. Балушок

СВАТАННЯ  Я не знаю, женіх кого [...] запросював. Він 
брав старостів, старосту брав і батьки. І  приходили, 
скіки там домовлялись, а від нівєсти, уже які там стар-
ші, то старших просили. Є  дядьки які, то просили. 
І робили сватання. Свати приносили четверть горіл-
ки і хлібину. І той хліб розрізають, шо вже прийшли 
й ту горілку розпивати. Говорили примовки. Каже: 
«Йшли, йшли, зустріли...». Як заходять уже, староста 
каже, шо: «Ми прийшли, десь тут є дівчина, яку ми 
шукаємо, а ми привели їй парубка, шоб він узяв її за 
жінку. А де дівчина?». Стоїть коло... Я знаю, уже тепер 
печі нема в хаті, а раніше мама, каже, стояла коло печі 
й комина жужукала [...], руками шось там, а  такеч-
ки вже стояла. Тоді вже сідають за стіл. Уже питають 
батьки: «Чи ви согласні, чи ви любите одне другого?». 
Він каже, шо хочу, й вона каже, шо хоче. Й буде вже 
сватання, домовляються, на який день буде свадьба... 
Вони лишають цей хліб, а молода в’яже їму [молодо-
му] рушник, а всім хустки в’яже. На тарілці мама під-
носе. Вона перев’язує жениха рушником чи хусткою 
і всіх остальних в’яже хустками. Хлібину вони при-
носять, розрізують, і ту хлібину вони їдять, і четверть 
горілки [п’ють]. Кажуть, шо четверть, а хто карафку 
приносить. І доки не розіп’ють тої, вони не йдуть...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ходили. Мама дає спи-
сок  – скільки на свадьбу й кого просити. Нєвєста з 
дружкою йшли. Колись, мама казала,  – з калачами. 
Вже на моїй пам’яті так ходили. Вже не ходять із ка-
лачами. Заходим і просим на сіль, на хліб і на весілля, 
що: «Просили і батько, і мама, і я вас прошу на такий-
то день, на таку-то годину»...

ПОСАД  Зайшов він до хати, уже: «Де нівєста?». Кругом 
шукає нівєсту. Там дружби сховають, ну, найдуть її. 
Тоді вже сідає женіх на стуло. Кладуть подушку, сідає 
нівєста, і вдіють її уже в вінок. Оділи, виводять батьки 
на вулицю, обсипють житом і конфєтами, тоді йдуть 
до розписі. Тепер більше вінчають.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Зразу реєструються, 
а тоді ідуть вінчаються, бо свадьбу начинають у субо-

* До 2016 р. – Ульяновський район. 

ту робити, а вінчаються в неділю, бо в неділю батюшка 
править. Рагіструруються: ідуть до клубу, в клубі там 
зустрічають, співають і тоже обсипють. Виводять звід-
ти вже предсідатель сільсовета і секретар, виводять їх 
із клубу, осипають житом, конфетками... [Чи Ви він-
чалися?] Ні, а де ж тоді була церква?..

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Тепер фату. Тепер одна лєнта, 
а колись було лєнтів багато, і дружка як ходила про-
сити, то в лєнтах. А  тепер  – ні. Я  в платті ходила... 
Вже ніякого веліна не було. Вже цього не було, то ко-
лись було...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  
Стіл накритий: колбаса, сирок, салати, які є, стоять на 
столі, всьо, риба й холодець. А вже як за другий стіл сі-
дають, уже гараче дають... Борщ не варять у нас на ве-
сіллях. По других селах – так, а у нас не варять. Може, 
аж колись, ну, вже ж я тоже [...] стара й не пам’ятаю. 
А теперечки холодне всьо накривають, а тоді вже да-
ють підвечіркувати. То я знаю за себе, шо холодний 
був накритий стіл. Потанцювали, у чотири часа під-
вечірок давали, вже картошку гарачу із м’ясом, голуб-
ці там, всьо. А вже вечором накривали – сладкий стіл 
уже був. Вже й торти різали...

ДАРУВАННЯ  В нас шишок не було. В нас кого дарува-
ти... Є  свадьба така, шо всіх дарують, хто спромож-
ность має. А є така, шо тіки родні, например, ми з же-
нихом прийшли, батьки мої договораються, скільки 
душ дарувати в мене, скільки у вас дарувати. 

с. Кошаро-Олександрівка
Записала Г. Бондаренко 17 липня 2002 р.  

у с. Кошаро‑Олександрівка  
Ульяновського р‑ну Кіровоградської обл. 

від Кузьменко Людмили Антонівни

СВАТАННЯ  От у мене, наприклад, хлопці женилися. Так 
як було. Ми йшли, батьки, в самий перед на договір. 
Зазвичай у неділю. Берем ми хлібину, берем водку, 
ідемо на договір до нєвєсти. А нєвєста уже із своїми 
батьками нас зустрічають. Ми на договорі договорює-
мося, на який день сватання. Тоді ми берем старостів, 
ну, хто скільки хоче пар. Наприклад, я брала три пари, 
як положено. Да. Три, п’ять чи сім. Я брала три пари. 
Приходили ми до нєвєсти, а у неї вже шикарний стол 
накритий. З хлібом ідем... Нас зустрічають. Ми прихо-
дим і кажем: «Добрий вечір. Ми приїхали, у нас відби-
лася теличка, ми шукаємо свою теличку. У нас є бичок, 
а телички найти не можемо. Може, у вас є теличка?» – 
«Да, в нас є теличка». – «Ви согласні, щоб наш бичок 
побрався з вашою теличкою?». Якщо вони согласні, то 
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кажуть: «Да». Тоді ми кладем свій хліб на стіл. Зразу 
тоді старший староста розрізає хліб на часті. Й  тоді 
ми сідаємо. Тоді нівєста в самий перед дарує женихо-
ві хустку, ту хустку, в яку жених її вдягає, як зніме з 
неї вінок, – «покривачка» називається, і він зав’язує ту 
хустку. А старостів [дівчина] перев’язує рушниками. 
А  тоді вже сідаємо за стіл, договоряємося, коли там 
свадьба, як кольца дарувати, хто йде купляти, хто буде 
музику наймати. Оце такий у нас обичай.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Ми готовимось за мі-
сяць до свадьби. Рушники купляєм, хустки. Там за-
готовляють перець, листочки, рис, щоб усе було. А до 
свадьби обикновенно ми починаєм готовитись у не-
ділю. Починаємо пекти пряники, хрусти варить, все-
все. А вже в середу ріжемо гусей, свиней, курей, хто 
шо має.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  [Чи пекли на весілля 
калачі?] Да. Раніше у нас дарували калача, ну тільки 
старостам, кумам, більше нікому. А зараз каравай [пе-
чуть]. І у нас батьки сватам дарували калача, напри-
клад, я, сваха, сваху – хусткою, сват свата – рубашкою. 
[Із калачами?] Да. Сватів... Положено, щоб мама пе-
кла. Женихова мама, нєвєсти мама...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Раньше страви готовились обик-
новенні: капуста, у  нас кажуть «бігус», з котлетами, 
картошка з м’ясом, голубці, холодець, молоко [молоч-
ний кисіль], ягоди [вишневий кисіль]. А тепер більше 
сімдесяти страв готовлять... На гаряче ми готовимо 
капусту, котлєти, варимо кутики, або пончики, кла-
дем до м’яса – це на жаркоє считається. Тоді кладемо 
ми голубці, налісники, перець фарширований  – оце 
іде на гарячі страви. А  на холодну страву у нас уже 
стільки всього, шо я вам не можу даже сказати. Рибу 
жаримо, кури жаримо, коптимо кури, гусі. Риба жа-
рена, риба фарширована, риба в яєчка жарену, рибу 
коптимо тоже самі. Фаршируєм поросята маленькі. 
Робимо пальчики. Робим – биточки б’єм. А потім на-
кладаєм капусти чи цибулю с салом і скручуєм. Яїч-
ко в м’ясі. Яічко ми розрізаєм пополам, вибираємо 
жовток, туди кладем цибулю жарену з часником. Хто 
хоче  – саму цибульку, хто  – з часником. І  стулив це 
яїчко докупи, і тоді це м’ясо, таке саме, як на биточки, 
звиваєм і обжарюємо в олії. Це кажуть «яїчко в кожу-
сі». Да. Тоді ще ми готовимо желє, заливне... Биточки. 
Салати обізатєльно. «Сибірський салат» ми робимо.
Ось, наприклад, колбаса-варьонка. Ріжем дуже по-
тюсенькими скибочками і ріжемо цибульку пополам, 
і так ріжемо, щоб вона розсипалась, такими длінними 
кусочками. Замачуємо на дві години в уксусі з водою 
і в солі, вона робиться м’якенька, тоді ми проціжує-
мо. Тоді дві чашки ковбаси, дві чашки цибулі, це все 
перемішуємо і подаєм на стіл. Люди його дуже охо-
че їдять. «Олів’є» робим, «Шубу» робимо, буває, шо 
вінігрєт – ну, це дуже рідко. Робимо корейку. Да. Ми 
самі робимо. [Чи випікаєте пироги?] Нє. У нас тільки 
торти, пряники, хрусти. Раньше шишки були.  

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Як от у Дубиновку 
віддавалась... То там мужики... Ми «ляхи» називались, 
а то – «мужики»... Да. Оце через Буг ляхи, а там – му-
жики. То все на мене свекруха покійна говорила: «Ти 
ляшка». А я знаю, шо я ляшка, а що ж я не знаю? В об-
щем, у них на свадьбу робили гільце. Вже як жених іде 
до мене, він не іде з двома хлібами, а йшов з гільцем. 

Це такий великий хліб і варене тістечко, вкрашене 
дуже красіво, і там лєнточки всякі, і конфєти, і дуже-
дуже красиво. [У Вашому селі теж «гільце» робили?] 
Зараз у нас тільки в деяких було. [А раніше робили?] 
Не було. Це перва свадьба була в селі, як я віддавалась 
у [19]61  році, то це всі дивувалися. [Ваш наречений 
був із сусіднього села і привіз те «гільце»?] Да... І так 
вже зрідка-зрідка почалось.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  От прихо-
де жених. От я виряжала [сина] так. Надіваю свадєб-
ний костюм, нарядний, все як має бути. Даю я йому 
двоє хлібів під пахви. І у мене на столі стоїть хлібочок. 
Я його підводжу до столу і кажу: «Синочок, Бог тебе 
благословляє, і я так само». Три рази так йому каза-
ла і кругом стола я його водила, за платочок носовий 
водила. Тоді грає музика, підходить старший боярин і 
старша святилка, беруть його і виводять з хати. А я з 
чоловіком посипаю його житом, пряниками, конфєта-
ми, грішми. Уже тоді він приходе до нєвєсти, вже нє-
вєстини батьки виходять, зустрічають з хлібами же-
ниха, зятя. Так само благословляють, заходять у хату. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  
Заходять у хату, ну, і  всі тут нєвєсту шукають. У нас 
такий обичай, шо нєвєсту ховають. Тут боярин і же-
них шукають нєвєсту, бо на викуп же ж треба. Вони її 
находять і викупляють. Дру́жки [«продають»]... Вони 
находять нєвєсту, сідають на подушку, жених, а  на 
руки йому  – нєвєста. Мама нєвєсти бере на хлібину 
вінок, підносе і той вінок надіває своїй дитині. Цілує, 
благословляє. А  дружки вже тут. У  кого дружки, а  в 
нього – нанашки. Мене одівали нанашки, не дружки. 
[У Вашому селі побутує слово «нанашки»?] У нас – нє. 
Це у мужиків. Да, і син мій женився, тоже в Ульяновці 
один, а один в селі Ружки, – там тоже нанашки. І у нас 
оце увечері і розбирали нанашки. Стає нанашка від 
жениха і нєвєсти, садять її на скамєйку. Одна стає з 
однієї сторони, а друга – з другої, і роздівають. І в об-
щем, махають і п’ють... І тоді все, кончається свадьба, 
як почастували вже в жєниха, в самий перед назива-
ють, шо в нас є кухарка, така і така. Батьки [кажуть]: 
«Жених і нєвєста хочуть подарувати кухарку». То вони 
ту кухарку вже, шоб ви побачили, шо вони з нею ро-
блять. Ой, Боже ж, Боже. Оце я кухарила в Лушнуваті 
[с. Люшнювате Голованівського р-ну Кірово градської 
обл.] на свадьбі голови ковгоспу, він сина женив. То 
мене заставляли і на рогачах танцювати, і на коцюбій-
ку, і носили мене на рогочах. То я як прийшла додо-
му, то мій чоловік, покойний, казав, шо: «Жінка добра, 
шо тобі робили, шо ти вся в сажі?». Дарують [кухарці] 
на плаття. Обєзатєльно на плаття, хустку, гарний хліб 
і гроші. А тоді як кухарка йде, то вони їй напихають 
сумки, шо вона єлі іде. І капчені гуси, індики, водки, 
конфети, пряників. [Чи хтось ще Вам допомагав готу-
вати?] Нікого [не було]. Хіба з родичів хто помогає... 
Я нєкого не приглашала. Свадьби я робила, у одного 
тільки в Лушнуваті я кухарила, було дуже тяжко, у го-
лови ковгоспу було п’ятсот душ. А в Саботиниці я ку-
харила вже з мамою моєї невістки, тоже там було чоти-
риста п’ятдесят [гостей]. Вона так, считай, як посудо-
мойщиця. Вона все мені від начала до кінця помогала...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Да, пішли вони до роз-
писі. [Чи мати нареченої посипала молодих?] Обіза-
тєльно. Вони виходять з хати... Нєвєста іде уперед, 
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а жених іде іззаді. Да. До розписі. На розписі там, на-
приклад, секретарша, і  там ше стають, дуже красіво 
встрічають з факелом і підводять до Вєчного вогню. 
Тоді заводять на сцену і там вже розписують, дуже 
гарно. І  ця, шо розписує, секретарка, тоже посипає 
житом і просом, і всім. А вже з нєвєстиної руки ви-
носе їм та, шо розписує, бутилку шампанського, кон-
фєти. Тоже перев’язують рушниками. Якщо чоловік 
і жінка,  – рушником, а  якщо дві жінки,  – то хустка-
ми. А тоді вони вже вертаються від клубу, напримєр, 
до пам’ятника кладуть квіти і ідуть уже до нєвєсти. 
Переливають у нас. Да, а як їх розписали, тоді секре-
тарка каже: «Підійдіть до батьків своїх і уклоніться за 
то, шо вони вас воспитали». Вони підходять, із сцени 
сходять на землю, батьки всі вчетвером стоять, вони 
вклоняються їм, і все. Тоді виходять на сцену, вона їм 
зв’язує руки, і тоді вони обоє ідуть додому, разом. Да. 
До пам’ятника. Около пам’ятника вона їм розв’язує.

ПЕРЕЙМА  А тоді вже як приходять додому... Йдуть вже, 
ведуть нєвєсту вже... На воротях кладуть стула, на 
стул кладуть хліб з солею, тоді переливають. Водою. 
І він [молодий] тоді бере її [молоду] на руки, і пере-
носе на той бік. [Чи палили солому?] У нас – ні. Це в 
Красненькому. Це я в сестри двоюрідної була за нана-
шку. Там страшна свадьба була, у нас – нє...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ, ПОСАД  [Батьки] встрічають їх з хлібами, 
все як положено, заводить їх у хату. Тут уже їх благо-
словили, все як має бути, а тоді вже, зараз у нас шалаш 
роблять. Бере батько і мама за платочок, іде, батьки – 
вперед, а вони – ззаді. Музика грає, батько їх заводе... 
Кожух, а є таке, шо подушки кладуть. Нема кожуха, – 
кладуть подушки і садовлять їх на подушки. Лаври, 
кольца ставлять... Гуляють, п’ють і крадуть у нєвєсти 
туфля, а тоді викуплюють жених уже з боярином. Ви-
куплюють, бо нєвєста же з одною. І нєвєсту крадуть у 
жениха. До двух, до трьох часов [ночі гуляють]... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  На другий 
день уже нєвєста дома ночує. Звідти од батьків же-
нихових посилають старостів з хлібами, з коробками, 
закрашена водка вишнями, ну, це ж ви понімаєте, зна-
чить, шо чесна нівєста.

ПОСАГ  Вони ж пришли за нєвєстой. «Гостина» [назива-
ється]... І вони вже танцюють, і все як має бути. Заби-
рають ту нєвєсту з женихом, тоже так само. Попереді 
придане батьки видають, у придане батько дає: одєя-
ло, подушка, покривало, простинь, скатерка. І це вони 
ідуть всі: і старости, і  свати, всю дорогу танцюють... 
Да, тільки батьки [...] не йдуть...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А  вже тоді вінок знімають, 
як вже прийшли до жениха. Вона ж іде до жениха, бо 
женихові батьки її не бачили нєвєстою. Приходять до 
жениха. Вже в жениха – первий стіл у нєвєсти, часту-
ють нєвєстиних родичів у нєвєсти. А женихових – уже 
у жениха. Та й уже почастувались в жениха. Засіли за 
первий стіл, за другий стіл, посадили, почастували, 
і тоді вона [молода] знімає вінок, і танцює з дру́жками. 
Обязатєльно [кладе на них вінок]. Як з неї зняв жених 
вінок. Він, правда, тоже кладе стула, на стула кладе по-
душку... У нас такий обичай, шо він знімає вінок. Він 
зняв вінок, мама піднесла хліб, на хліб він поклав той 
вінок, і все. Саме главне у нас – дуже дивляться свахи, 

шоб ніхто не взяв шпильки. Як оці приколки, ніколи 
нельзя, шоб хтось чужий, бо буває так, шо вкрали... 
Да. Все буває. Це дуже слідять.

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Я ж вам кажу, шо 
садовлять за другий стіл. За другий стіл у нєвєсти, і в 
жениха другий стіл. Посадили, дали, например, пер-
ве і бігос там, картошку з м’ясом чи пончики, кутики, 
в общем, все це дали і дали голубці. А за голубцями 
начинають, старший боярин об’являє: «В нашої моло-
дої і молодого...». І  вони підходять тогда... У  нас ка-
равай стоїть на столі, і ріжуть каравай... Раніше у нас 
давали калачі. Да. Калач і хустка [кожному гостю]...

МУЗИКАНТИ  У нас зараз дають музикантам, осьо вже 
кончилася свадьба. Об’явили: «В нашої молодої і моло-
дого гуляють веселі музики. Молодий і молода просять 
на почесть». Значить, вони підходять, батько дає їм, ну, 
гроши, дає бутилку водки, дає рушник і дає хліб... 

с. Луполове
Записала Г. Бондаренко в с. Луполове  

Ульяновського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Маєвської Ольги Григорівни, 1912 р. н.

СВАТАННЯ  [Чи сватали Вас?] Аякже. Приїзжає він [хло-
пець] із дядьком своїм, там ще один-два чоловіки, це 
на договор. А сватання, – то вже більше цих родичів. 
То приїде дядько його, договорилися, шо сватання 
відкласти. Ми відклали на дві неділі і зробили сватан-
ня. [Чи свати приходили з хлібом?] Конєшно. Рушник, 
хліб і горілку [приносять]. [Чи перев’язувала дівчина 
сватів рушниками?] Аякже... Нє, ну, двох сватів вона 
перев’язувала, цих найстарших, а тіх вже – нє... Моло-
да перев’язувала молодого хусткой. Там весілля через 
три неділі, через місяць, а буває, шо і через п’ять міся-
ців [після сватання].

КОРОВАЙ  [Чи пекли на весілля коровай?] Тутечки в на-
шем селі? Нє, не пекли, а в других селах є, шо пекли. 
Калачі гарні подвойні, потройні. Вони складаються на 
купку, так такі гарні... Да. Сажають на лопату, а тоді 
один на другий – і вони такі хороші, сладєнькі полу-
чаються. Високі, да, бо вони потрійни... [І в молодого 
пекли такий калач?] Да. [Що потім з ним робили?] На 
кусочки, роздавали, кожному – по кусочку...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Тільки в неділю [починалося ве-
сілля]...  Молода сховається, а  молодой прийде та й 
шукає її. Як він найде, так і вбирають її ці дружки. Ві-
нок, велен [фату] якось так збирають... Це як мають 
одягати, на хлібину вінок [клали], тоді бере та дружка 
з того хліба і кладе їй [вінок] на голову...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Вони [молоді] ідуть, вінчаються, а тоді ідуть 
до молодої. [Чи обсипали молодих?] Конєшно, конфе-
тами, житом. Сиплють і сиплють, і сиплють – далеко 
проводять їх...

ДАРУВАННЯ  На почесну викликали, да. [Тоді давали 
подарунки?] Ну да, ну да. Хто шо має. Например, хуст-
ку, плаття, шо є, матерію хто дарував, хто куски [тка-
нини] дарував, хто гроші. Вони подарили всьо, і тоді 
вже всі розходяться...

ПОСАГ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А в поне-
ділок всі поснідають тут, і всі ідуть до молодого... Со-
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бирали молоді [придане], шо дають мама і тато, і  то 
все отаке родноє [плаче]. Дві душі [від молодого при-
ходили]. Чоловіків два...  [Як свекруха зустрічала неві-
стку?] З хлібом старі [батьки молодого] на порозі сто-
ять, і вони [молоді] приходять, вклоняються їм, і вони 
беруть тоді за хустину, і заводять в хату. Да, заводять 
за стіл, вони сідають і весіляться. [Наприкінці гости-
ни молоду розбирали?] Ну да. Кожух клали, її на той 
кожух, і тоді її там розбирали.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  [Хто знімав з молодої фату?] 
Я не знаю, перший раз – жених знімав. Зав’язував же-
них хустку. Ну да. Як їх вже покривали, тоді жених 
розібрав це всьо, зав’язував їй гарненько хусточку. 
А вінок – на хліб... А тоді вінок клали в образ, не з ве-
ліном, а сам віночок тот. І стоїть він там, скільки може 
стояти... [Чи молода сідала молодому на руки?] Аяк-
же, сідала. Як уже покривали. Як кончиться весілля, 
і їх покривають...

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН

с. Казавчин
Записала С. Кравченко 25 липня 2008 р. у с. Казавчин  

Гайворонського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Халімончик Катерини Єфремівни, 1923 р. н., 

та Ступнікової Євгенії Василівни. 
Розшифрував В. Балушок

СВАТАННЯ  В мене осьо недавно внука заміж виходила. 
Вони всьо дотримувалися старих часів. Женіх прихо-
дить з своїми батьками, без пари шоб він був, бо він 
за парою йде, а ті вже надіялися, готувалися. І як вони 
прийшли, а молода сховалася, він шукає вроді: «А де 
це моя наречена?». І тоді сідають за стіл, угощаються, 
вже діти приместі сідють обоє. Договорюються, на 
коли шо. Хліб із сіллю [приносили свати]. Це у весіл-
лях обмінюють [хліб], а у сватання не обмінюють, лиш 
кладуть на стіл і, ну, там шуткують, купити у вас шось 
таке, а  вже у весілля виходить мама молодої протів 
жениха і обмінює хліб. Даже три рази, так тщатільно 
треба, шоб не впав, обмінювати треба.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  А запрошування із кала-
чом, даже носила молода: «Просю на хліб, на сіль...». 
І там в кого є – діти є, сестра є, брат, а є зовсім зна-
комі, то вже по-різному. Запрошувати вона йшла з 
дружкою. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  А  така була жінка, 
шо робила спеціально гільці на свадьбі. І тут дружба 
отим гільцьом попереді, як ідуть до молодої. А вони 
співають:

Не лякайся, теща, 
Бо нас небагато плеще – 
Лиш вісімдесят троє
На подвір’ячко твоє.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Як ідуть розписуватися, то вони 
окремо, а з розписі – вместі. Поверталися до молодої, 
тоді вже музики проводять їх на гобід [обід], бо не сні-
давши на розпись так на одинадцять або й на півдва-
надцятого, а тоді вже на обід до молодої, де готово вже 
всьо. Переливають молодому дорогу, ну, він должен і 
платити – мідячки, там, кидати на дорогу.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Весілля не можна робити в пост, а до 
посту вже випарюють казани, сковородки, шоб жирне 
не було, шоб постити. Зараз більше готують. І капуста, 
і голубці, і холодець, бабка. Бабка – відварується тістеч-
ко [макарони], тоді проціджують на друшлячок, а тоді 
у миску те тістечко і б’ють туди яєчка, перчику, масла, 
перемішують, досолюють, а  тоді викидають у алюмі-
нієву каструльку, каструльку вимащують жиром, шоб 
не пристала, і у піч, а зверху накривають моченою бу-
магою. І до м’яса є готовлять, і саму – як хто любить. 
А тепер дуже багато запікають, нема що й казати.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Як дружба коровай крає, та під-
сміхуют, кажуть: «Дружба коровай крає, семеро ді-
тей має. А  як прийдуть з мішками, то заберуть та й 
з кришками». Або: «Наш дружба, як пан, як пан, на 
ньому синій жупан»...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як покривають і нівєсту, то 
покривають хто  – «старші свахи» в нас кажуть. Ра-
ніше були свати і вінчальні батьки, вони щиталися. 
Так вони, оце ж дві жінки, беруть платок, одна наді-
ває собі кепку, а друга з нівєсти знімає вінок і надіває 
собі на голову вінок, а нівєсту й жениха покривають 
хусткою, тримають над ними хустку. А  всі співа-
ють їм: «Я ж тебе, сестронько...». Тому шо це обично 
були сестра від жениха чи нівєсти – вони старшими 
вийшли замуж. Вони їх покривають. «Я  ж тебе, се-
стронько, покриваю, щастя і долі тобі бажаю, щоб ти 
була красива як весна, щоб ти була щаслива як земля». 
І лобами сталкують їх. А чому лобами – тому що хай 
вони лучче в цей день ґулі собі наб’ють, шоб все своє 
життя вони ґулі собі не набивали. Це старинна тради-
ція. Воно ше в селах, воно притримуються, хоть не всі. 
Наприклад, недавно у брата було весілля: сина одного, 
а тоді через рік буквально другого женив, то ми оце 
цей обряд притримувалися. Не повністю, ну в осно-
вном. Тоді вони співають другий раз, три рази. Другий 
раз співають знову: «Шоб ти була багата як вода, і, там 
чи родюча як земля, і багата як вода». Тоді так само 
оце вони співають, три рази повторюють, сталкують 
їх лобами, а потім знімають з неї фату. Коли ми співа-
ємо, а старші свахи міняються: та надіває іншій фату, 
а друга їй дає кепку, і випивають вони могорич... Оцю 
кепку надівають на жениха, а хусткою завязують ні-
вєсту, а коли вони на жениха ставять кепку, він кепку 
цю відкидає. Три рази. Ти уже, значить, покритий. Так 
само й нівєсті. Три рази. Тіки зав’язали, а вона зриває 
й відкидає: вона ніби не хоче бути покритою. А за тре-
тім разом уже її зав’язали, запивають це все могори-
чом, шо вони уже, щитається, покриті обоє. Тоді вони, 
женіх і нівєста, як це вже стіл посиділи, встають, як це 
передають естафету: надівають старшій дружці фату, 
а  старшому дружбі  – кепку. Їх проводять, за ними 
йдуть, як це за женихом і нівєстою, ідуть дружки. Ні-
бито показують, шо вони як наступна пара можуть 
бути. І зачасту буває так, шо зустрічаються на весіллі 
і все життя живуть вони в парі, вони повінчаються. 
А потім вертаються вже до столу, і вже мати старшої 
дружки ставить могорич всім цим присутнім, і  це 
вони розпивають це всьо. 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Коли оце женіх і нівєста си-
дять за столом, обязатільно мама дожна вивести їх 
з-за стола, за платочок. Платочок вони тримають за 
кінчик удвох, а колись було – виводила їх рушником. 
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Вона зв’язує їм руки і виводить їх рушником, а зараз – 
платочком. Тепер платочком, а  раніше мама з татом 
зв’язали руки їм і виводять їх з-за стола, символ єд-
нання. Вони танцюють вальс свій, в парі зв’язані, а по-
тім їм розв’язують руки...

с. Таужне
Записала Т. Величко 24 липня 2008 р. у с. Таужне  

Гайворонського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Каракоші (Лихенко) Галини Петрівни, 1935 р. н., 

та Скрипник Маланки Іванівни, 1935 р. н.

СВАТАННЯ  [Чи  Вас сватали?] Да. [Чи Ваш молодший 
син сватався за давніми звичаями?] Да, такі ж самі 
забобони. Прийшов, він ще в нас до армії женився, 
каже: «Я буду женитися». – «Петя, ти ж ще молодий!». 
Вона вчилася в Києві на штукатура-маляра, і покину-
ла вона вчитися, а він вчивсь на музиканта в Кірово-
граді. Покидає він учьобу, ні, він кончив музиканта, 
це вона покидає. І приїхав: «Я буду жениться». Кажу: 
«Петя, ти ще молодий, сім’я, дитина буде, це ж дуже 
тяжко буде, як ти будеш у армії». – «Мамо, це не твоє 
діло і не твої проб лєми, це мої проблєми». Так ми його 
і женили. Повели, посватали... [Кого брали у свати?] 
І сусідів, і рідних, хто хароші! Так, по-сусідському, по-
харошому, вони нас кличуть, бо хто кого не кличе, ми 
не звемо таких. Моя дочка і син середущий, бо мен-
шого вже женили. Беремо бутиль великий горілки, 
хліб. Приходимо туди [до дівчини додому], а там вже 
зготовляно їсти. Вже ввечер перев’язують нас. А  ми 
їм приносимо хліб... Хустками вона перев’язує, сва-
ха – рушниками. Це дає вона на сватання. Старости є. 
Батьки йдуть, свахи йдуть, жених йде, старости. Душ 
п’ятнадцять нас іде, двадцять... Оце приходять наші 
старости і кажуть: «Ми вам хліб-горілку, а  ви дайте 
нам дівку». Це вона сховається, шукають її. Оцю ми 
шукали [молодшу невістку]. То тоже ходили її свата-
ти. Оце така наша свадьба. Потім сідають усі за стіл. 
[Чи домовлялися, коли буде весілля?] А  кажемо ми, 
як у кого, щоб горілки нагнати. Через місяць чи через 
два місяці... [Чи могла дівчина відмовити на сватан-
ні?] Він же ж приносить хліб, покидає, а вона тоді бере 
відносить йому хліб. Уже вона не згодна йти...

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  [Коли заборонялося 
грати весілля?] Пилипівка не можна, на Пасху, перед 
Різдвом тоже постили. І  тепер [перед] Пасхою  – ми 
постимо, на Петрівку тоже це постим, тоді свадьбу не 
роблять... Большенство  – восени [грали весілля]. Всі 
на осінь. Наче восени качка-прачка. Всьо їсти є. Кар-
тошка є, і  капуста є, і  помедори є. І  птиця підростає 
різати. Большенство – всьо на осінь. Зимою рідко ро-
блять. На М’ясниці рідко роблять, це називається «зи-
мою робити свадьбу», на М’ясниці. Зара’, ще й раньше 
шалашів не було, в хатах же робили. На двісті душ, на 
триста душ... І раніше... Так само оце своїх я женила. 
У хаті я віддавалася. У мене було тридцять душ за мою 
свадьбу. Дитячу, то вже більше... Кухарку наймали 
тоже. Дві. [Називали] «кухарки-щупарки». «Десь в на-
шої [...] молодої [...] є щупарка, баба – кухарка-щупар-
ка (там Ніна в мене чи Єлена)». Дарували їх, це я [мати] 
їх вже дарую. [Наприкінці весілля дарували?] Да... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У  нас лиш коровай, 
і коровай ріжуть, і роздають. І калачі печуть. Калачі 
печем отдєльно, рідним даруємо калача. І  коровай. 

[Пекли і в молодої, і в молодого?] Да. Ті – своїм роди-
чам, а ті – своїм родичам. А в четвер [пекли]. [Хто пік 
коровай?] А то така, шоб не розходилася, у парі жила. 
Перев’язують їх лєнтами, співають... Дружки співали, 
коли коровай розрізали, дівчата молоденькі:

А я тебе, дружбонько, попросю
За твою шишечку харошу. 
А твоя шишечка солоденька, 
А я твоя дружечка молоденька...

Коровай був круглої форми, здоровий. Дружба, 
перев’язаний червоною лянтою, несе [його] на пле-
чах. Другий дружба несе гільце... На перехресті лянту 
червону... Калачі – прямо як у магазині. А для нівести 
печуть... Тоже з шишками виробляють [...] нівесті ка-
лачі... Іде вона до розпісі, і там дають калачі її вже. Як 
розпишуть, наша председатєльша, шо розписує, дає їй 
калачі і свічки... А вона вже тоді, як розпишеть, виво-
дить їх і вручає їм... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Дружба гільце несе. 
В  першу неділю. Да... Ішов син за нівестою зранку. 
Брав нівесту, веде до розпісі. Після розпісі приводить 
додому. І далі вони тутечки... Да, женіх – до себе. Ні-
веста кланяється... А тоді вже ввечері йдуть за моло-
дою... Старости, усі вже йдуть туди, до її батьків. Да, 
і молода йде. На вечеру туди йдуть, там вони вже вече-
ряють. І ми даєм коровай туди. Гільце даєм... [Із чого 
робили «гільце»?] А  йолка. Да її убирали, стружки. 
Жито в’яжуть. Да, жито, як перехрест. Жито це ро-
били, що воно наче чи життя, чи шо. Верх для нівести 
обрізають... Дают «трійцу» їй, калачі. Із зілля такого 
роблять і свічку кладуть туди, та й тоді йде, допустім, 
молодик до молодої, та й там дают пару калачів тій 
світильці, та й вона кладе і світить свічку, як сідают 
вечеряти. Оце таке тоді було заведєніє. В неділю... Та й 
сідають вечеряти, та й світят свічку... Свічка, а то така 
називалась вона «свіча» [прикрашена квітками]... Цві-
ти, цвіти. Чи то зілля якесь, чи шо. Калина. Зілля, ка-
лина, квітки. Це так називалася вона, старша світилка 
з «трійцею» пішла. Це обичай такий. Та й приходить 
вона, допустім, як приходять до молодої, то подають 
їй хустинку. Та й вона обвиває «трійцю», та й оце тоді 
вже таке. Такий обичай... Було тоді дуже весело...

ДАРУВАННЯ  [Від молодого] беруть дружби, гільце 
один бере, другий  – коровай. Там вже я даю кала-
чі, в грубі печемо. Даю свасі на плаття чи на костюм 
набрала. Дарування. А ми вдома, батьки вдома. А на 
другий день звідти приходять родичі і мені приносять 
дари. І звідси коровай, і теж знов гільце... В понеділок 
вже їхнім коровайом та гільцом моїх родичів дарують. 
Моїм калачом та коровайом там дарували. А в поне-
ділок – моїх... Дарують, накликають. Ми ж даруємо її. 
Набрала нівесті на костюм чи на плаття, а синові кос-
тюм даруємо. Ми ж даруємо вже, це ж з хлібом, з кала-
чами. Дружба накликає: «В наших молодого, молодої 
єсть, там, папа чи мама. Молодий, молода кличе на дар 
Божий». Грають, танцюють...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А  як покривають молодих, 
то [свахи] співають:

А я тебе, сестрице, покриваю, 
Щастьом, здоровльом наділяю,
Щоби була багата як земля,
Щоби була здорова як вода,
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Шоби була така гожа, 
Як у саду повная рожа. 
Шоби була веселенька, 
Як у саду черешенька.

Платком великим [покривали]! А тоді вже хустку на-
спід в’яжуть. Віночок в неї, віночок накладають. Там 
в неї є лянта перев’язана чи букет. Знімають [вінок], 
а хустку, як уже баба, зав’язалася. Сваха, що покриває. 
А її ше й кажуть (мою невістку Ніна звати):

Ой Ніну, сьодні покинь каптур, на дідька, 
Він тобі не годиться, погана молодиця. 

Платочок це зветься «каптуром». [Колись одягали 
справжній каптур (очіпок). От так по молодиці. Вона 
два рази кидає, на третій раз зав’язує. І вона вже моло-
диця... А тоді вона другий день ходить в хустці, а по-
верх хустки – вінок. А тоді вже ввечері вона передає 
[вінок] старшій дружці. Да. Вона їй передасть. Підня-
ли її на вра [на ура]... Дружку. Беруть стула, на стула 
кладуть подушку, садовлять дружечку, і  накладає її 
нівєста віночок свій. Поцілувалися вони обидві, тоді 
їх ще підняли. Музика заграла. На другий [день]. Вже 
передала вона [молода] своє дівування. Та й передала 
вже свої[й] дружці. А зараз дівчата вже цього не ро-
блять. Це як приходят, на другий день...

«ЧОБОТИ»  Уже увечері зять дає тьощі чоботи чи туфлі, 
і вже тут і взувають, і миють ноги... Зять миє. У тазі-
ку. Наливають води та садять на стул, миє ноги [тещі], 
обрізає нігті. Сокира стоїть, щоб нігтів обрубати. Да. 
Сміються всі. Музика грає, а вона [теща] йому кидає 
гроші на ковьор. Да. А він [зять] збирає...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Музи-
ка грає. Могорич п’ють. Вже тьоща п’є із зятем горіл-
ку, і танцюють. Оце накидали гроші, а він позбирав, 
отак згорнули. Але повинні щось украсти всьо равно 
[в  молодої]. Свахи. Пішли до її батьків, шо вона хо-
роша там, погуляли. Тут їм треба вкрасти або порося, 
або курку, або казан. Да, це піти їм треба обязательно 
вкрасти. Щось забрати в її батьків. Оберігають, а вони 
вкрадуть і всьо. [Що потім робили з краденим?] Ні-
чьо, молодим віддадуть. Були украли від льохи поро-
ся, здорове, у мішок устромили, вкрали і туди привез-
ли. Казанів два. Вже приїхала сваха сюди та й каже: 
«Нічого собі! Порося моє, – ка[ж]е, – казани я позича-
ла, віддайте казани. Дівчата, віддайте казани!» – «Ні-
чьо, – ка[ж]им, – завтра заберете». 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  [Що робили у вівторок?] 
П’ють, гуляють... Такі там, зберуться одно чи двоє. То 
циганами, то ворожать. Ше придумують, ше начина-
ють там батькам, прийти, дарують, підуть украдуть до 
неї. Вона у весіллі, а вони пішли до неї додому, взялі 
там у неї курку чи шо там, прийшли, принесли і тут 
подарували. Було. Зараз цего не роблять. Музика грає, 
молодьож гуляє... Як убралися, Боже... Та циганка Галя 
була цим, солдатом. Що вони тут виробляли! Бабу в 
нівесту вділи... Мене хтєлі вдівать, а я ка[ж]у: «Нє, не 
буду вдівать». Бо я єлі вийшла на палиці, ще й, кажу, 
вбирати хтєлі дівчата... Весілля таке ше робили, шо 
пійсят [50] років [прожили]... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  От ідуть 
придані, саме співають, що вона славна, а  якшо не-
хороша, то будуть співати поганої... «Наша Валіна 
нехарошою стала, бо під каглою спала». Заставляли, 

бо в нас є оці печі, комина, заставляли, шоб вона спі-
вала під комином, нівеста як нехароша. [Як це визна-
чали?] От не хоче молодик її покрити. Женіх. Вона 
собі тримається до послєднєго дня. Вони переспали, 
а вона – нехароша. І всьо, а він вже не хоче її покрити 
[приховати правду]. «Де ти, кому ти віддала?» І всьо, 
начинається. Бунтуються, співають погане. Ну да, це 
ж вони якось... Оце ж як Валю нашу Тімошка брав, то 
баба їхня співала. Я не співала поганих, бо не була ні-
где за сваху. Нігде не співала такої... Весільних, то як 
ідут придане, то співают: 

Я з калиночки дві квіточки,
Тобі, мати, не журитися, (2)
Тобі, мати, веселитися. 
Твоя дочка добра
Та впіймала собі бобра 
В зеленому житі, 
В червоному оксамиті.

Шо хароша прийшла. В понеділок це свахи йдут, при-
дане несут моїй мамі, сорочку – татові. То було колись 
весело. То вже таке. Йдут співают всяких різних [пі-
сень]. А тоді вже всьо. Та й тоже заходят, цілуються з 
свахою, сватом [...] та й: «Просимо до хати!». Та й за-
ходят за стіл, та й тоді вже чаркуют. Горілкою...

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Любомирка
Записала Л. Артюх у липні 1989 р. у с. Любомирка  

Добровеличківського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Чорнодід Євдокії Никифорівни, родом із Київщини,  

Сніжкової Клавдії 
та Соловей Віри Климентівни, 1914 р. н.

СВАТАННЯ  Сваталися хлібом із рушником, горілку не 
носили. Прийшли старости, приймали батьки, хліб 
цілували, хліб не трогають. Хліб не міняли. Як не хоче 
[дівчина виходити заміж за цього хлопця] – хліб назад 
одсилали, «вчепила каба ́ка». Угощали. Весілля робили 
через тиждень, дві неділі [після сватання], в М’ясниці. 
Сватати можна і в піст. 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  За тиждень різали каба-
на, кров’янки, ковбаси, сало солили. У середу печуть 
хліб, а в суботу – коровай і шишки. У четвер купають-
ся. В п’ятницю киселі приготовляють, холодці... Стіл: 
сметана, пиріжки з сиром. Гаряче: картошка з м’ясом, 
капуста – соляночка. Борщ на другий день або капус-
няк. Кисіль – останній, молошний і вишньовий. «Як 
не подали киселю, то немає веселю». 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Кличуть за тиждень тих, 
хто далеко живе, у четвер, п’ятницю – з хлібом ідуть 
женіх і невеста. Я була в молодої хрещена, поцілувала і 
віддала хліб. З хлібом молода й додому верталася. Не-
веста з шишками ходить, шишку оставляє. Молодий 
ходить по своїх родичах з хлібом [без шишок]...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай – ломають гіляки, 
роблять буруб’яшки, чіпляють на коровай, спечеть-
ся... Широкий коровай, круглий, «голубчики», ши-
шечки, прикраси. З короваєм гіллячки [у короваї пе-
чуться]. Прикраси коровая. Зверху барвінок, калинка, 
конфети. Лента красна поверх гілок. Прикрас скільки 
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хочеш. Шишки красіві – більше десяти – до сімдесяти. 
У молодого не печуть. Дивні, лежні, калачі не пекли. 
Молодий все йде з хлібом. Парних шишок не пекли. 
Вдів у коровайниці не кличуть... Місить коровайни-
ця – та [жінка], що довго прожила з чоловіком. Сама. 
У кориті місили, в діжі. Сама з печі вимітає. «Кучеря-
вий піч виміта». А кучерявого не було. Сама й у піч 
садить. І за порядком дивиться. Коровайниць часту-
вали, давали їм по шишці. На стіл коровай ставили 
[клали, не на віко від діжі]. З діжкою не танцювали. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Молодий несе з собою хліб для тещі, мате-
рі дає, цілує його, приймає до хати. Він [молодий] іде 
сам, отдельно, а вона [молода] – сама. А од церкви – 
вдвох. Переливали дорогу  – з відра. Стіл ставили  – 
«столове ́» і хліб, і жито, і вода, розсипали жито, хліб 
молодим. Мама молодого на життя житом посипали, 
конфетами. Кропила свяченою водою [васильками]. 
Обох мама посипає до вінчання... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Ділили [коровай] за столом. Да-
рували, а  тоді ломали коровай. Як розходяться. Шо 
хто вхватить, ламає. В  ньому гроші запікали. В  ко-
роваєві бутилка «бугай» [з горілкою], хто вхватить – 
тому повезло. Молодим не давали.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, РЯДЖЕННЯ («ЦИ-
ГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Як [молодий] 
забирає молоду, вогню не клали, води не лили. Встрі-
чає мати з хлібом і сіллю. Вони цілують хліб і бать-
ків. Молода теж несе хліб чи калач перед себе... Не-
сем шишку, перев’язану красною лентою, берем додо-
му до його батьків. Гуляють. Цигани вбиралися, хто 
в шо попав, шоб сміялись, ідуть попід хати, беруть у 
тих, шо в компанії, кури. Тоді ріжуть, варять та їдять. 
«Курі б’ють». Молода йде по воду, два відра [має] сама 
принести. В хаті води налиють, плигають, попілу вси-
плють, щоб невістка мазала.

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Цибулеве
Записали Т. Величко та О. Бабенко  2008 р. у с. Цибулеве  

Знам’янського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Москаленко Надії Пимонівни, 1951 р. н.,  

родом із с. Мошорине Знам’янського р‑ну 
(у с. Цибулеве мешкає з 1971 р.), 

та Кучерявої Варвари Іллівни, 1930 р. н. 

СВАТАННЯ  У нас сватання було. Приходили до нас до-
чку сватать. То вони приїхали. Приїхав молодого цьо-
го батько хрещений, і приїхала мати. Вони приїхали 
автобусом... Батько хрещений, його мати і батько, і ма-
терин брат, і братова жінка, і ще одна материна сестра 
із чоловіком. Оце, мабуть, душ одинацять нас було. 
А я тут вже наготовила стіл. Прийшли ж та й увійшли 
ж у хату, та й одразу ж на порозі прийшли та й кажуть: 
«В нас дали там буряків багато сапать, а ми не можемо 
сапати, то казали, що є у вас дівка якась, то ми хоче-
мо її взяти, щоб помагала сапать. Чи можна ж?». Кажу 
(а вона виходить): «Чи согласна ж ти йти сапать їм бу-
ряки?». Далі якісь балачки. Далі: «Согласна». Соглас-
на, то нада випить тепер за согласіє. Тоді ж прийшли, 
посідали тут, випили. Вона взяла платки, перев’язала 

всіх платками. В той же день перев’язувала вона же-
ниха платком красивим. А  [жінок], то перев’язувала 
платками шерстіними, а  мужиків  – рушниками. На 
руку. Та вже як свадьба, ідуть вже до розпісі, то вже 
перевязують [рушником через плече]... [Чи домовля-
лися на сватанні про дату весілля?] Да, да, на сватанні. 
[Ви знали, що до Вас свати прийдуть?] Мені ж сказала 
дочка... Вони приносили з собою хліб, тоді дочка роз-
різувала напополам ту хлібину, а  тоді вже різали на 
стіл і їли. Да, напополам... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Откритками [запрошують]. 
Раньше було іде оце ж у суботу чи п’ятницю, якщо в 
суботу весілля, то вона в п’ятницю одіває вінок, хвату 
одіває, і дружка вдівається. Ходять, розносять шишки, 
запрошують на свадьбу, раньше було. А  щас открит-
ки. Пригласітільні написали, пороздавали откритки і 
всьо. В [19]71-му [році] ми сюди переїхали. На перше 
травня було у нас весілля у [19]71-му [році], а [19]72-го 
[року] десятого марта родилася дочка... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Я і на свадьби пекла, і на випро-
води, і кругом я пекла. Хліб, пиріжки, торти, шишки. 
Шишки із хліба мало, я пекла більше із сахару, сахар-
ні. Таковенна із сахару шишка, така красіва, з розами. 
Сиплеться сахар, ллється туди уксус. Наприклад, як я 
на свої руки, шоб мені його витягти, я сиплю півлітра 
сахару, дві ложки ллю укусу і ллю водички, шоб вро-
ді трошки покрило цей сахар. І ставлю, воно кипить, 
кипить, і таке вже воно робиться густеньке. Я в ложку 
набираю його і в холодну воду. Воно так по воді наче 
бульки із цього. Тоді я змазую сковороду олією трош-
ки і виливаю туди. Особенно це хорошо робить зи-
мою: на сніг поставив сковороду, і воно бистро холо-
не, а щас ставиш у воду, а гляди – вода попаде. А тоді 
воно прохолодняє, прохолодняє. Тоді беру в руки і так 
витягую, витягую, такі жгути наче. Витягла, сюди по-
клала. Отако витягаю, а воно робиться таке біле-біле. 
А  тоді розтягаю трошки товще. Як воно вдасця, то 
ріжу ножицями такі наче гостренькі ріжки. О! Коли 
з розами, то, канєшно, треба вдвох робить. Бо воно ж 
бистро захололо, поломалося і всьо. То вже тоді зро-
блю ж я розу, одна розтягує, виліплює, а тоді обстав-
ляю ріжками, або самі ріжки  – оце всередині один і 
отако шість кругом, і поясочок. І оце сахар буде стоять 
год, два, десять і п’ятнадцять. Як засохне – буде сто-
ять. [Шишки] із тіста. Да такі, такої ж форми. Тіль-
ки з сахару може буть меншенька, а то ж такі роби-
ли шишки красіві. Да, да! Великі такі шишки робили. 
[Який хліб Ви печете на весілля?] Як дивиться, то такі 
хлібини красиві. А  так обикновенний  –їсти. Хотять 
там – купляють в магазині, а борошно є, то прийшли, 
попросили... У  мене в піч сідає дев’ять хлібин. Да, 
вдома [печу], піч у мене є... Аякже ж, конєшно, торти 
ставлять, великі короваї, лежні. Коровай – то кругла 
хлібина, а лежинь – такий прямокутний він, і зверху 
такий він весь – гострячки, шишечки. Лежень такий 
робиться длінний. А цей же ж [коровай] – він круглий 
такий... І цей робиться вобще такий – тіста кусок, кру-
глий, продовгуватий. А тоді робляться, качаються такі 
щіпочки тонкі, і їх ріжуть не до краю ножем, а трош-
ки кожен жмуток надрізається. А далі вони беруться 
кладуться отако  – раз поклалось, отако щільненько, 
другий розклалось отакого до краю. І  вони отако-
го гострячками так як порізані, отакого шишечкою 
вгору поклалося. А  тоді взялося іще такий кусочок 
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тіста, конєшно, товщого вже такого, і цей кусок, і ці 
жгутики підперезалися. Зверху зубчики. А цей [коро-
вай] – вже ні. А цей вже ж коровай тоже – кругле таке 
тісто роблять, вкругову цвіточки з листочками, а тут 
посередині може буть або шишка, або такі колоски, 
один – туди, а один – сюди. А іще тако посередині таке 
вроді би зроблена така-о соленочка, і тут сіль. [Яких 
розмірів короваї?] Тоже великі. Як таке блюдо у мене, 
то такі... У молодої ставлять коровай, а лежень несуть 
уже до молодого і там уже у молодого ріжуть. Молода 
там ріже. О! Буває, ще гроші кладуть туда в тісто. Ка-
жуть, як попадуться гроші, то буде щасливий. Ріжуть, 
а тій попадаються там копійки... [Печуть один коро-
вай і один лежень.] А по заказу десь там або заказують 
мені, то я роблю дома. А мені ж готували там дома. А у 
чоловіка, то готували тут...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Запрошували там, примєрно, на 
дванадцять  годин. Прийшов молодий од матері зі 
своїми людьми, з гільцем, з боярином. Гільце робили 
із ялинки, почіпляні там бублики, конфети, таке на 
тому гільці там все. Прийшли ж вони сюди до воріт. 
А тут же стоять наші хлопці, требують ворітне за ді-
вку. Могорич, примірно, там кажуть, чи відро горілки, 
чи сто рублів там, чи шо там требують. І вони витре-
бували, вони їм дали, тоді загукуємо їх у двір, у хату. 
Тоді взяли ж молоду, тоді молодий веде. Я  ж [мати] 
застеляю із [від] порога ряднинки, застеляю аж до во-
ріт. І вони ж ідуть, а я беру сито, сиплю в нього жито, 
починаю обсипать молодих аж скільки хватить, аж на 
вулицю, аж до розпісі. 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Розписалися там... 
То ідуть од розпісі [...] до пам’ятника [...], а тоді піш-
ли до церкви, повінчалися там, а тоді вже ідемо додо-
му... До молодої вперед ідуть, погуляли вони тут, ідуть 
вони до молодого. Да, женіх веде її до нас. 

ПЕРЕЙМА  То ми вже стараємося піти вперед, щоб нам 
же ж на воротях зустріть од розпісі, прийшли вони 
сюда до цього, можуть на дорозі їх там перестріть, як 
вони йдуть, поставить стіл на дорозі. Поставить туди 
відро води, понапиваються води, переливають на до-
рогу. Він тоді на руках несе її. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Приходять вони до воріт сюда, а тут уже ми 
із батьком удвох стоїмо, опять же ж там постелена 
дорожка, стоїмо ми коло воріт із батьком. Батько  – 
з хлібиною, рушником і сіллю, встрічаємо їх тут коло 
воріт. Вони прийшли, покланялися три рази, поцілу-
вали хлібину. Батько тоді бере хлібину, а я – хлібину і 
рушник, платок або рушник. Зв’язую їм руки і веду їх 
сюди у хату. Завела ж їх у хату, а тоді вже ж вони тут 
побули, і вже ж об’являє цей музикант, шо: «Шановні 
гості, батьки запрошують до столів». Тоді вже ж пішли 
молоді, і пішли вже ж всі гості за стіл, і начинається 
свадьба, оце так... 

ДАРУВАННЯ  Ось, наприклад, вас погукали на свадьбу. 
Ви прийшли, і то там вже перву чарку дали, другу, за 
третьою там вже дарують: чи гроші дарують, чи якісь 
подарки. Ви подарили мені, а я [мати], так як хрещена 
мати, хрещений батько... Оце ж на свадьбах батько іде 
наливає, а я іду з бутлем. Ви кидаєте мені туди гроші, 
а берете чарку од цього. А ще третій іде, і як ви пода-
рили [молодим, то він збирає]... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Казали «гукають на кури». Ми 
примєрно, гуляли, була свадьба, і ми приходили з кур-
ми в неділю. Хто заріже вдома, вдома приготує, а хто 
приходить з живими, усе на мотузку приведе, а в по-
неділок йшли ми вже на вареники... У  неділю  – все, 
шо пооставалося. Ще можуть борщ ізварить на ранок. 
А ввечері тоді вже кури варять, бульйон дають, ну, шо 
там вже позоставалось, і  кури. А  в понеділок, то ми 
вже в понеділок [...] зранку приходили, приносили оце 
зранку кури, поснідали, погуляли і можем розійтися, 
а тоді вже там кажуть, чи на два часи, чи на три. При-
йшли, вже можуть супу зварить якого...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  [Як готують вареники?] Сиплеться 
борошно, сода туда, ллється кисле молоко або на си-
роватці. Замішується тісто не дуже круто – так, щоб 
вимісилося хорошо. А  тоді ж по куску ріжуть отак, 
розкачують варениці і роблять чи з сиром, чи з капус-
тою, чи з картошкою, печінкою. А буває ж так, шо ще 
кусочок перчини туди вкинемо чи солі самої насипе-
мо. Для смішки, кому попадеться такий вареник. Да, 
да, для сміху... Невеликі [вареники]...

КУПАННЯ БАТЬКІВ, РЯДЖЕННЯ  А  тоді ж покупали 
батьків, на гілляку посадили, повезли десь до річки, 
повкидали у річку. Якщо в одному дворі свадьба, то 
і тих, і тих батьків – і молодого, і молодої. Вирубаєм 
таку гілляку здорову, накладаєм ж туди разного хла-
му, бур’яну, куфайки поклали туди. Та садили одних 
батьків, других батьків. Якщо це літо, то сплетуть 
з кабачиння вінки, поодівали на голову і тим, і  тим 
[батькам]. До гілляки прив’язали вірьовку. І ото тяг-
нуть туди, де калюжа... Такий звичай. А  тоді вже ж 
покатали, повискакували, то кого вловили, то вже в 
ту калюжу. Така дурість. Так заведено, а  тоді батьки 
пішли покупаться, вже повдівалися... А  тоді ж сюда 
гукають снідать. Сюди вже [до батьків молодої], да, да. 
Прийшли вже вони. Тут вони вже поснідали. А наші 
стоять на воротах. Нє, пішли ж туди до їх вони та й 
питають, де молоді. А вони вивели молоду і молодо-
го ряжених, не справжніх, і вони стоять. А ті кажуть: 
«Нє, це не наші молоді, давайте нам наші». А  вони 
кажуть, співають, що: «Ой виведіть наше, нехай нам 
запляше». А вони кажуть: «Вчора – в віночку, а сьо-
годні – в платочку». А вони відспівують: 

Немає ї вдома, 
Пішла в ліс по дрова.
Вернеться з дровами –
Зустрінеться з вами.

А тоді ж ми кажем, що це не наша. А тоді ж ми йдемо, 
шукаємо, де ж наша. Тоді взяли ж вмили їх, і  все ж, 
вона [...] у другому вбранні вже. Червоною лєнтою 
зав’язані коси, і вже ж прийшли сюди всі... Посніда-
ли, побули, а тоді вже ж зять веде тещу, так як би вже 
мене, веде туди, до своїх батьків. Да, у неділю. Йдемо 
вже туди, до його батьків... Тоді співають: 

Ой люди, вороги,
Не переходьте дороги, 
Нехай перейде Господь сам, 
Щоб нашим молодим щастя дав. 

Прийшли ми туди, а там уже на воротях сват і сваха 
встрічають нас. Положили соломи додолу, таку купу 
соломи, на солому положили якусь кухарку і посадили 
отако-о мене сюди лицем, а сваху – туди лицем. Ну й, 
посадили та й співають... Палять ту солому, солома го-
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рить, а тоді ж потушили. Да, да, підпалюють, підкурю-
ють. А тоді вже ж я сваху закутала платком, а сваха за-
кутала мене своїм платком. А тоді ж пішли вже за стіл, 
уже ж погуляли. А в понеділок у нас само собою варе-
ники, а у них само собою вареники. І оце таке. Вони ж 
усякі співають пісні. Якщо оце, прімєром, до молодого 
прийшли, то там співають свасі пісні... А ми ж як при-
ходим рано, приносим кури, на воротах стоять цига-
ни, ворота, хвірточка закриті. Повдівані цигани, ну, 
гості повдівані. На хвіртці зав’язана лєнта, тут стоїть 
стілець, тут стоїть бутилка, якась закуска. І бутель за-
кручений, і оце ми туди кидаєм. Якщо прийшли рано, 
то там написано: до восьми часов – пять рублів, після 
восьми – вже більше, пятнацять, після одинацяти – ще 
більше, хто припізнився. В той бутель це повкидали. 
Дають вони, од лєнти одрізують таку червону ниточку, 
десь уже прив’язуєм до себе до петлі, що ми уже гроші 
оддали! А тоді ж уже оті гроші, шо насобіралі, поки тих 
батьків покупали, поїхали десь у магазин, скупилися 
батьки. Тоді вже батьки покупалися, вийшли на вули-
цю, одних батьків поставили на стула і других батьків 
поставили на стула. Одівають там в сорочку ночну. 
Одівають материну одежу батькові, оділи ліфик, наді-
ли плавки [...], узули чулки, узули лапті, а  тоді вділи 
плаття. А батькове одівають матері. Поодівали шляпи 
там, а тоді медалі – чи кришки там від каструлі – це ме-
далі, ще якісь там путьовки понаписували на Канари 
їм, а тоді батьки запрошують увечері на кури, тоді ми 
вже сідаємо, їмо курей, ось таке...

ПОСАГ  Пішли вже вони туди, одвели туди нєвєсту, 
а ззаді пішли понесли постєль вже туди заразом, оді-
яло, подушку там, простинь. І вже свадьба там гуляє, 
а в нас гуляють тут люди. І гуляють, музика, гуляють 
чуть до дванацяти, [до] часу ночі погуляли, а  потім 
розій шлися.

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  А тоді рано тоже ж посходили-
ся у неділю... Людей багато собирається, і йдуть туда 
умивать молодих. Умивать і треба їх шукать, бо вони 
можуть не там спать, у  його батьків, а  десь у другій 
хаті. Вже вони йдуть шукать, де вони, ведуть до коло-
дязя, повмивали їх, все...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  А як приходять від молодого до моло-
дої свашки, то вони співають:

А в нашого свата
Нерублена хата,
Одвірки – з ганчірки,
Не дав сват горілки.

А як ідуть уже назад, то співають:
А в нашого свата
Нерублена хата.
Одвірки – з берези,
Ми ідем тверезі.

А як прийдуть до порога, то співають:
Пусти, свате, в хату,
Нас небагато –
Четверо та п’ятеро,
Всіх дев’ятеро.

Як їдуть кіньми за молодою та скриню беруть, то спі-
вають:

Кучерявий вуздиче,
Поганяй коні швидше.

Як не будеш поганяти,
Будем в степу ночувати.

А ще співали:
А в нашого свата
Нерублена хата.
На хаті – зілля,
А в хаті – весілля.

Як ідуть до молодого, то співали:
За хатою вишня,
Туди теща вийшла.
Вийшла вишні рвати,
Зятя виглядати.
Нарвала, нарвала,
Зятя виглядала.

Як коровай краяли, співали:
Дружба коровай крає,
Семеро дітей має.
А як прийдуть з мішками,
То заберуть з кришками.
Наш дружба між панами пан,
На ньому сивий жупан.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН
с. Покровське

Записав О. Васянович 29 липня 2008 р. у с. Покровське  
Кіровоградського р‑ну Кіровоградської обл. 

від Горіної Марії Семенівни, 1936 р. н.,  
родом із с. Привілля Кіровоградського р‑ну, 

та Горіна Олександра Захаровича, 1939 р. н.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Як женіх при-
ходить, а молода вже сидить вбрана. Женіх іде за нє-
вєстою. Співали:

Заглянь, Галючко, в віконце,
Стоїть Саша на сонце, 
Кінь його припав росою,
Сам він молодий з красою.

Як прийшли, то їм співають:
Де бояри забарилися, (2)
Чи на мосту провалилися,
Чи сіно косили,
Чи хліба просили.

Як заходять у хату, то співають:
Де ж ти, Галочко, ходила,
Шо твоя голівонька побіліла.
Шо на твою голівоньку – цвіт-роса,
А на твоє біле личко – вся краса.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Колись молодий і молода ходили наріз-
но, а щас разом ідуть. Перший женіх іде з дружкою, 
а тоді – нєвєста з боярами. На роспісь або на вінчання 
як ідуть, то нічого не співають. Це співають, як ідуть з 
вінчання. Як з роспісі ідуть, то співають:

Дивляться селяни, (2)
Шо йдуть городяни,
Попереді городянка йде,
Сімсот дружок веде.

***
Ой скупії волочани, скупії,
Поробили вуличеньки вузькії,
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Нема куди ні проїхати, ні пройти,
Вороного кониченька провести.
Ми проїдем, пройдемо,
Молодую нашу Галю проведемо.

Переспівки свашок і дру ́жок:
Здвигнулися лави, (2)
Як сіяли бояри,
Ще гірше здвигнуться,
Як горілки нап’ються.

***
Золоте зернятко в стіни б’є,
Чи всім боярам місто є?
А котрому немає,
Хай на припічку сідає.

***
Прилетіла перепелочка (2)
Не учора, та й теперечка,
І не кишкайте,
Не полохкайте,
Нехай вона привикає
Та й додому ни тікає.

Це вже як ведуть невістку до свекрухи, співали:
– Тобі, мати, не журитися, (2)
Тобі, мати, веселитися,
На припічку сісти
Та й порядочок вести.
– Як топила, так топити буду,
Як варила, то й варити буду.
Тільки людська слава,
Шо невістку діждала.

Як убирають молоду, то співають:
Ой дай, мати, масла, (2)
Я корову пасла,
Гонила на росу,
Дай помазать косу.

ДАРУВАННЯ  Як дарують на весіллі, то кажуть: «Дарую 
тобі цибулю, шоб не давала свекрусі дулю»; «Дарую 
вам гроші, шоб ви були всігда хароші»; «Шоб купили 
путьовку в Сочі, шоб не було пропуску ні одної ночі»; 
«Дарую сирнички, шоб було дві дочки».

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  У  свекрухи пов’язують мо-
лоду хусткою... 

Шо схотіли – те й зробили: (2)
З хліба – паляницю, (2)
З дівки – молодицю.

Це всі пісні з Привілля. Тут кацапи не знають. Моло-
ду пов’язує хусткою жєніх. Зараз уже всі чесні. Колись 
ставляли вино і робили гільце. Це дівування. Моло-
дьож іде і каже:

– Прощай, прощай, наша Галя,
Ми вже йдемо,
Ми ж твоє дівування
З собой беремо.
– Беріть, беріть дівування –
Наберіться.
Як вийдете на вулицю –
Поділіться.
– Як вийдемо на вулицю гуляти,
Будем твоє дівування вспоминати.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  
Калина, мати, калина,
Доброго роду дитина,

Вона по ночах ходила,
При собі красу носила.

Це матері співають. Але яка вона там чесна, хто то 
знає. На гільце вішають калину, а  [на] другий день 
чіпляють красні лєнточки. Зараз тоже чіпляють. Хоч 
вона з дитиною, хоч ні, а чіпляють. Як нечесна, то не 
співають нічого. Всі чесні.

Не бійся, ненько моя, не бійся,
Та в червоні чобіточки узуйся.
Топчи вороги ногами,
Заробила твоя дочка пошани.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («ПРИНО-
СЯТЬ СНІДАННЯ»)  Молодьож не вміє співать та й 
старі мало хто. Воно вже одходе. Як у суботу свадьба, 
то у неділю приносять нєвєсті снідання, мед несуть. 
Приходять рано і вмивають їх. Цигани вже йдуть. Чи 
цигани, чи так свашки.

КАТАННЯ БАТЬКІВ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  
У  суботу  – свадьба, а  в неділю їдуть батьків катать. 
Молоді стараються уже  – тачку везуть. Не успієш і 
оглянуться. Можуть співать які хоч пісні, а вони слу-
хають. Співали: 

Вийди, матінко, проти нас,
Винеси чашу меду для всіх нас.
Частуй, матінко, стаканом,
Поздравляй дочку з законом.

Як цигани, то співають усякі пісні, не обізатєльно глу-
посні. Матері благодарять, шо хороша дочка...

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Тарасівка
Записала С. Кравченко 31 липня 2008 р. у с. Тарасівка 

Маловисківського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Кочерещенко Ніни Кирилівни.  

Розшифрував В. Балушок

СВАТАННЯ  [У скільки років Ви виходили заміж?] У де-
в’ятнадцять. Приходять свати із хлібом. Сказали, чого 
вони прийшли. Як обично: «Чи оддасте ж ви?». І більш 
я забула, шо вони казали. До цього готовилися. Він же 
ж мені сказав, шо у неділю чи в суботу, я вже забула, 
прийде. А я вже ж постіснялася дома казать, а сказа-
ла бабі Параскі (це моя тітка), шо отак і отак. Ну й, 
приготовилися, шо й пиріжків напекли, і  картошки 
стушили, і шо там ше було. Договорилися ж усі і сіли 
за стіл, випили, хліб поміняли. Да, да. Хліб поміняли, 
посиділи вони, випили. Ми з Васильом ше осталися.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Готовились, людей багато було. Го-
товили картошку, борщ обично, пирожки пекли, ря-
жанку робили, холодець варили, голубці, бабку із лок-
шини робили. Ряжанку – до пирожків, і узвар, колись 
не кампот був, а узвар. І обізатільно кололи, як свайба, 
чи там свиню, чи кабана, і м’ясо було...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Плаття те, шо до вінця, – біленьке, 
ситцевеньке, квітчасте. Пошила мені Марусина тітка 
ще дівчиною. І жакет осінній. Чоботи в мене були хро-
мові. Тоді пішла мода, шо було, суконна така, забула, 
як її називали. Комір чорний з якогось звірка і, ну, не 
плюшка, а московка, чи не знаю. Ох, віночок. У Таш-
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лику був у Машуниної тітки віночок і фата тюльова. 
І оце я аж до неї ходила по той віночок і по фату [по-
зичала]. Брала вона за це десять рублів і шишку. Тоді 
все це одбулося, і я однесла назад... 

ВІНЧАННЯ  Люди кіньми їздили вінчаться, а  він був 
тракторістом. І була в колгоспі машина «Газік», і він 
виписав машину ту, і ми їздили машиною. Молода в 
кабіні їхала, а  молодий  – на машині. А  це во время 
свайби. Оце приїхали од вінця, сіли в молодої, пообі-
дали. Поздоровкаїться, й ми знаємо вже, шо нада вже 
вдіваться й готовиться на машину, й їхати до вінця...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Тоді не купляють [мо-
лоду], а купляють, як оце повінчались ми, і, от я забу-
ла, чи вперед до молодого пішли, пообідали, а тоді – до 
молодої. Тоді молодий приходе, як уже у молодого по-
обідають, тоді молода сидить за столом, і коло молодої 
чи сестра, чи племінники, і тоді вже продають молоду. 

ПОСАГ  Я не знаю, тоді наче, як оце вже забіжать, і тоже 
племіннички чи сестра сідає на сундук, на сундуку – 
подушки, і в сундуку яке придане є, і продає. Нє, не 
молодий, свашки. Молодого свахи [купують].

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Шишку [пекли], аякже. У нас не 
«коровай» казали. То пекли маленькі шишки, шо да-
вали усім, як дарували, а то шишка велика – отака, як 
сито. Тоже здобна, й уже як свайба кінчалася, тоді рі-
зали ту шишку, і всі її брали. [Кого запрошували пек-
ти?] А кого, і дівчата були, і жінки. Свої дівчата...

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

с. Каніж
Записали В. Левицький та С. Сіренко 30 липня 2008 р.  

у с. Каніж Новомиргородського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Чоботар Марії Миколаївни, 1958 р. н.,  

та Гордієнко Фені Миколаївни, 1937 р. н.

СВАТАННЯ  Старости. Своїх вибирали, хто харашо живе 
з жінкою. Їх перев’язували рушниками, єслі согласни 
отдать дочку. І старости два. Вони руководять свадь-
бою, як оце тамада. Вони ріжуть коровай на свадьбі, 
продають молоду... [Які слова-примовки казали свати 
в хаті дівчини?] «Десь тут забігла лисичка в цю хату, 
ми шукаємо, чи ви не бачили?». А вона [дівчина] захо-
валася. А коли вийшла, то сидить там коло печі шось 
колупа... [Яким чином дівчина висловлювала свою 
згоду на шлюб із парубком?] Вона виходила просто. 
Але якщо вона не згодна, то вона готовила гарбуза і 
виносила. Значить  – одказала. [Чи домовлялися про 
сватання?] Аякже! А ше ранше, то там батьки домов-
лялися. Ше до войни. Договарюються по-харошому. 
От у тебе є дівчина, а в мене – хлопець, і ми должни їх 
поженить. А тут начинався конфлікт. То той прийде, 
вона не хоче. То прийде та вкраде. Або вона плаче. То 
єсть і пісня «У церкві карета стояла». [Чи обмінюва-
лися хлібом свати й батьки дівчини?] Обєзатєльно... 

ОГЛЯДИНИ  Це ше і не сваталися, уже договарювали-
ся... Був син, а там брав дочку. А ті були заможніші. 
Прийшли, а той питав: «А коні в вас єсть?». Кажуть: 
«Єсть». А в них не було коней. Він каже: «Їдемо». А їха-
ли зімою саньми. Приїхали, а в дядька були коні. А той 
каже: «Дай я поведу до себе в сарай та й прив’яжу тих 

коней». Вони прийшли. «А де ж коні ваші?» – «Осьо». 
А  він же ж опитний, побачив, шо гною немає коло 
сарая. І  каже батько нєвєсти: «Ану, поїдем коні на-
поємо». Напоїли. А він каже: «Дай я подержу», – та й 
батогом їх, бо вони додому побіжать, а вони куди по-
бігли? До дядька. Приходять і каже: «Де ж коні твої?»

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода ходила з дружка-
ми, а молодий – з бояринами. Молода надівала вінок і 
ходила запрошувала. Дівчата співали:

Ой що ж то за село, 
Що в ньому весело. 
Кругом нього сад, садовина, 
В середині – калина. 
А потім сходяться на вечір. 

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Вве-
чері повинен приходити женіх із своїм старостою і 
світилками. «Світилками» називалася молодь, яка 
йде зі сторони женіха. А дружки – зі сторони молодої. 
Увечері проходить така гра, яка вимагає більше уваги 
і вміння вийти з положення, ніж застілля. Букети ку-
пляють, співають, гільце продають. Гільце – колись це 
робили з вишні, тепер є ялинка. Потім молоду треба 
було викупити. Продавав здебільшого брат [молодої], 
а купляла сторона молодого... Ввечері такі пісні співа-
ють. Наприклад, боярини купляють букети, які при-
крашають їхні груди, а дівчата співають: 

Було б тобі у бояри не йти, 
Було б тобі горох молотити, 
Гроші заробити. 

Потім одне одного передражнювали піснями. Зі сто-
рони молодої співають: 

Старший боярин косий,
А другий безносий, 
А третій безвухий, 
Та й той пісню слуха. 

Бояри сердяться і співають: 
Старша дружка – як стружка, 
Друга – як мотузка...

Йдуть і йдуть перипетії. Надоїло дружкам терпіти, 
і вони співають: 

Прийшло пісьмо з Виски, 
Щоб не дать боярам з миски, 
А з того корита, 
Де була свиня прибита. 

Гамір, шум, боярини задоволені. А потім находиться 
світилка: 

Ой вирує огненно з проса, 
Піднесу я дружці до носа. 
Вона буде просо клювати 
Та не буде нас зачіпати... 

Доходить до того, що треба якось старостам кінчити 
цей спів. Починають вони співати: 

Ой старосто, дядьку, 
Дайте нам порядку. 
Виведіть нас з хати 
Надвір погуляти, 
Бояр повидати. 
Ой чи живі, чи здорові, 
Ой чи вміють танцювати. 

Староста жартує. На другий день після сватання ідуть 
додому. За звичаєм треба, щоб ішли до молодого за 
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один стіл. Але коли прийшли до хати, батьки повинні 
їх зустрічати. Виходять батько із матір’ю і всіх просять: 

Схилилася вишня, 
Як матінка вийшла, 
За дрібними сльозами 
Не впізнала дочки.

Запросили молодих, а всі стоять і співають: 
Ой доки ми тут стояти будем,
Сиру землю та й топтати будем 
Червоними чобітками, 
Золотими підковками.

Тут їх ласкаво запрошують і так далі. І  од молодого 
виходять, і йдуть до молодої. У молодої така сама зу-
стріч, пісні. За другий стіл сідають і вже прощаються, 
співають, молода плаче: 

Прощай, подруженько, 
Бо ми вже йдемо, 
Бо ми ж твоє дівування 
З собою беремо...

Було [«гільце»]. Уквітчували його, і  стояло. Яблука 
чіпляли і конфети. На покуті [стояло]... Ранше було. 
Десь у [19]50-х [роках]...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Да. Буває так. 
Назначили свадьбу, приготовились, а  хтось вмер. 
І  стрічається з похороном. Дуже погана прикме-
та. Жить не будуть. І  справджується. Вмирає одне 
молоде... 

КОРОВАЙ  Короваю у нас не печуть – і шишки, і коро-
вай заказують у Кіровограді, і все. У нас там, у Захід-
ній Україні, і коровай пекли в суботу, і шишки, і гільце 
вбирали, а тут – ні. Хліб печуть постоянно, а коровай 
не печуть. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Весілля у каждо-
му селі гуляють по-різному. У нас у суботу починаєть-
ся весілля. Приходить молодий до молодої, забирає 
молоду, і йдуть до ЗАГСу, а потім гуляють весіля. Як 
приїжджає молодий за молодою, щоб іти до ЗАГСу, 
мати її виходить на поріг, тримає решето із зерном, 
конфетками, грішми [...] або в хвартусі, ми беремо до-
рожку з порога хати і аж у двір. На дорожку стають 
молоді, попереду стають батьки молодої, брат, сестра 
(молоді стають обличчям до вулиці, а батьки стоять до 
молодих лицем), а молоді вже будуть іти... 

ВІНЧАННЯ  Ранше ше лучче вінчалися. Як комуністи 
були – не вінчалися. І дітей не хрестили... Ми вінчали-
ся. В церкву ходили. Зараз, як вінчаються, то дружка 
та й боярин вінці держать, а  ранше були нанашули. 
Просто беруть чоловіка і жінку за нанашули [майбут-
ні куми]. А тоді на другий день од молодого уся свадь-
ба іде до нанашулів, і там гуляють... 

ПЕРЕЙМА  [Чи переливали дорогу молодим?] Обє-
затєльно. Було молодьож ждуть, той з відром, той з 
кружкою – переливають...

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Туфля 
крадуть у нареченої, крадуть хлопці ті, шо гуляють на 
весіллі. Крадуть з боку молодої, шоб боярин тоді ку-
пляв. І дружку викрадають тоже. Шукають усі, а тоді 
боярин викупляє... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  У  нас цікаво покривають 
молоду. Беруть у руки платок, стають над молодою, 

з одного боку – хтось од молодого, а з другого – од мо-
лодої, або матір хрещену, або того, хто добре в шлюбі 
живе, і співають:

Покривалочка плаче,
А що ж вона хоче?
Князя молодого,
Рубля золотого.

Отак вони над нею платочком махають і співають, 
а перед тим, як уже покривають молоду, є прощаль-
ний танець молодої. Молода виходить у танок, музика 
грає «Горіла сосна, палала...»:

Горіла сосна, палала, (2)
Під ней дівчина стояла, (2)
Русую косу чесала. (2)
– Ой коси, коси ви мої, (2)
Довго служили ви мені, (2)
Більше служить не будете, (2)
Під білий вельон підете. (2)
Під білий вельон, під хустку, (2)
Більш не підеш ти за дружку. (2)
Під білий вельон з кільцями, (2)
Більш не підеш ти з хлопцями... (2)

Всі співають під музику, а вона танцує з кожною друж-
кою по черзі, надіває їм на голову вельон свій, шоб усі 
заміж повиходили... 

ДАРУВАННЯ  Повечеряли, вийшли потанцювали, по-
співали, і  ото другий раз заходять і дарують. Багато 
[столів було]. Строять палатки, навіси. Строять таку 
временну кухню, дві плити, каструлі. Там же ж варить 
треба... Можуть шось вкрасти в молодої, а боярин ви-
куповує... Повінчалися. Прийшли, гуляють до вечера. 
Всі люди зійшлися. І  ранше дарували так ізвечера у 
молодого, покрили молоду, співають...

ПОСАГ  [Чи давали молодій придане?] Обєзатєльно. 
«З приданками» кажуть. Подушки, одіяла, рядна. А те-
пер вже не показують. А то по вулиці йдуть з одіяла-
ми, викрикують. Той подушку держить, той – одіяло...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  А проща-
ється так. Гурт жінок співає пісню: 

Вже би була їхала,
Вже би була йшла,
Я своєму батькові не вклонялася.
– Кланяюсь тобі, батьку,
Що навчав мене порядку,
Більше не будеш, не будеш. (2)
Вже би була їхала,
Вже би була йшла,
Я своїй матусі не вклонялася.
– Кланяюсь тобі, мамо,
Що будила мене рано,
Більше не будеш, не будеш... (2)

Молоді все времнє кланяються.
...Вже би була їхала,
Вже би була йшла,
Я своєму братові не вклонялася.
– Кланяюсь тобі, брате,
Що пускав мене до хати,
Більше не будеш, не будеш. (2)
Вже би була їхала,
Вже би була йшла,
Я своїй сестричці не вклонялася.
– Кланяюсь тобі, сестро,
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Що навчила косу плести,
Більше не будеш, не будеш. (2)
Вже би була їхала,
Вже би була йшла,
Я своїм порогам не вклонялася.
– Кланяюсь вам, пороги,
Де стояли хлопців ноги,
Більше не будуть, не будуть. (2)
Вже би була їхала,
Вже би була йшла,
Я своїм воротам не вклонялася.
– Кланяюсь вам, ворота,
Де стояла хлопців рота,
Більше не будуть, не будуть. (2)
Вже би була їхала,
Вже би була йшла,
Я своїм сусідам не вклонялася.
– Кланяюсь вам, сусіди,
Що прийшли ви на весілля,
Більше не буде, не буде.

Оце таке ше в нас є. Як оцю пісню, наче прощальну, 
співаємо, то всі плачуть... Всім вклонилася, і  пішлі. 
А  мати в фартух набирає жита, пшениці, цукерок, 
грошей, монети і посіває свою дочечку аж до воріт... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Це як весілля 
проходить, то молодої батьки заставляють свою ди-
тину за столом просити: «Розрішіть на Вас казать 
“мамо”». А на другий день молоду ведуть до колодязя, 
прив’язали її біля колодязя, а свекруха стоїть у дворі, 
і ця невістка повинна гукать: «Мамо!». А вона ж іде: 
«Іду, моя дочечко, іду, моя зіронько». Обнялися, по-
цілувалися. А тут ще був обряд такий... В нас одна ви-
лізла на горище та не казала «тату» на свекора, а він 
забрав драбину. А вона: «Ей, поставте драбину». А він 
мовчить. Вона сиділа-сиділа, а  тоді: «Тату, поставте 
драбину». Він поставив... На чотири угли колодязя 
молодий або його боярин мав покласти хоч по десять 
гривень грошей, викупить її, щоб отв’язать її... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Рано ідуть 
провіряють. Красні флаги на хату чіпляють – значить, 
шо вона дєвствєнніца. То і тепер чіпляють у молодої 
на хату. [Що робили, якщо молода була «нечесною»?] 
Там промовчували і все. Чіпляли [прапор]. Але знали. 
І як заходиш на другий день, обєзатєльно десь ниточку 
прив’яжуть червону на фіртку... І стрічками червони-
ми коровай обв’язується, в матері нареченої – червона 
стрічка. А циганське весілля в нас було колись. Дівчи-
на вийшла заміж за цигана. Всі цигани пішли після 
того і перевірили простирадло. Винесли і показали, 
яке воно. Чи невістка дійсно була чесна дівка. У  нас 
простіше. У нас шишки несли тоже перев’язані черво-
ними стрічками. Питає нанашка хлопця: «Ну як, в тебе 
дівчина чесна чи ні?». Шо він скаже, – чесна. Значить 
нанашку перев’язують лєнтою, шишку обв’язують, ка-
лина і лєнта. І тоді вся свадьба на другий день йдуть 
до молодої з прапором, вилазять на димар, чіпляють. 
А  як свадьба кончається  – дарують свахи, молодої і 
молодого батьки дарують одне одному. Перше дару-
ють молодої мати сорочку вишиту, платочок гарний, 
фартух і лєнта красна. Оце зав’язують свекруху...

КУПАННЯ БАТЬКІВ, КАТАННЯ БАТЬКІВ  У  суботу 
ввечері подарували, покрили молоду, у  неділю про-
сто гуляють, купають батьків, якщо вже остання ди-

тина виходить заміж [чи одружується]. Садовлять на 
якусь тачку і везуть до води, там їх укидають у воду... 
Це як тепло...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Потім у нас дуже цікавий 
обряд – «цигани». Є цигани з боку молодого, і з боку 
молодої. Самі активні приходять, одіваються у такий, 
наче циганський одяг, а  тоді йдем по селі. Гармошка 
грає. Якшо од молодої, то я йду до тих, хто гуляв у мо-
лодої, і наоборот, хто од молодого. Чудять по-всякому, 
крадуть курей, качок, а ввечері вже йдуть на весіль-
ний двір вечеряти. Ага, на другий день весілля, коли 
приходять гості, то ми збираємо гроші з кожного, сто-
ять двоє людей – циган – і за всіх требують гроші. За 
ці гроші купуємо у магазіні батькам молодої (чи моло-
дого) одяг – труси, ліфчики, пустушки, таке все, тоді 
вдівають батьків і чудять. У  нас цигани постійно на 
весіллях, у понеділок.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  У  нас іще 
вмивають уранці молоду. У  неділю біля криниці 
прив’язують за рушник. З сторони молодої, її родичі 
несуть їсти молодій. Стараються принести, що два 
вузли, в одному – хороша їжа, а в другому – там таке, 
шкарлупи, кістки. Люди молодого стараються забрати 
кращий вузол, а ті відходи дати молодій. Сміху стіль-
ки, жартів, дотепів. Тоді молоду за руку прив’язують 
рушником до колодязя... Старости прив’язують... 
А вона кричить: «Мамо, мамо, одв’яжіть мене!». А ста-
рости витягають відро води, вмивають її гарненько, 
а тоді вже виходить свекруха молоду невістку викуп-
ляти. На чотирі сторони криниці кладе гроші, тоді ті 
гроші забирають як викуп, а молоду відв’язують...

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Розумівка
Записав С. Сіренко 1 серпня 2008 р. у с. Розумівка  

Олександрівського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Вовченко Олени Павлівни, 1934 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  Моя мати і батько поженились так. Кого 
сказав його батько, шоб він брав, того він взяв. 
У 1926 році було. Сказав йому батько, шо нє, ти теї не 
братимеш, бери оту. І так батько взяв. Не пошкодував. 
І мати каже: «І я не пошкодувала, шо за нього вийшла. 
Бо,  – каже,  – гуляка в мене був, то сказав батько, за 
того ми тебе не оддамо, бо то музика». [Якщо музика, 
то це погано?] Це погано. Треба йти за хазяїна. Шоб 
земля була в його...

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Оце ж молодий, як у його був 
старший брат, зять старший. Оце він брав їх двох і 
сам третій. Батьки йшли в неділю. Оце ж посватав він 
мене в суботу. А в неділю прийшов кликать моїх бать-
ків до себе. Оце пішли мої батьки до нього. І батьків 
старший брат, і сестра, і материна сестра. Там пообі-
дали, побалакали, потом прийшли сюди його батьки 
і його родичі. Назначили, на коли вже свадьба. У нас 
була свадьба на Миколая двадцять другого числа [22 
травня]. Ми посваталися третього травня, перепи-
сувались [розписувалися] п’ятнадцятого. В  старо-
сти була палиця. Вона була особа, і  вона називалась 
«патириця». Вона була така чорна, і такі смужечки по 
ній помальовані білі. А  вверху  – таке жовтувате, як 
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сонце. Це вона позичалася од свата до свата. Вона не 
на все село, а  так як, щитать, на рід. Оце в нас про-
йшла свадьба, то вона в цих сватів зберігалася, а по-
тім в когось свадьба. А вже моїх онуків так не сватали. 
Ця традиція перестала існувать десь у [19]70-х годах. 
[У якому році Ви виходили заміж?] В [19]54-му. [Що 
несли із собою свати?] Хлібину позичену, треба шоб 
було. І позичити в первих людей. Шо перва пара, шо 
вони не розходились. Та вони оце: «І наша куниця, 
і ваша дівиця, і чи оддасте, чи не оддасте дівку?» Якщо 
відказуються, кажуть: «Ідіть собі, старости, дайте на-
шій дівці підрости». Гарбуза давали. [Чи домовлялися 
про сватання?] Наречений питав батька молодої. І не 
йшов до хати, а десь як стрів на дорозі. А потім – сва-
тання, тоді свадьба пройшла... Як я йшла заміж, то 
вже не було оглядин. А раніше були. Оце як моя мати 
йшла заміж, то були... 

ВІНЧАННЯ  А потім уже уранці пішли ми до церкви, по-
вінчалися, піп [священик] нам дав ікони. Ми вийшли 
з іконами із двору церкви, ті ікони забрали додому 
жінки. І тоже, шоб перва пара, шоб вони нерозведені 
були і [не] вдови. Понесли сюди до нас, бо ми ж пішли 
до нього обідать. Прийшла я додому з дружками. По-
тім він приходить з «поїздом» називається. З гільцем, 
свашки, світилки, бояри і староста. 

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Прийшли, тут 
уже до вечора, дарують тим сватам, а  ті принесли 
свої подарки тим сватам  – і це до вечора. Розділили 
коровай молодої... Бо мій коровай розділили в неді-
лю, а його коровай – у понеділок. Дарують молодим, 
нарядні танцюють. Оце цілий день. Потім у вівторок 
жито молотять. Розділять його всім то жито, дають по 
чайній ложці всім того жита. І цілий день прогуляють... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («ШУКА-
ЮТЬ ЯРКУ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  А тоді на другий 
день рано в понеділок приходять ярки шукать. А  це 
ж молода. Забрали туди молоду, і  вона називається 
«ярка». І  це прийшли забрали нас і сватів сюди, по-
обідали тут, пішли туди – коровай вже його ділять...  
У середу знов приходять кури їсти. Хто приніс, а хто 
свої ріжуть та варять, – їдять кури. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Після свадьби на другу 
неділю  – «борщі» називали. Приходять свати. Тоже 
іде мій вже чоловік до моїх батьків, запрошує до себе. 
Вони прийшли, пообідали, погуляли, тоді приходять 
сюди тоже із родичами. Небагато родичів брали – десь 
до десятка. А січас тоже ті борщі їдять. Тільки так – 
свадьба пройшла, а на другий день свати ідуть. Не че-
рез тиждень... У четвер куховарку «шмалять». То вона 
танцює коло того вуг лю і могорич їм дає. Оце таке 
було. У п’ятницю це вже прибирають, всі сходяться, 
помагають, це вже столи розносять. І все одно гуля-
ють цілий день. А тоді в суботу прийшли, вже нагото-
вили все на завтра, бо завтра будуть оце ж борщі [...] 
їсти. Оце вже помазали геть і позамітали, і в дворі – 
оце порядки роблять.

Записала І. Романюк у с. Розумівка 
Олександрівського р‑ну Кіровоградської обл.  

від учасників  фольклорно‑етнографічного  
ансамблю «Барвінок»:

Волкової Параски Яківни, 1930 р. н.,  
Яновської Меланії Степанівни, 1941 р. н.,  

Зеленько Тетяни Матвіївни, 1940 р. н., 
Безносенко Варвари Йосипівни, 1929 р. н.,  

Бугаєнко Катерини Микитівни, 1944 р. н., 
та Шевченко Анастасії Василівни, 1947 р. н.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода не була в фаті, це 
не наше, а руське. Колись молода два дні була в він-
ку: і в суботу, і в неділю. Вінок був білий, восковий. 
В  суботу молода ходила, кликала дружок... [Дівчата 
співали:]

Ой попе, попе, 
Гордію, Гордію, 
Не дзвони рано в неділю,
Задзвони рано в суботу,
Перебий дівчатам роботу.

КОРОВАЙ  Пекли в суботу коровай і в молодого, і в мо-
лодої. В суботу був дівич-вечір. Коровай прикрашали 
калиною, барвінком. Співали:

Піч наша реигоче – (2) 
Короваю хоче, (2)
А припічки усміхаються –
Короваю сподіваються.

***
Коровайная пара (2)
У припічку грає
Та в піч заглядає,
А чи виметено, а чи вимазано,
Коли б мені сісти на щасливім місц(і).

***
До бору, боуяре, до бору, 
Рубайте сосну здорову, 
Рубайте сосну на тріски, 
Шоб коровай загнітить.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце вирубували 
із сосни бояри і молодому, і молодій. Прикрашали в 
обох там. Тоді молодий приходить з гільцем до моло-
дої, викупляє в дружки молодої гільце. Тоді своє ста-
вить, а  те приймає. Калиною, барвінком, конфетами 
прикрашали гільце. Співали:

Чорнявії гільце вили, (2)
Русявії дивилися, (2)
Шоб собі навчитись.
Не йдіть, молодиці, (2)
До нас гільця вити,
Звиємо ми самі краще...

***
Ой там Іван наряджається, (2) 
Отця, неньки та й питається:
– Скільки, мати, та й буяр брати. (2) 
Скільки, й мати, цвіти, дружок брати.
– Бери, синку, всю родиноуньку (2) 
І бери з тою ще й далеку.
І близькую, ще й далекую, (2) 
І бідную, ще й багатую.
Багата йде пити та гуляти, (2) 
А бідна йде порядок дават(и).

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Ввечері, коли розплі-
тають косу молодої, співають:

Ой там, Галя, білозіронька, (2)
Та й стояла край одвіроуньк(а),
Та й чеисала русу кісоуньку, (2)
Та й пустила дрібну слізоуньк(у).
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– Устань, ненько, у суботоуньку (2)
Та й змий мені та й голівоуньк(у).
Будеиш чесати та й прямитимеиш, (2)
Білих ручок не втомитимеш, (2)
Греибінчиків не ломитим(еш).
– Ізмий, дочку, та й сама собі, (2)
Не завдавай та й жалю нень(ці).
Бо я ж той жаль, та й сама знаю. (2) 

Якщо молода була сиротою, то, щоб розжалобити 
всіх, співали сирітську:

Ой ходила тая Галя по крутій горі, 
Нагляділа селезеиня на тихій воді.
– Пливи, пливи, селезеню, по тихій воді,
Прибудь, прибудь, мій батеинькоу, тепера ко мні.
– Ой рад би я, дочко ж моя, й прибути туди,
Насипали сирой землі на груди мої.
Склепилися карі очі на всі ночі,
Не дам тобі, дочко моя, я й помочі.
Єсть у тебе, дочко моя, рідний дядько,
Нехай дає порадоньку так, як батько.
– Ой кланялася, мій батеинькоу, і не раз, і не три,
Та неи дають порадоньки такої, як ти.
Ой кланялась, мій батенько, і не раз, і не два,
Та й неи дає порадоньки чужая чужина.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодий 
іде з хлібиною під пахвою, боярин іде з гільцем. Мо-
лодий йде забирати молоду з поїздом  – свашки, сві-
тилки, старости. Як в молодого квітчають його гільце, 
збираються йти до молодої. Цю пісню співають:

...битая доріженька, 
А потомилися наші ніжень(ки).
Ой туди ж ішов Іван із буярами, 
Йому калина дорогу заступи(ла).
Вийняв шабельку, щоб калину рубати. 
Стала калина до нього промовляти:
– Не рубай мене гострою шабелькою, 
Обкопай мене сирою земелькою,
Обгортай мене червоною китайко(ю)...

Коли молодий іде до молодої, співають ще й таку 
пісню: 

Сніг іде, стежка біліє, (2)
Зять іде, теща радіє.
– Ой не радій, тещенько, не радій, 
Бо наведе челядоньки повеин двір.
– А я ж тую челядоньку збираю,
Я ж тую челядоньку приймаю.
– Пусти, свате, в хату, (2)
Нас тут небагато: четверо, п’ятеро,
Та всіх дев’ятеир(о).
Наша сваха залякалася, (2) 
В коміроньку заховалася.
З коміроньки виглядає,
Чи багато свахів має.
А там миші жельботіли, 
Мабуть, вони сваху з’їли. 

ПОСАД  Молоду не ховали, вона сиділа за столом. В той 
час хлопці викупляли. Два хлопці продавали. Коли 
молодий прийшов до молодої, то він викупляє місце 
біля неї, а тоді його заводять за стіл на посад. Як за-
водять на посад, то дружки співають:

Не ходіть поза плеичима, (2) 
Не світіть очима.

Та засвітіть свічеичками 
Пеиреид нами, дружиечкам(и).

Молодого посадять, він поцілує молоду. Як не цілує, 
то співають:

Було б тобі не женитися, (2) 
Було б тобі волочитися,
Було б тобі жінку не брати,
Як не вмієш цілувати.
Цінована тарілочка, цінованая,
А вже тая Галя цілованая.
А вже тую тарілочку поціновали,
А вже тую нашу Галю поцілували.
Золотеє зернечко в стіну б’є,
А вже той Іван у двір іде.
Золотеє зернечко за селом,
А Іван вже той за столом. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Зустрічаючи молодих після шлюбу, співали:

Ой як тая Галя з-під вінця
Та сіяла василеички з рукавця.
На їй віночки сіяють,
А за нею дружеички співають.
На їй віночки червоненькі,
А за нею дружеички молоденькі.
На їй віночки сіяють,
А за нею дружеички співають.
– Ой були ж ми в церкві (2)
Та й бачили диво: два вінці на стільці,
Третій – на ложі.
Стелилися квіти, стелилися квіти,
Вінчалися діти,
Зранку до обіду, зранку до обіду...

Як прийдуть із церкви до молодої додому, то співали:
Вийди, матінко, против нас,
Спитай, матінко, й усіх нас,
Де ж твоє дитятко бувало,
Під царським вінцем стояло... 
Із милим Іваном-молодцем. 
Сяду, впаду ластівкоую перед матінкоую...

Всі сідають за столи, і починаються перепалки між бо-
ярами, дружками, світилками. Дружки:

Світилочко пані, обідай із нами,
Не будь така пишна, як у саду вишн(я).
Та будь така висилесеинька, як у саду...

Світилки:
Ой якби я пані (2), не сиеділа б з вами, 
Та й сиділа б із панами, краще, як із вам(и).

Дружки:
Ми ж тебе не гнівили (2), ми ж тебе 
припросили, 
Щоб ти їла й пила, неи голодна бул(а).

Боярам співають:
Наш боярин пеилихатий (2), бігає кругом хати, 
Грошей позичає, гільце викупля(є).
Шкода, шкода, боуярине, твоїх чорних бріив,
Ми думали, боуярине, шо ти королів.
А ти, козак бідний, та викинув п’ятак мід(ний).
А ти, мужичище, тобі кинув п’ятачи(ще).
А в первого боуярина кривая нога, 
А в другого боуярина лиса голова.
А кривою ногою жар загортать, 
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А лисою головою двіир замітать.
А на лисій голівоньці біб молотить, 
Та нікуди зернеичко й не полеитить.

Старостам співають:
Ой староста, дядьку, дайте нам порядку,
Вивеидіть із хати надвір погулят(и).
Надвір погуляти, боярів оглядат(и),
Чи не криві, не горбаті, а чи вміють 
танцюват(и).
Благослови, Боже, і й отець, і й мати,
Своєму дитяті на двір погулят(и).

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Дарування перед 
коровайом. Дарують хрещеним батькам сорочки, хуст-
ки, платки батьки од молодої і молодого. Після коровая 
дарують молодим. Спочатку подарують у молодого, тоді 
йдуть у молодої дарують. Роздавали коровай старости, 
вони і різали. В цей час співали. Дружки співають:

Ой дивиться старшая дружка (2), як буяри 
коровай крадуть,
Під стіил нахиляються, короваєм запихают(ься).
Якби дружки не дивились, то буяри 
подавил(ись).

Світилки і свашки одспівують:
А ми роду не злодійського, 
А ми роду королівського,
Бодай дружки не діждались, 
Шоб бояри коровай крали.

Після короваю дружки вилазять, та сідають молодиці, 
та співають «Голубоньку».

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Провожа-
ють молоду до молодого. «Голубка»:

– Ой чого ти сидиш, Галю, чом не дякуєш  
 батеньку,
Бо вже рязані [ряджені], понарязані,
Свекрові коні позапрягані, 
Тільки сісти та й поїхат(и).
– Велю коникам вівса дати,
З дружечками погуляти.
Поки одійде батенько в саду,
Та й до мене на пора.
Ой чи ти, батеньку, на порі, 
Спасибі тобі, ти мій батеньку, за твоє кохання.
Що я й у тебе гуляла, а що хотіла, не знала. 
Ложки помити, хати замеисти, 
За віночок та в таноч(ок). 
Ой за віночок та й у таночок, гуляти до віку.

Потім співають такі самі слова до матері. «Голубонь-
ку» співають на кінець весілля. Молода прощається із 
подружками. Їй співають:

Розкотітеися, кислички, розпрощайтеся,  
 дружечки.
Розкотітеся, дрібненькі, розпрощайтеся,  
 рідненькі.
Ой на горі жостер, (2)
Тато, мати, пустіть,
І скриню, і перину,
І Ганю-господиню.

Жостер – це таке дерево. З колючками. Ягоди можна 
їсти. Менше як терен.

Куди, дочко, собираєшся, (2)
Шо так рано й умиваєш(ся).

Чи між гори кремінистиї, (2)
Чи до свекрухи наровисто(ї).
Чи між турки, ой чи між татари, (2)
Чи між дружки, ой чи між буяр(и).
Між гори кремінистиї, (2)
До свекрухи наровисто(ї).
Я ж помажу, сусід перевірит,
Куди піду, сліди й перевірит,
Слово скажу, вона й не повірит...
Їсти хочу, аж серденько в’яне, (2)
Хліба вріжу, вона скоса глян(е).
– Ше ж ти й у нас, дочко, не робила, (2)
Шо ти хліба й уронил(а).
– Якби ж моя рідна ненька знала, (2)
Вона б мені обідать прислал(а)...

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Червона Кам’янка
Записала І. Щербак 27 вересня 2008 р.  

у с. Червона Кам’янка  
Олександрійського р‑ну Кіровоградської обл. 

від Пиндика Олександра Михайловича, 1928 р. н., 
та Пиндик Олександри Антонівни, 1922 р. н.

СВАТАННЯ  Молодий їде до молодої із старостами, два 
старости. Це за день, а то й за тиждень до весілля. При-
їжджає до молодої, до її батьків. Свати беруть хлібину, 
їх рушниками у молодого перев’язують. А як молоду 
ми засватали, то молода перев’язує нас. Та всяке каза-
ли... Шо у вас є куниця і лисиця... А в нас шо з мужської 
сторони почули та бігли, та ловили її... Якшо молода 
згодна, то вона перев’язує рушниками старостів. І ше – 
як молода согласна, то должна перерізати хлібину, шо 
принесли старости, пополам. І половину цієї хлібини 
їдять за столом, а половину оддають сватам. 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  У суботу вони ідуть 
розписуватися... Більшість вінчається. У  нас вінча-
ються або в п’ятницю, або в неділю. У суботу гуляє-
мо, а в неділю рано ідуть до церкви, вінчаються. І далі 
продолжається гульня. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД, ВИКУП МОЛОДОЇ  Договорюють-
ся, на який час гуляти починають – чи на дванадять, 
чи на два часа. Молодий наряжав бричку з кіньми і з 
старостами їхав до молодої. Приїжджають, а парубки, 
якшо ше й молодий з другого села, натягують канат і 
не пускають молодого, требують могорич. Ставляють 
стіл, хліб на стіл ложуть. Молодий викуп дає, вику-
пляє, дає горілку, гроші дає. Тоді стіл прибирають і 
пускають старостів і молодого в хату. І як приїхали, то 
як є у молодої чи брат менший, а як немає, то племін-
ник, то тоже не пускає їх у хату – тоже викуп требує. 
А молода на покуті сидить, фатою закрита. Молодий з 
старостами зайшов, одкриває фату, цилує її, і тоді вже 
начинають собираться їхать розписуватися. А в неді-
лю вже їдуть вінчаться. Як [молоді] їдуть вінчаться, то 
їх батьки посипають канфетами, пшеницею, дєньгами. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  А як приїжжають з церкви, то батьки встрі-
чають їх на порозі або й, другий раз, за ворітьми. Мати 
виносить ікону, а батько – хліб. Молоді хліб цилують, 
ікону цилують, батька й матір цилують. Січас шам-
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панське наливають, а раніше горілку, бо його не було 
тоді. Молоді п’ють, а тоді б’ють стакани на щастя, ки-
дають їх на землю, шоб розбилися. 

ПОСАД  А  тоді ж заходять у хату  – старости заводять 
їх за платочок: з одного боку бере молодий, з друго-
го – молода, а сват – посередині і так заводить за стіл. 
Молоді сідають на покуті. Сідають, обідають. Свати 
співають і молодому, і молодій. І дружки співали...

Їсти хочу, аж серденько в’ється.
Вріжу хліба – свекруха поглядає.
Ще ж ти, доню, й у нас не робила,
А вже ж й кусок хліба одломила.

Це співають молодій, коли її вже привозять до моло-
дого, і у хату зайшли. І оце ж як сіли вечерять, а моло-
да бере хліб, то їй таке співають свашки.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Чи переві-
ряли цнотливість молодої?] Це ж уже на другий день, 
в  понеділок. Якшо чесна, то беруть красять матерію 
і вивішують на димарі, шоб усі бачили червоний ко-
лір. А як нечесна, то у молодої вдома обмазують двері, 
хату чорним.

КУПАННЯ БАТЬКІВ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  
[Батьків купали, коли вони одружували останню 
дитину?] Нє, за кажним. Готують возик, батьків на-
ряжають у саме таке погане все, у дрантя таке. А вже 
як покупають, то на батька одягають женську одежу, 
а на женщину [матір] – мужську. А як батьків везуть 
купать, то молоді ідуть слідом, вона ж уже в платочку, 
не в фаті. Ідуть з бутилкою, із закускою і викупляють 
батьків у тих «жеребців», шо везуть. Вони переки-
дають батьків чи у ковбаню, чи у ставок. І тих, і тих 
[батьків] купають. Як і в молодого, і  в молодої була 
свадьба, то і там, і там таке роблять. Тоді ж разом не 
було свайби. Це тепер, то разом роблять.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  А  в понеділок вареники 
«шили». Оце ж збираються у молодого чи молодої, 
дивлячись у кого свайбу гуляють, або і в молодого, і в 
молодої, то там і там собираються в понеділок гості. 
Начинається з того, що вранці в понеділок ходять ци-
гани, наряжаються в циганське і ходять кури ловлять, 
гусей ловлять, птицю всяку ловлять у тих, хто був у 
суботу і неділю та не прийшов у понеділок на свайбу. 
Курей ловлять, беруть, шо хазяйка там дасть. На вечір 
готовлять з цієї птиці суп гарний і вареники готов-
лять. Вареників багато готовлять із сиром. Може по-
пастися з пшеницею, просом, соєю – це для сміху такі 
ліплять. А  кому попався такий вареник, то той уже 
должен виполнять заданіє – чи співать, чи танцювать, 
хто шо вміє. Да, вареники осталися.

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Чечеліївка
Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р. у с. Чечеліївка  

Петрівського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Нетеси Зінаїди Пилипівни, 1935 р. н.

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧЕРИНКА»)  Раніше в суботу в мо-
лодого вечеринка була. Гуляє вся молодьож, співають, 
грають, танцюють. Потім батьки приглашають у моло-
дого дружок і бояринів вечеряти.

ВІНЧАННЯ  А в неділю утром їдуть вінчаться до церк-
ви. Молодий приїжжає до молодої, і кіньми їхали до 
церкви у Стародуб. Як повінчалися, то їдуть зразу до 
молодої. Погуляли в молодої, забірають придане і вже 
їдуть гулять до молодого. Оце так у Жуганці було. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  
Ще й дружечки на горі,
А голосочок у дворі.
Застиляй, мати, столи й лавки, 
Бо йдуть дружечки-панянки.

***
Старший боярин патлатий, (2)
До столу прип’ятий,
Гвоздиком прибитий,
Щоб не був сердитий.

***
Їли бояри, їли,
Цілого вола з’їли,
На столі – ні кістки,
Під столом – ні ріски.

***
Старша дружка коса,
Наїлася проса.
Сюди-туди повертається –
З неї просо висипається.

***
Од столу та й до порога
Втоптана дорога.
Бояри топтали – 
Помиї хлебтали.

***
Світилка – шпилька при стіні,
На їй сорочка й не її.
Прийшла сусідка, штовхає:
– Скидай сорочку, смеркає.

А перед тим як мають дарувать, то співають:
Ой розступися, чужина,
Нехай приступить родина,
Нехай батенько частує,
Щастя й доленьку дарує.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  В по-
неділок це ж були цигани. Вдіваються хто в шо і попід 
хатами ці, шо на свайбі гуляли, збірають кури. Хто не 
прийшов в понеділок, беруть рядно чи одіяло і при-
носять в цьому того, хто не прийшов. Для сміха ж ото. 
Я щитаю, шо свайба – це драматичне дійство. А шо ж 
тепер – прийшли, наїлись, погацали і всьо. Ні звуку, 
нічого. Не збірають курей. А ранше – зібрали курей, 
зварили харошу юшку, бо курей штук п’ятнадцять. 
В понеділок, як ідуть, то оце ж стоять два діжурні і од-
бирають по два рублі, і чіпляють червону лєнту. Тоді 
за ці гроші купляють шось. Оце ж поїли цю сюрпу 
курячу, тоді те, шо купили за ті гроші, одівають бать-
ків. Батькові одівають жіночі труси, ліфик, ну так, для 
сміха. Матір тоже одівають у хтозна-шо. І цих же, шо 
обслужували, тоже одівають, шо там купили.

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Катали батьків на возиках. Вози-
ки уквітчують, як літом, то гілками поуквітчують. 
І везуть. Як є річка близько, то у річку везуть, пере-
кидають, а як ні, то десь у калюжу вкинуть. [Катали 
батьків, коли вони одружували останню дитину?] Нє, 
за каждою так. 
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СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  [Тепер] нічого не дотримуються 
тут у нас у Чечеліївці. А то наша дівчинка йшла аж у 
Пантаївку, це Олександрійського району. Так одвід-
тіль приїхали цигани в красівих платтях у циганських. 
Там ше такі старі обичаї. А тут якісь такі люди, шо не 
додержуються. [Чи батьки благословляли молодих?] 
Таке є. А так більше нічого нема старого у свайбі. Ше 
як були такі старі жінки, шо уміли організувать, знали 
обичаї, то збірали кури, наряжались в цигани... А те-
пер оце в столовій одгацали і всьо. 

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН

смт Власівка
Записала В. Конвай 21 травня 2012 р. у смт Власівка 

Світловодського р‑ну  Кіровоградської обл. 
від Коваленко Ніни Іванівни, 1940 р. н., 

 Шевченко Антоніни Григорівни, 1942 р. н., 
та Тимошицької Алли Василівни, 1971 р. н.

СВАТАННЯ  У нас прийнято, щоб сватать ходили чоло-
віки. До нас, наприклад, приходили сватать батько, 
дядько і хрещений батько, і  жєніх же іде. Пригото-
вили хлібину, у платочок замотали, і бутилку водки. 
Прийшли, щось там трохи пошуткували, що у вас є 
товар, а у нас – купець. Бо чоловік усе переживав, що 
ж йому говорить. А  тоді батьки сказали, що ми со-
гласні, але як закон велить – треба і дівку спросить. То 
спитали і її, а вона заплакала та й сказала, що соглас-
на. І  наших чоловіків поперев’язували рушниками. 
Батька – вишитим рушником, а дядька і хрещеного – 
обикновенним «вафельним», він називався, тільки 
довгим. І назначили день свайби. А молодому нічого 
не давали. Тільки він із радості, що вона согласилась, 
при всіх її розцілував, хоча наш син дуже тихий такий 
і скромний. А то вже так сильно зрадів. Сваха, коли 
все відбулось, забрала мою хлібину, а свою у другому 
платочку передала мені, матері.

КОРОВАЙ  В четвер у нас пекли коровай. Крім коровая, 
пекли калач, який розділяли на другий день. У  нас 
пекли ще шишки і дивень. Із лози прутиком намазу-
валось тісто, і тоді пекли його в печі. Він стояв перед 
молодими на столі. У нас його пекли овальний, щоб не 
було кутів, щоб у молодих все гладко було.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В Ялинцях, це Полтавщи-
на, недалеко від нас село, молода, коли приглашає на 
свайбу, то ходить у вишитій сорочці, юпці, корсетці, 
із віночком на голові. Така сама і дружка. Бо ж у нас 
там родичі, то приглашали нас. А у нас такого немає. 
Ходять одіті, як обично, і приглашають, єдине, що із 
шишками в платочку, і в молодої рушник через руку 
повішений.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Із вишні прикрашали 
гільце бумажними квітками, лєнточками, конфетками 
і буб личками. Зверху у нас причеплювали квітку. Ба-
гато намотають стружки розкрашеної, а якщо по сезо-
ну, то могли калину пришпилить.

ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  На дівич-вечорі робили букетик і 
для світилки. Букетик із сухих квіточок обв’язували 
платочком, ставили в середину дві свічки, які світилка 
світила на свайбі, коли молодь сиділа за столом. Сві-

тилка кругом сопровождала жениха і сиділа із ним ря-
дом за столом. Їй пісні співали, і вона співала:

Світилка – шпилька при стіні, 
На їй сорочка не її,
Сім день бояри молотили,
Світилці сорочку заробили.

А світилка їм відповідає такою піснею:
Брешете, дружечки, як свині,
Є в мене сорочка у скрині,
Мене матінка раненько будила,
Я собі сорочку пошила.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  У молодого 
рано, на яке там время, собираються. Свашок, які бу-
дуть забирать молоду до молодого, називали у нас «га-
рячі» – це ті, хто буде їхати по молоду, перев’язували 
у нас лєнтами. Молодого батьки благословляють іко-
нами, а бувало, що просто хлібом – на щасливе життя. 
Коли почет молодого виходив із двору, молодого мати 
обсипала із фартуха житом, канфетами і копійками. 
Треба, щоб були і срібні, і  мідні, так люди казали... 
Коли їхали до молодої, то співали:

Ой ти люба калина-малина,
Як на тебе дивитися мило,
На тебе, на твою вроду,
Що хорошого роду. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  А у молодої в це время її оділи дві 
дружки, при цьому садовили її на кожух. А тоді вже як 
оділи, у нас частували молоду. Уже коли ми виходили 
заміж, в 1965 році, то одівали біле плаття, білі туфлі і 
фату. Фата тоді модно було коротка, а я вирішила, що 
довга буде нарядніша. То в мене була довга.

ВИКУП МОЛОДОЇ  Перед тим як молодий підходив до 
двору, сусідські хлопці зробили молодому заслон. До-
рогу не перев’язували нічим і стола не ставили, а про-
сто так строго стояли і требували з молодого викуп. 
А далі уже хвіртка біля дому була перев’язана [...] лєн-
тою. Це вже ближні требували і собі могорич. На мо-
горич була горілка, пізніше – шампанське і конфети. 
Зайшли ж уже в хату – старша дружка требує викуп за 
квітку, яку вона пришиває молодому і старшому бо-
ярину. Як приходив молодий до батьків молодої уже 
в хату, то його не пускали сісти біля молодої за стіл, 
а кричали: «Решето тороточе! Решето тороточе!». Ви-
ходив хтось із рідні із тим решетом, а свашки співали:

Решето тороточе, (2)
Чогось воно хоче,
Кладіть руку у кишеню
Та витягніть грошей жменю.
Решето тороточе, (2)
Чогось воно сильно хоче,
Шоб витягли пшоно із кишені,
Дали грошей повнісінькі жмені.

Біля молодої сидить її старший або менший брат із ка-
чалкою, якщо такого немає, то хтось чоловічого роду 
із боку молодої. Але в основному не дорослі. І  це ж 
він требує викуп за місце біля молодої. А тоді моло-
дий дає викуп за молоду. Як уже согласились, що під-
ходить такий викуп, старший сват, або у нас його ще 
називали «старостою», брав платочок і заводив ним 
молодого за стіл, а молода в цей час сидить за столом 
із нахиленою головою. Він зайшов до неї, піднімає її, 
цілує і тільки тоді сідає. А в цей час їм знову співають:
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Ой там біла калина-малина,
Як на тебе дивитися мило,
Як на тебе, на твою вроду,
Що хорошого роду.

Перед молодими ставили графин водки і перев’язували 
його красною лєнтою, вставляли калину, якщо вона 
була, і  колоски, зв’язували ложки дві, тоже красною 
лєнтою. Казали: «Шоб у парі були». Горілка ця нази-
валась «колоскова». Її розливали на третій день, коли 
молода була чесна, усім гостям...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  У нас є реєстратор, а я провожу 
урочистий обряд реєстрації шлюбу в Будинку куль-
тури. Подали нам молодята заяву, їм наші спеціаліс-
ти розказують їх обов’язки і права. Заява подається 
за місяць і один день. І  вже перед самим весіллям 
молодята приносять документи на реєстрацію. Реє-
страція буває в вихідні і будні дні, в залежності від 
потреб кожної сім’ї. Урочиста реєстрація відбуваєть-
ся в урочистому залі БК [Будинку культури]. Моло-
дят у нас зустрічають хлібом і сіллю хрещені батьки, 
які благословляють на реєстрацію шлюбу. І заходять 
до зали. Тепер ми практикуємо, коли в зал батько за-
водить наречену, за європейським зразком. Це дуже 
гарно. Звучить класична музика – орган і хор із опе-
ри, а  не традиційний Марш Мендельсона. Батько 
заводить наречену і віддає руку доньки наречено-
му, і говорить, що він віддає саме цінне, що в нього 
є, – доньку, просить берегти її. По дві сторони кили-
ма стоять гості. І починається урочиста реєстрація. 
Коли я почала реє струвати, попідбирала їм від себе 
дуже теплі слова:

Хай повниться щастям
Життя ваше красне,
Буяє, як повінь,
Душі теплота,
Увага хай буде,
І радість хай квітне...

У  нас рушничок стелять дітям не свідки, а  батьки. 
Колись прийшли і запропонували батьки, всім це 
подобається, то ми і продовжуємо. Як правило, ці 
рушники у нас вишивають мами або бабусі. Про це 
також ми говоримо. Коли передається рушник мо-
лодій сім’ї, то говориться: «Щоб ваша совість була 
така чиста, як це полотно біле, і щоб ніколи ви цим 
рушником не втирали сльози». Все це у віршованій 
формі. Спочатку молоді дякують і кланяються бать-
кам, хрещеним батькам. Якщо в залі є дідусі і бабу-
сі, а вони ж звичайно є, то говоримо: «Ви багато на 
своєму віку побачили, Ви багато людям добра зро-
били, виростили таких прекрасних дітей і випестили 
чудових внуків. Низький вам уклін і шана». І тоді я 
вклоняюся їм, а за мною молоді вклоняються дідусе-
ві і бабусі. Це дуже зворушливо і тепло. Коли пода-
ються келихи із шампанським, я говорю так: «Нехай 
кожен день вашого життя буде наповненим, як цей 
келих шампанського, нехай течуть роки, як дзвінкі 
ручаї, а життя буде устелене червоними трояндами». 
Я  дошкільний працівник, не культпрацівник, але 
хотілось зробити урочисту реєстрацію шлюбу, щоб 
вона запам’яталась на все життя. Поки я говорю всі-
лякі тексти, стиха звучить музика. Я  завжди відпо-
відально ставлюсь до дорученої мені роботи, тому, 
мабуть, нашим людям [...] подобається. У нас немає 
того поспіху, який є в містах, бо у нас не підпирає цю 

пару наступна пара. Виходять молоді уже під Марш 
Мендельсона. Найбільше в день у нас буває чотири-
п’ять пар. А так в основному одна-дві, то звичайно ж 
хочеться, щоб обряд був хвилюючим і запам’ятався... 
Були у нас уже і виїзні реєстрації шлюбу. Є у нас тут 
острів, на якому влітку відпочивали наречені, вони 
вирішили провести там своє весілля. Все це відбува-
лося в гавайському стилі, гості були в купальниках, 
їм запропонували одягти набедрені пов’язки. На ру-
кавах і на шиї – квіти. Відповідно в парео або при-
криті шовковими хустками жінки і чоловіки. Такий 
же наряд був у нареченого і нареченої. Вона була 
одягнена, як Ундина. Тобто я хочу сказати, що і до 
нас уже дійшли стильові весілля. Одружувались в та-
кому стилі Шапошнік Оксана і Кулинич Олександр. 
Оксана сама працює ведучою на весіллях, тамадує, 
тому їй захотілось якогось незвичайного весілля. Їй 
уже за тридцять, тому і хотілось їй чогось незвично-
го. Він живе в Кременчуці, вона купила будинок тут 
у нас дачний. Коли приїхали до цього будиночка, то 
нєвєсту підмінили, вийшла назустріч сусідка по дачі, 
одягнена під нєвєсту. Тобто були цікаві моменти з 
викупом нареченої. Пливли всі до острова  – і гос-
ті, і молоді. Їх зустрічали пелюстками троянд. Саша 
перед тим збудував дуже красиву бесідку із очере-
ту. В  сучасному стилі був стіл для реєстрації. Було 
оформлено білі намети для гостей. Молодята піді-
йшли до свого весілля із фантазією...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Коли молодий із 
молодою під’їжджають до двору, то чоловіки або жін-
ки запалювали вогонь. Тоді молоді останавлюються, 
і молодий переносить молоду через вогонь, або, якщо 
молода дебеленька [повненька], то перестрибують ра-
зом. У нас говорили, шоб ніякої гадості молода у двір, 
який до того був благополучним, не внесла із собою. 
Як приходить невістка до свекрухи, то подає першою 
хлібину і каже свекрусі: «Нате Вам, мамо, хлібину, 
а  мене прийміть як дитину». Нас тоді ж іконами не 
стрічали. А батькові нічого не казали. Сорочку ми не 
дарили, бо не було за що її купить.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ («БАБИТИ МОЛОДУ»)  По-
місцевому воно у нас називалось «бабити молоду». Но 
це так, неофіціально, по-народному. Бабили молоду у 
нас уже у молодого. Так і казали – «бабить». Заводили 
в якусь комнату в хаті, із нею і дружка заходила, вона 
вже переодівалась у друге плаття. І бувало, що одівала 
платок свекруха, но було, що і сама вже оділа.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Коровай раніше 
у нас на другий день ділили, і тоді і дарили разом мо-
лодих. Ділили у нас старший сват, старший боярин, 
а  хрещені допомагали  – подарки збирали. Старший 
сват перев’язаний рушниками навхрест, а остальні – 
по одному рушнику. А в цей час свашки співають:

Світи, Боже, з раю (2)
Нашому короваю,
Щоб було ще видніше –
Краяти ще дрібніше,
Щоб було ще видніше –
Краяти ще дрібніше.
Дружко коровай крає, (2)
Семеро дітей має,
Та всі з кошелями,
Весь коровай забрали.
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А тоді співали ще й дружці:
Чи ти бачиш, дружко, (2)
Що боярин коровай краде,
За стіл нахиляється –
Короваєм запихається.

Починали вирізати із середини  – кружок такий ви-
різали, давали молодим і зав’язувати в платок, який 
вони брали із собою на брачну ніч. А тоді – батькам, 
хрещеним батькам, тіткам, дядькам. Якщо є бабушка 
і дєдушка, то після батьків їм давали. А якщо не було 
їх на весіллі, по здоров’ю, наприклад, то говорили, що 
вони дарують, робили це за них батьки. А тоді так усім 
роздавали. На тарілку клали два куски короваю, [ста-
вили] дві чарки і говорили: «Десь тут у нашого молодо-
го і молодої є хрещений батько Василь і хрещена мати 
Галина». Ті встають, їм підноситься коровай і чарки. 
Вони говорять свої пожеланія молодим, а тоді випи-
вають чи надпиваюь чарку, беруть коровай, цілують 
його і од себе дають подарки. Бувало, якщо подарки 
якась худоба на обзаведеніє – маленьке поросятко або 
курка із півнем і ще щось, то тільки називали, що вони 
дарують. І цим же найближчим родичам дарують: чо-
ловікам – сорочки, жінкам – платочки, а остальним – 
матерії на плаття, якогось ситцю чи штапелю.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  З  само-
го ранку чіпляють у нас – вона називається «віха» – 
прапор із червоної матерії. Це як нєвєста чесна. А чи 
чесна, чи ні, – в нас його все одно чіпляли. А тоді ж її 
стережуть, а якщо хто вкраде, то знову треба давать 
викуп. Викуп  – на викупі. Калач, який ото спекли в 
четвер, на другий день мазали медом, якщо молода 
чесна була, а якщо ні, – гірчицею знизу мазали і носи-
ли батькам молодої.

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  На другий день рано вмивають 
молоду і молодого. Ото ж вона все повибілює, пона-
водить порядки зранку, а тоді вже ідуть її провідувать. 
Брали із собою спеціально спечений калач. Як дівка 
добра хазяйка, то намазували тільки медом зверху.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТЬ МОЛОДІЙ»)  А  свашки несуть їй снідать. 
А  тоді із банкою, пляшкою і якоїсь трохи закуски 
ідуть свашки на хвіртку, перекривають її і устраюють 
пропускну систему.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Це вже ж тут вони всі попере-
одіваються – хто в доктора, хто в циганку, жінки – в 
мужчин, а чоловіки – в жінок. У нас це «цигани» на-
зивалось. Хто заходить у двір, той повинен заплатити 
гроші, а  йому разні услуги предоставляють  – темпе-
ратуру поміряють, губи накрасять і всякі другі ви-
думки... На другий день у нас свати і гості ходили до 
її батьків дякувать за невістку. В  общім, на другий 
день – сюди-туди ходять.

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  На третій 
день свайби у нас було прийнято возить батьків, на 
гарбузи і на таратайку посадять, принарядять і по 
всьому селу гайда їх возить. Обов’язково ж до води, 
найчастіше  – до Дніпра. А  зять тоді вже викупляє у 
циган переодітих. А ще помить їх нада. А тоді зять із 
тещею витанцьовують на рядні. Їх разом поливають – 
як би домивають і кидають при цьому гроші. А перед 
тим же, коли возили, то заїхали в магазин та купили 
батькам нову білизну, в  яку після всіх купань і тан-

ців батьків переодівають. Мене розділи прямо наго-
ло і одівали у все нове і чисте. А чоловік попробував 
втекти, то його впіймали та ще в багнюку вимастили, 
а вже потім купали. А ми вже ж ставили після всього 
могорич. Гуляли так. Співали уже всякі народні пісні. 
Бувало, що глупосні, но я їх не знаю, та й мені стидно 
вам їх співать, то не буду. А вже тоді заходжувалися 
бить тарілки. Отгуляли, а тоді вже ввечері починають 
ділом займатись. Перед тим приносили із дому кілька 
тарілок кожна, таких, надщерблених, надбитих, таких, 
що можна бить. І  приступаємо до роботи. «На щас-
тя!» – кричать. І «геп» тою тарілкою, та ще й об щось 
таке, щоб же ж вони бились. Позбирають простілки, 
земельки добавлять і стірають ото так. А  сарай так 
повимазували а свайбі, що мусіли білить, чим вони 
тільки його позамазували? Через спину чи через голо-
ву молоді чарки у нас ніколи не кидали і не розбива-
ли. Такі бешкети або розбивання робили тільки у нас 
старші, і то тарілок, і то, ви зрозуміли, таких, що без 
них в хазяйстві уже обійдешся. 

с. Глинськ
Записала В. Конвай 19 травня 2012 р. у с. Глинськ  

Світловодського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Бондаренко Надії Петрівни, 1937 р. н.,  

Єльченко Тамари Петрівни, 1943 р. н.,  
родом із с. Красносілля Олександрівського р‑ну 

Кіровоградської обл., 
та Немазаної Меланії Іванівни, 1942 р. н.,  

родом із с. Семигір’я Світловодського р‑ну 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Пекли коровай у нас у чет-
вер. Збиралися жінки до матері молодої або молодо-
го чисто одягнені, в хустках. Збиралися ті, що гарно 
жили в сім’ї, нерозведені. Проспіваємо вам пісні, коли 
пекли у нас коровай:

Ніхто не вгадає,
Що в нашому короваю є:
Із семи криниць водиця,
Із семи ланів пшениця, 
Із семи курок яйця,
Що неслися в місяці марця.

А тоді співають:
Думай, матінко, та й гадай, 
Густий, матінко, коровай, 
Треба його, матінко, полити,
Щоб було легше місити. 

Коли виробляли уже коровай, співали таку пісню:
Трійця по церкві ходила,
Спаса за ручку водила.
Іди, Спасе, до нас,
У нас усе гаразд. 
Хорошії коровайниці,
Хорошенько коровай бгають,
Маслом поливають,
Сиром посипають,
Щоб він був біленький,
А рід – веселенький. 

В коровай, на корж сипали дрібні гроші. Посередині 
короваю клали шишку, а кругом обкладали колосочки 
із порізаного тіста. Зверху викладали «голубочками», 
шишечками, квіточками. А коли вже починають його 
прикрашати, то співають такої:
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Світи, Боже, з раю
Нашому короваю,
Щоб було видненько –
Красити рясненько.
Щоб було видніше –
Красити рясніше.
Короваю-раю,
Я тебе вбираю
У калинові квіти,
Щоб любилися діти.

Перед тим як садити коровай в піч, із неї вимітали, 
кидали жменю борошна на черінь. Дивились: якщо 
борошно горить, то це означало, що піч сильно напа-
лена. Тоді витирали її мокрою ганчіркою. Обв’язували 
її на кочергу і так ніби трохи охолоджували. Як підне-
біння в печі біле – піч готова. Це робила старша коро-
вайниця. Потім співали:

Чогось наша піч гогоче –
Короваю хоче,
А припічок усміхається –
Короваю дожидається.
Піч наша регоче, 
Бо короваю хоче,
А припічок посміхається –
Короваю дожидається.
До бору, старости, до бору.
Рубайте сосну вгору,
Рубайте сосну трісками,
Гнітіть коровай з шишками...
Піч наша регоче –
Короваю хоче.
Шишечки печуться –
На коровай дмуться.
А в нашої печі –
Золотії плечі,
Серебряні крила,
Щоб коровай гнітила.

Коли посадять коровай в піч, починають співати:
Любо-мило коровай зробили
І в піч посадили,
І в піч посадили,
Весь рід звеселили.
Піч наша на сохах стоїть.
А у печі коровай сидить.
Короваю-раю, 
Я ж тебе хороше бгаю,
Ручками та біленькими,
Перснями золотенькими місила,
На золоті посадила.
Короваю-раю,
Я ж тебе дожидаю,
Цілий тиждень не спала,
Тебе, короваю, дожидала,
І ще тиждень не буду,
Поки тебе, короваю, забуду.

Потім, коли все спеклося, коровай витягали із печі і не-
сли в комору [...], щоб він так переночував, а вже на дру-
гий день його уквітчували калиною, колосками із жита, 
барвінком. В цей же день частували коровайниць. 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молодого до молодої 
просто так не пускають. Молодший брат із качалкою 
або кочергою, прикрашеною квітками і лєнтами, сидів 
біля молодої і продавав місце. Коли молодий заходив, 

молода дивилась на нього через дивень: «Той молодий 
прийшов чи ні». Молодий викупляв молоду. Дружки в 
цей час співали:

Не лазь, зятю, поза плечима,
Не лазь, зятю, поза плечима,
Заглянь у кишеню,
Вийми грошей жменю
І кинь на тарілку –
За Ганнусю-дівку.
Нахилися ти, Ганнусю, на калач,
Карими очима та й заплач.
А ти, Петре, не сиди,
Візьми Ганнусю, підведи.

А потім ще співали:
Розступися, литва, 
Розступися, литва,
Будем воювати
Та Ганнусю не давати.
Братічку, не лякайся,
Братику, ж постарайся,
Не віддай сестру задаром,
Проси коня вороного,
Ще й рубля золотого.

Сватам співали таку пісню:
Ви, сваточки, 
Ви, сваточки,
Ви, чужосторонці,
Не беріть по повній ложці,
А беріть по половині,
Щоб хватило всій родині.

А ті їм відповідали:
Ми не литвиночки, (2)
Справжні соколочки,
Ми не прийшли воювати,
А прийшли Ганнусю забирати.
Дружечки-паняночки, (2)
Вставайте з лавочки
Та дайте дорогу
Князеві молодому.
Ой зелені огірочки,
А жовтенький цвіт.
– Чого в тебе, Ганнусенько,
Невеселий рід?
– Ой у мене, подруженьки, 
Увесь рід, як рій.
Розсердився та мене
Рідний батько мій.
Не так батько, не так мати,
Як менша сестра:
– Віддай, віддай, батечку,
Сестрицю з двора.
Віддай, віддай, батечку,
Сестру із двора,
Бо вже прогуляла
Молоді літа.

А  молода була накрита платком тоненьким. Бо коли 
вже ми виходили заміж, то покривалися фатою. А мо-
лодий розкривав ту фату, а раніше знімав хустку, і ці-
лував молоду.

ПОСАД  Потім всі сідали за столи. Далі батьки молодої 
частують дружок і бояр:

Ой славен-славен
Ще й сад-виноград.
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Ой ще славніший
Ганнусин посад.
Ще й на віконечках 
Ангели сидять.
Ще й на покуті
Пречиста стоїть.
Пречиста стоїть,
Долею дарує.
Ганнусі батько
Всіх медом частує.
Частує, встає,
Ще й Бога просить:
– Ой дай же, Боже,
Добру годину,
Моєму дитяті
Вірну челядину.

Заспіваємо ще одну, яку у нас співали:
Вилітало галиня з-під білого коня,
Питалося галиня садового соловейка:
– Скажи, скажи, соловейко,
Чи не лютая зима?
– А хоч люта – не люта,
То не буде, як літо.
То не будеш літати
У вишневий сад щебетати.
Питалася Ганна
Петра молодого:
– Скажи, скажи, Петре,
Чи не грізна свекруха?
– А хоч грізна – не грізна,
То не буде, як рідна.
То не буде пускати
На вулицю гуляти.
А хоть і буде пускати,
То буде казати:
– Іди, іди, Ганнусю, 
Та й не барися,
Вийдеш за ворота,
Та й завернися.

с. Нагірне
Записала В. Конвай 17 травня 2012 р. у с. Нагірне  

Світловодського р‑ну Кіровоградської обл. 
від Бублик Тамари Андріївни, 1938 р. н.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Коли моло-
дий має іти за молодою, його спочатку благословля-
ють батьки. На рушник беруть одні хліб, а другі – іко-
ну і благословляють молодого. Мати у фартух бере ще 
конфет, дрібних грошей, зерна – жита. Кажуть синові, 
щоб все у нього було харашо, щоб дітки були, і жінку 
шанував. У нас так прийнято. Заходиш у двір, на табу-
ретці стоїть водка, а під ним – такий рознос. Всі гос-
ті, хто хоче випити, наливає собі, випиває, а хоч і не 
випиває, то кладе на той рознос десять рублів. А тоді 
після благословення їдуть по молоду. Часто бувало, 
шо це в друге село. 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Приїзжаєм по молоду, а молоду од 
нас заховали. Перев’язали вірьовкою ворота і требу-
ють із нас могорич. Наче уже дали той могорич, а мо-
лодої все немає. Шукали часа півтора ту молоду. Вже 
молодий аж розсердився. Хотів повернути. Час же іде. 
Тут треба уже в ЗАГС, а її немає. Наконец показалася 
та молода. Поїхали розписуватись.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Розписувались у нас раніше 
в  Новогеоргіївську, а  тепер після перейменування  – 
у Світловодську в районному ЗАГСі. Хоча можна було 
розписатись і в сільраді, но тут же близько, то їздили 
завжди в ЗАГС. Там це всігда було торжественніше, 
чим у нас.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  
А коли повертаються у нас із ЗАГСу, то на воротах за-
палювали раніше кучу кукурудзиння. Воно горить уже 
сильно. І так у нас прийнято: молодий должен перене-
сти молоду через оцей вогонь. Колись, кажуть, пере-
возили на конях молоду, а  тепер же такого немає, то 
молодий у нас повинен перенести молоду. Це у нас так 
кажуть, шоб нічого поганого вона не принесла в дом 
свекрухи. Свекри зустрічали молодих іконами. Моло-
дята кланялися, цілували ікони. І сідали за столи. 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Оце трохи посиділи, і рані-
ше молоді вставали на перший подружній танець. 
Танцювали раніше «Вальс». Раніше на свайби запро-
шували музик: гармошку і бубон. Танцювали «Гопак», 
«Польку», Карапет», «Танго». Співали багато раніше 
на свайбах. А  тепер не співають зовсім, а  танцюють 
в   основному під репертуар Вєрки Сердючки, як я 
кажу – «гоцалки».

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Коровай у нас 
ділить крьосна із крьосним. Ставлять купу тарілок. 
І тоді вона каже: «Десь тут у нашого молодого і моло-
дої є... (називає когось із рідні)». А всі із побажання-
ми, но я вже їх забула, дарують подарунки. Спочатку 
коровай роздають молодим, далі – батькам, хрещеним 
батькам, тіткам і дядькам.

«ЧОБОТИ»  А  ввечері зять дарував у нас тещі чоботи 
або туфлі. У таз наливають води, і  зять спочатку миє 
їй ноги, а потім уже взуває. Тут же сокира стоїть, шоб 
можна було нігті обрубати. Грає музика, а вона кидає 
йому на застилку або коврик гроші. А він їх збирає. Тоді 
п’ють могорич – горілочку – теща із зятем і танцюють... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Обсипали 
молодих зерном, канфетами і копійками у нас і ще раз, 
коли дочку випроводжали із дому до свекрухи. Це вже 
робила її мати... Коли ішли до свекрухи, то свашки 
співали такої пісні:

Топи, мати, грубу тепленьку,
Ведуть тобі невістку любеньку.
Ой хоч любу, хоч не любу,
То топи, матусю, грубу.

А свашки з його сторони відповідають:
Як топила – так топитиму,
Як топила – то й топитиму,
Як варила – так варитиму,
Тільки тої слави, 
Що невісточку взяли!

Співали і таких, як би я сказала, глупосних пісень...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Коли приїздили до 
батьків молодого, свекруха зустрічала молодих іко-
ною, а батько – хлібиною. Співали такої:

Прилетіла перепеличка 
Не весною, а теперечка,
І не кишкайте, не полохайте,
Нехай вона привикає
Та додому не тікає. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



268 КІРОВОГРАДСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Покривали молоду в основ-
ному уже у молодого. А  як покривають молоду, то 
співають: 

А я тебе, сестрице, покриваю, 
Щастям, здоров’ям наділяю,
Щоби була багата як земля,
Щоби була здорова як вода,
Шоби була така гожа, 
Як у саду повная рожа. 
Шоби була веселенька, 
Як у саду черешенька.
Од старости до старости,
Дай Боже, дай,
Щоб мала чоловіка
До самого віка.

Покривати у нас міг або чоловік, або свекруха, або 
свахи. При цьому співали:

Грайся, Марусю, грайся,
Покриватись не дайся,
Кидай сваху ногами,
Сама сідай межи нами.

Покривали великим платком, а  тоді вже хустку 
наспідв’яжуть. Віночок в неї, то його накладають звер-
ху. Там в неї є лянта перев’язана чи букет. Знімають, 
а хустку – як уже баба, зав’язалася. Зав’язувала сваха, 
що покриває. А її ше й кажуть: «Ой голубонько, та по-
кинь ти то все на дідька, воно тобі не годиться, погана 
молодиця». Платочок цей зветься «каптуром». От так 
робили молодицю. Вона два рази кидає, на третій раз 
зав’язує. І вона вже молодиця. А зверху хустки вінок 
надінуть, а тоді вона другий день ходить в хустці, а по-
верх хустки – вінок. А тоді вже ввечері вона передає 
старшій дружці. А вона не замужем. От їй вона і пе-
редає. А тоді її, дружку, на «Ура!» піднімають. Беруть 
стілець, на нього кладуть подушку, і молода зверху на-
кладає на неї вінок. Вони цілують одна одну. І тоді їх 
піднімають. От і передала вона своє дівування.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Перевіряли 
у нас дівчину на чесність. Як дівчина чесна, то віша-
ють біля дому на наступний день віху. Вішали крас-
ний флаг із квітками. Батьки вішали у нас. А хлопці 
із сторони молодого хотіли її зірвать. Цю віху сильно 
охраняють, другий раз і драки бувають. Ті не дають, 
а  ті лізуть. Ото побавляться, побавляться коло неї, 
а тоді і знімуть, і заховають.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  На другий 
день ідуть провідувати молоду і співають:

Тобі, мати, не журитися, (2)
Тобі, мати, веселитися.
Твоя дочка – добра.
Та впіймала собі бобра
В зеленому житі, 
В червоному оксамиті.

Співали і сумних пісень на свайбі, якщо особливо дів-
чина йшла далеко, за кілька сіл або в другу область, 
жить:

Ні за п’янство, ні за хуліганство,
Ні за крадіж лошадей,
А за тую молоду дівчину
Вісімнадцять годів.
Оддав дочку, одним-одиночку,
Вісімнадцять годів.

Та й віддала дочку, одним-одиночку,
У чужую стороночку.
Ой як віддавала,
То й наказувала:
– Шоб ти, моя дочка, одним-одиночка,
Сім год в гостях не бувала.
А я, молоденька,
Цього не стерпіла,
Перекинулася в сивую зозулю
Та й до року прилетіла.
Ой як я летіла,
Жалібно кувала,
Прилетіла – сіла на тій черешеньці,
Шо з миленьким розмовляла.
Вийшов батько з хати,
З нової кімнати,
Вийшов батько з хати,
З нової кімнати,
Став зозулю проганяти:
– Ой як ти, – зозуля,
Лети садкувати,
Як ти – моя дочка, одним-одиночка,
Прошу тебе до кімнати.
– Ой як тяжко-важко
Каміння котити,
А ще тяжче-важче,
Мій рідненький тату,
На чужині мені жити.
А ще тяжче-важче, 
Мій рідненький тату,
На чужині мені жити.

Я  ще пам’ятаю весільну старовинну пісню від своєї 
бабусі. При мені вже її не співали на свайбах. Але з ди-
тинства мене навчила бабуся, і ми інколи з нею разом 
чи співали, чи просто тужили.

Іди, подивися, Богу помолися
На сіннім порозі, хатнім порозі,
Назад воротися.
А тая дівчина та свій розум мала,
Та вийшла в світлоньку,
Та й поцілувала.
Та вийшла в світлоньку, 
Та й поцілувала,
Та й стала плакати,
Ще й приказувати:
– Оці білі ножки до мене ходили,
Оці карі очки мене полюбили.
Оці карі очки мене полюбили,
Оці білі ручки мене обнімали,
Оці пишні губки мене цілували...
А менший схопився,
До шиї вчепився,
Слава тобі, Боже,
Шо я не женився.
Слава тобі, Боже, 
Шо я не женився.
А все тая слава
По всім городочку,
Що менші, що старші
Ходять по садочку.
А вже ж тая слава
По всім світі стала,
Що наша Маруся 
На рушничок стала.
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РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУ-
ПАННЯ БАТЬКІВ  На другий день на весіллі у нас були 
цигани. У мене була червона шовкова спідниця, то я 
на неї блискучі пробки із бутилок попричеплювала. 
І дзвенить – і красота. Було дуже весело. Батьків ка-
тають аж до моря. Везуть, везуть, а тоді кажуть: «Хва-
тить, давай і випить, і закусить». Перехватили. Вику-
пають прямо в одежі батьків у морі. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Коли поверталися додому, близь-
ко  ж коло моря, то у нас варили уху. Риби багато 
було – то і котлети, і риба жарена, і яка хочеш була. На 
свайбах у нас готовили раніше холодні такі закуски – 
холодець, печінку зверчували із салом. Оце так. По дві 
рюмки випили – тоді ставим картошку, голубці із ри-
сом і м’ясом. Перець, якшо літом. А тоді пішло уже все 
остальне. Якоїсь кінцевої страви у нас не було, як, на-
приклад, у Подорожньому [сусіднє село]. У них стави-
ли кисіль із фруктів, це значить – кінець. У нас в селі 
такого ніколи не було. Погуляли і самі собі потроху 
розходяться. У нас могли заспівати весільній матері:

Весільная мати
Горілочки обіцяла дати,
І сама не п’є, і нам не дає,
Мабуть, буде нею торгувати.

А  поруч у нас село Подорожнє, то у них капусняк 
дають спочатку. Була я у Нікольському, то у них спо-
чатку дають уху із риби. От ніби поруч села, а бачите, 
в  кожному робили по-своєму. В  Золотарьовці дають 
окрошку, а зимою дають якийсь суп. А на третій день 
у нас ходили до тих, хто гуляє, і варили курей. А як 
немає курей, то люди давали, шо там у них уже було.

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Сучасну свайбу тепер у нас при-
знають із тамадою. Так називають того, хто всім руко-
водить на свайбі. Я  вже видала свою внучку заміж. 
Закінчила вона школу бухгалтерів та й каже: «Бабуш-
ка, приїзжайте до жениха, бо треба договориться за 
свайбу. Руслан хоче на мені женитись». А я кажу: «Як 

це приїзжайте до Руслана, ми тебе будем оддавати за-
між, то хай він як положено просить твоєї руки, сва-
тається, а тоді вже в другий раз ми можемо приїхати 
до них на переговори. Кажу, шоб не смішили людей. 
Кого ж ви будете сватать  – жениха? Так не піде. Да-
вайте в п’ятницю приїзжайте до нас, ти должна буть 
дома. Хай мати твоя приїзжає», – бо я ростила внуч-
ку із сином, а не її мати. Приїзжають вони до нас та 
й кажуть, шо десь тут була куниця, чи гарна дівиця, 
то ми оце за нею приїхали. Прийшли сваха із сватом, 
жених і дві сімейні пари із їхнього роду. Рушників ми 
не подавали, як колись, але все-таки Настя вишила 
молодому хустку і перев’язала його за руку. Сват і го-
ворить, шо: «Ми купили здорову хату, але не виста-
чає грошей, шоб її облаштувать, то давайте зробимо 
свайбу невелику, шоб була якась копійчина закінчить 
ту хату. Хоча у нас і прийнято, в кого я гуляв на свай-
бі, то того должен пригласить обов’язково до себе. 
То вже якось із цим узгодимо решта, оце радимось із 
вами, шоб без великого шику, а з умом». Мати каже, 
шоб по двадцять п’ять чоловік. А тоді приїзжає внуч-
ка та й каже, шо мати ж грошей не дала, тільки своїх 
двадцять п’ятьох гостей пригласила. І так гірко плаче. 
Я  кажу: «Іди і розказуй Руслану, своєму чоловікові, 
бо вони тебе можуть в любий момент упрікнуть, яку, 
мовляв, вони тебе взяли. Пообіщали гроші, та й не 
дали». А я ж свої віддала зразу. Пішла по подружках 
та й знайшла їй гроші. «Раз я тебе виростила, то вже й 
заміж віддам по-людськи». Рано в день свайби батьки 
благословили Руслана і одправили його з боярами по 
молоду, до нас. А  перед хатою у нас устроїли їм ви-
пробовування  – пере крили дорогу, і  він відгадував 
разні загадки, але в кінцевому рахунку вони були про 
його наречену, про Настю. В кінці кінців, усе відгадав, 
усі випробування пройшов, могорич заплатив, то до 
нього вийшла внучка [молода]. А перед тим її друж-
ка старша і ще дві подружки, кросна мати наряджали 
у весільне плаття.
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РАЙОН

с. Городище
Записала І. Магрицька у 1996 р.  

у с. Городище Біловодського р‑ну Луганської обл.  
від Бондар Ольги Іванівни, 1929 р. н.

СВАТАННЯ Брали чужого чоловіка – старосту, і батько 
й мати, утрьох ішли. І молодий іде. Приходять, при-
носять хлібину і бутилку водки. Староста каже: «Були 
ми скрізь: і в Німеччині, і в Туреччині, скрізь ходили 
й не знайшли такої птиці – красної дівиці. А сьогодні 
встали і на слід напали, дивимся – наш князь та побіг 
до вас у двір, а з двору та в хату, і заховався в кімнату. 
Так ви пособите вловить оту птицю – красную діви-
цю?».  –   «Пособимо».  – «Так чи віддасте, чи хай іще 
підросте?».  – «Віддамо!».  – Хліб-сіль приймаєте?».  – 
Приймаємо!». – «Гостей не цураєтесь?». – «Ні. Пожа-
луста, сідайте!». Тоді вони сідають за стіл, випивають. 
Розріза молода хлібину. Батько: «Дочко, чи будеш ти 
старостів перев’язувати? Якшо платків не надбала, 
так перев’язуй валом [товсті нитки з клоччя]!». Вона 
витяга платки, перев’язує сватів. Його батько: «Спа-
сібо, дочко, шо рано вставала, шо рушники чи платки 
придбала». Перев’язує батька, матір і старосту рушни-
ками чи платками, або підшалниками, у кого шо було. 
Раньче білш перев’язували рушниками, зараз  – хто 
чим. А молодому нічого не давала, сорочку – як уже 
свальбу грали. Це її батьки, а його батьки – їй чи на 
плаття, чи плаття. Хто шо подаре, про це не договарю-
вались. Зводили їх на согласіє, питають: «Ти согласна 
за його йти? А ти?». – «Согласен!». Як не согласна, то 
вже як батькам: як їм понаравилися – оддають, а як і 
батькам не понаравилися  – гарбуз їм дають, кажуть 
«дала гарбуза». І хлібину повертають. А як уже вони 
согласовані – погуляли сватання: молоді йдуть гуляти, 
а старі попили, договарюються, і гуляють тут же. На 
другу неділю її батьки йдуть на розглядини, договарю-
ються, коли буде свальба. Молода збирала дівчат, варе-
ники варили в неї – це був підвесілок. Дівчата й хлопці 
тушили ланпи́ [лампи]. «Вечеряйте, дружéчки!» – ка-
жуть. А тоді молодьож стидилася їсти… Як потушать 
ланпу – вони хватають пиріжок чи вареник і кидають 
у сумку, біжать надвір і їдять там.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») Скликає дівчат, бере 
собі старшу дружку  – родичку або подружку вірну, 
дружóк багато. Приходять дружки́, становлять гільцé 
на стіл, вряжають. Молоду вбирають, вона ходить в 
лєнтах. Дружки завивають гільце й співають:

Повеліла мати гільце завивати. 
Зав’ємо ми сами попід небесами!

Она сидить за столом із дружками. Заплітають їй одну 
або дві коси, лєнти вплітають, підперізують рушни-
ком. Іде запрошувати на свальбу. Приходе до роди-
чів, падає, кланяється: «Милости просимо до нас на 
свальбу!». Дає шишку.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Пекли сами хазяйки, сусід про-
сять. Пекли в неї і в нього шишки, чотири здорових 
шишки – «теремки́», два короваї – один несуть із дому 
туди, а один остається. Ділить буде старший дружок, 
глави́терь на свальбі, мужчина. Він і старша свашка 
руководили всією бесéдою. Із родні, як нема  – [бра-
ли] чужих, які вміли балакать. […] Коровай готували 
так: розкачують кісто тоненько, в палець, ріжуть на-
вскоси, шишечки роблять. Шишку здорову розкачу-
вали, шишечки прикалювали сірничками, обводили 
обручом або косу плели з кіста. У Чернігові ще печуть 
лежень. Гільце вставляли в коровай, украшали його. 
У козаків [у навколишніх селах живуть донські коза-
ки] прикраси робили з кіста, а в нас уряжали канхве-
тами, лєнтами. Як кисіль поставлять на стіл – то вже 
треба розходиться. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ І в молодої є старший дружок і старша 
свашка, світилка в його і в неї. Свашка співає:

У нашого свата солом’яна хата,
А самі вбогі, та коники в них кривоногі.

Вінок надівали на молоду, хвату длінну. Світилка несе 
хвату, її родичка, у світилки букет – крокіс. Мати бере 
платочком коня за вузду – поїхав він за молодою. Пара 
коней, бричка або карета (хто як жив), правив «ку-
черь». Як вернется – мати буде їх благословить, і теща 
благословить віконою й хлібиною. За старе времйа всі 
вінчалися в церкві – старший боярин держе вінець і 
старша дружка. А у п’ятницю його свашки везуть при-
дане, як багаті, так торгуються.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ Як ви-
проводжають за молодою  – крадуть «житницю» 
[обв’язана червоною стрічкою пляшка горілки з жит-
німи колосками, що стоїть на весільному столі перед 
молодими і вміст якої розпивають при святкуванні 
річниці весілля]. Як молодий приходе із своєю конпа-
нією за молодою, од його є хлопці, дівчата. На воротях 
не пускають, перепинають палкою – викуп плати. Мо-
лодого «уквітчували» реп’яшками хлопчики, казали: 
«Молоду не оддамо, давайте гроші!». Везе її до себе 
додому, тут їх стрівають хлібом-соллю. Бувало, як 
привезуть молоду – глечик б’ють на щастя. Як молода 
сиділа за столом – співали:
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На озері на широкому, 
На синьому й на глибокому,
Там вутонька купалася, 
А дівчина дивувалася,
Та дивом-дивом-дівуванячком, 
Потіряла все гуляннячко.

ПОСАД Дáри свашка збирає  – од їх і од нас. Батьки 
вгощають, дають стопочки на стоянцях  – рюмочки. 
Старший дружко веде молодих на пóкуття  – казали 
«молодих завели на посáд». Біля їх дружки, тоді люди. 
А є люди, шо йшли подивиться – це непрохані, непри-
глашонні. У неділю, після дáрів, дружки розбирають 
молодій косу і закручують на голові ґуґлю, запинають 
її платочком. Поштують гостей, коровай ріже і роздає 
старший дружко. Мати зранку несе зятеві сніданок – 
яєшню, або вареники, або млинці. 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА У понеділок забивають чіп, як по-
сліднього женять. Кажуть: «ішли чіп забивать» або 
«ішли снідать». А  тепер забивають, хоч посліднього 
і хоч не посліднього женять. Бесéда йде по селу, спі-
вають, танцюють, гармоня грає, скрипки ́, балабайки ́. 
Наряжаються цигáнами після снідання, хто ким: і 
ци́ганом, циганками… Крали курей на третій день, 
як чіп забивають. Крадуть тіко в приглашоних, хто гу-
ляв. Посліднє – це чіп забивають, ідуть похмеляться. 
У цей день свекруху катають, тещу. Купали їх тіки, як 
п’яні. У неділю теща приглашає сватів у гості.

с. Литвинівка
Записала С. Маховська 25 жовтня 2010 р.  

у с. Литвинівка Біловодського р‑ну Луганської обл. 
від Бережної Ганни Федорівни, 1913 р. н., 

Мурашки Олександра Івановича, 1933 р. н., 
та Середи Миколи Антоновича, 1958 р. н.

СВАТАННЯ  Приходили туди до молодої. Батьки, да, 
ще там хто... «Старости» [казали]. Приносили хліб. 
Пов’яжуть, як уже свадьба... [Чи ходили Ви сватати-
ся?] Приходив, аякже, сватав. Но мене то там не було, 
як вони заходили. Надворі [чекав]. [Старости] туди 
заходили, там же ж. Не знаю, шо там вони питали... 
Несли [горілку]. Без горілки нема діла... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли  [коровай]. 
[Чим його прикрашали?] Калину і там ще шо... Оно ж 
тоді печі ще були, треба, шоб узори і теє, шоб красиво 
було. Дівчатка, в однієї торт удасться, а в другої – ні. 
Рецепт один, а не може той. Завісить от хліба, од руки. 
Як кажуть, яка майстриня... Були шишки – це обіза-
тєльно...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЦЕ ́»)  «Гілце ́» звалося. І там, 
і там може буть [і в молодої, і в молодого]... Із чого ро-
били? Вишню зрізали таку гарну. Чіпляли чим, аби не 
одорвалось, потому шо його тіпа ́ли на всі боки. Були 
такі, шо з гілцем ходили... Було, шо снідать як підуть, 
значить, гілце можуть заховать, як узіва... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Аж тоді готували не здорово, так 
як зараз. Пиріжки, кисіль, озвар – таке. А там нащьот 
мясного здорово не було. Це зараз салати, риби, кол-
баси. Вінегрет робили, буряк... А такого не було тоді 
нічого. Зараз окорока... 

ВИКУП МОЛОДОЇ  [Чи перекривали дорогу молодому, 
коли він приїжджав за молодою?] Да. Це закон. [Хто 

перекривав?]. Хто хоче випить. Со сторони нєвєсти 
там. Вони закривають при вході у двір, просять викуп. 
Тоді туди у дверях, а  потім єслі у нєвєсти єсть брат, 
сестра, там викуп з дружка чи той, з женіха. Но нє же-
ніх розсчітується, а дружок. Ілі подарок там якийсь. 
У вас заказує там, мені там те, як по сєкрєту. Нєвєста 
передає. І тоді ж ото там кричать: «О, продешевила се-
стру!». На малу кричать... 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  [Чи Ви вінчалися?] 
Нє, нє. Вообще раніше вінчалися, но я не вінчався. 
[Чи реєстрували шлюб?] В совєтє. Но не торжествєн-
но. Після [весілля]. А то зараз же ж як: реєструються, 
а потім же їдуть гулять... 

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Туфлі 
крадуть. Потом музика. Як узівають – возьмуть [туф-
лю] і на стовп почеплять аж на вершечок, – лізь. Гар-
монь чи бубон... Молоду можуть украсти. А тут вони 
раз її [і сховають кудись]... 

ДАРУВАННЯ  [Чи обдаровували молодих?] Було. Гроші, 
як були, і таке шось – там матерія чи шо. Таке разне. То 
вже шишки дають, як розходяться. І коровай ріжуть, 
роздають. Давали [чарку гостям]. Коровай роздають – 
ото вже все. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  На другий день цигани 
ходять. Ідуть в магазин, купують там шо, вбрання. 
Значить, батька вбирають у женськє, а матір у муж-
ське вбирають. Отаке. І становлять повище, щоб ви-
дно було... Напрімєр, на другий день сходяться ще 
гулять, уже там готовлять місце, а хто заходе – пла-
ти гроші, скіки там. І раньше було. Того розчісують, 
того красять, того батьків там миють, – вони должни 
дать гроші. Тоді ж оця капела, гвардія, шо на вулиці, 
пропускає, пропускає, і оці кажуть, шо ми молодій і 
молодому собирали скіки дєнєг. Вони беруть ті дєнь-
гі вже опісля і ділють, і купляють то батькові лівчик, 
штани, і начинають тих одівать. «Оце ми на цю суму 
купили їх одівать». Батькові або лівчик надінуть, 
або ще там ритузи. Як одівають, там лягають усі   
[від сміху]... 

КАТАННЯ БАТЬКІВ  На другий день батьків катають, 
я  був дружком. Так їх садовлять у возик і везуть. 
І дивишся, чи дітям нужні батьки, чи ні. Як не нуж-
ні, берем його да і в калюжу. Стараються нечисте 
таке надівать. Вони ідуть такі, знаєте, в розвалку, ах, 
так, поїхали, повезли! «Хоп!» Доїжджають – калюжа. 
«Батьки нужні?» – «Та нужні!» А вони несуть могорич 
там, закуску. «Хоп» батьків тобі в калюжу – «гоп». Або 
верьовку беруть, або вішають там на той. А у нєвєс-
ти, я знаю, шо той, був дружком я в Марківці, вкрали 
туфлю і заставили, я як страфник, як мені наказати – 
іспить [з туфлі]... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Я гуляв у Марківці, так до тих, 
шо були [на весіллі], ходять, так той то курку дасть, 
то утя, а той – ще щось. І ото несуть той. Заходять у 
двір, так. Ото цигани передіваються, хватають курку: 
«Бери отого петуха ілі курицю». Приходять туди і там 
варять...

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Незавели-
кий колушок, як невістка, чи ж молода, чи може 
мазать хату, чи не може. Води наливають... Стіни 
обкида, а  тоді заставляють мазать. І  подивляться, 
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чи вона хазяйка, чи не хазяйка. На другий день. За-
канчюється свадьба, і  тоді начинають чудить. Це  
інтересно... 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  А тоді в кінці [...] як уже свадьба 
кінчається, забивають чіпа. На воротях б’ють дірку. 
І колушек такий дерев’яний затешують на те, і тоді по 
очереді, ну, вже як те, кінчається свадьба, забивають 
чіпа, і шоб на уровнє з землею зрівняти. І підходить 
молодь, наливають туди води, представте!.. Один раз 
ударив [кілок], так, підходь – рюмку наливають... І от 
вже як чіпа забили, всьо  – вже на том свадьба прі-
кращаєтся. Ні, в  кінці, навєрно, як і посліднє [коли 
останню дитину одружують]. Якщо в сім’ї нема ніко-
го вже, то забивають чіпа – шо в цьому дворі вже не 
буде ніколи свадьби. [У якому році Ви були дружком?] 
В [19]65-му... А то було, шо і в хаті чіпа забивали. По-
лів же не було... Це вже в кінці. Це чіп забивають, як 
ото останнього оддають... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Та шось перебі-
гло ілі десь шось той. Як ото обручальні кольца пада-
ють – погано. Як пекли [коровай], сердились, – то не 
вдасться. Надо, шоб спокійна, весела була, настроєніє 
хорошеє, тоді і коровай хороший. І так же ж і хліб як 
печеш... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Я дуже недавно на свадьбі був. Там 
молода насипала солі, а  тамада і каже: «А  тепер по-
міняйтеся». А  вона взяла, як чоловікові, так можна 
солить більше, і насолила, багато-багато солі. Тамада 
тоді: «Тепер міняйте містами». І той хліб попада їй. Так 
шоб в жизні не солили один одному, а якшо солиш, то 
по чуть-чуть. А вона насолила багато, а тамада каже: 
«Ану, вертайтесь». А потом я ж оце в Луганську сина 
женив уже. У кінці свадьби мати надіває платок [мо-
лодій], снімає в неї фату, і всьо там. Раніше то я так 
не знаю. Тоді я мало бачив, тоді здорово не то, а тепер 
як публічно, то дивлюся: сидить нєвєста сама, свекру-
ха начіна з неї знімать, і, як кажуть, уже всьо, і  хліб 
ріжуть. Хлібину дають. Як уже перерізала хлібину, то 
вже вона жінка. Як перерізала хлібину, така здорова 
хлібина, тоді начинають різать [...], хліб. Як ото пер-
ший раз подивився, якось аж моторошно, аж жалко 
тієї нєвєсти. Думаю: «Бідна дівчина!». І  музика така, 
плавна така, тиха-тиха. Свєт такий чуть-чуть, марево 
дужче і дужче. І воно завісіт от тамади, от організа-
ції – хто як. Прі розпісі стелять рушник. Я брав ікону... 
Посипали, я не помню як – вже як верталися. Так ми 
обсипали возлє ЗАГСа... 

КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН

с. Боровеньки
Записала М. Маєрчик 3 червня 2002 р.  

у с. Боровеньки Кремінського р‑ну Луганської обл. 
від Голуб Євдокії Костянтинівни, 1911 р. н.

СВАТАННЯ  Тепер я вже не знаю, шо роблять, а колись 
засватають дівчину, вона рушники подає. Співають 
дівчата. Тоді варять вареники в молодої. Молодий 
станове водку, у  молодої їдять ті вареники. Чи там 
Катря, чи я, чи там друга [варить]. Та і дівчата, й баби 
бували, ну, дівчата основне вареники, а тоді вже коли 
там назначуть же ж свати, коли свадьба должна буть, 

тоді вже свадьбу гуляли. І вінчать, шо й я їздила. Аяк-
же, були [співали]... Вже ж як вареники їсти, прихо-
дили [хлопці], ісходяться, а чого ж вони поприходять 
як вони ни помагали вареники робити? Ми їх самі на-
робим, і той і муку сипали в вареники, і клочки клали 
в вареники. Саме главне, як муки [...] туди всиплять, 
а тоді зліплять, як звариться, та гляди, як попадеться 
хлопцеві, як укусе, а вона та мука на морду як чмихне, 
ну, посміхаються... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  [Чи робили весільне 
деревце?] Ставили, тільки ж не всі. Багатий ставив. 
Ото в вербах, там жив багатий, лавкою торгував, так 
він жинив сина, так гільце робили, та куди там гіль-
це, гільце те поламалося і все, і так вони й розійшли-
ся... Треба ж його [«гільце»] врядити. Канхветами, 
пряниками, усім, квітками, усім уряжали те гільце. 
А буярин должен нести те гільце. Та, може, й молодий 
вирубував, може, й той буярин вирвав та приніс. Нє, 
в молодого, тут був молодий... У молодої не було, а в 
молодого гільце брали.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли [коровай]. 
Лежень  – це така хлібина, вряжена шишками, квіт-
ками, калина обізательно должна буть. І коровай же 
так. Хто два, хто один [коровай пік]. Як же, вряджа-
ли ж. Ліпити ж коровай же отак. Квадратний. А тоді 
ж устромляли ті [...], «сторожі» казали. Отак три па-
лочки, а зходиться на одну. Оце буде гільце, а тоді ж 
це вряжають, оце ж й того коровая встромлюють, 
стоїть же на столі коровай, вряжений. В молодої і в 
молодого. І лежень же тоже єсть і в молодого, і в мо-
лодої. Молода привозе лежінь з собою, а в молодого 
тут розрізають родичам, які гуляють там. Ну да, і в 
молодого, й в молодої [робили «сторожі»]. Квітки 
осюди наверх причіпляли, а  його обмотували бо-
магою, там порозрізають, а  тоді там причеплять то 
конхвет, то там чи пряник, чи шо, ну, це «сторожі» 
казали. Пикли обіза-а-а-ательно шишки і в молодо-
го, і  в молодої. [Роздавали їх,] як дарили на другий 
день... У  неділю свадьбу гуляли, не дарили, тепер в 
неділю все шарамар. А давно ж було так не в неділю, 
а в понеділок дарили, дарили і ото ж роздавали. Да 
різали [«лежень»]... 

ДАРУВАННЯ  Оце ж дарять... Староста і свашка оце на-
ливають у рюмки [...] і ставляють рюмку на тарілку. 
Наливають в ці рюмки, кладуть по шишки. Ті, шо да-
рять, беруть рюмку і шишку, тоді кажуть, шо дарю, 
там чи ягницю, чи телицю, чи, там, хліба, там, чи мі-
шок пшениці... Отак дарили колись. Тільки в понеді-
лок дарили, ни в неділю... А тоді свадьбу вже конча-
ють аж у вівторок...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Чи смія-
лися з дівчини, коли вона «нечесною» заміж виходи-
ла?] Та хто дурний – сміявся, хто умний – не сміявся, 
а чого сміяться? Та ніхто нічого не казав, та таких і 
тоді й не було. Та чесна – нечесна, а дівчина, незаму-
жом вона була, і хто й гуляв, а хто й не гуляв, так за-
сватав. [Чи перевіряли цнотливість молодої?] Це ще 
свекруха розказувала. Та то дурне. Ото й не считай, 
то дурне, шо було... Сватали ж, а вона ж нечесна чи 
шо... Нічим не закривали, тіки, ну, нечесна, і на сміт-
тя, казали, садовили. Нічого, нічого, як чесна так  – 
хлаг вивішають, куди тобі, і флаг! Таке братство, шо 
куди там!
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с. Голубівка
Записала І. Щербак 8 листопада 2008 р.  

у с. Голубівка Кремінського р‑ну Луганської обл. 
від Артеменко Валентини Василівни, 1956 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Знаю, шо сватають, догово-
рюються батьки. Приходять же ж свати. Крьостний 
жениха може ж буть і сватом. Договарюються та і 
все. Та і п’ють, і гуляють. А через тиждень, як у нас 
прийнято тут, це оглядини. Йдуть до жениха бать-
ки молодої із своїми сватами. Тоді ж там посиділи 
за столом. А тоді ж на який день договорились, тоді 
свадьбу гуляють.

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Обичаї які? Туфель крадуть у нє-
вєсти. Я  його й не організовувала. Сваха заказала в 
ресторані. Там тамада з програмою. Мені званіє «ге-
нерал-тьоща» присвоїли. У нас тут два дні гуляють в 
селі – в суботу і в неділю. Якшо в ресторані гуляють 
в якийсь день, то на другий день десь шось придуму-
ють. Тепер у нас в селі не гуляють, бо молодьожі в селі 
нема, вся кудись виїхала.

с. Єпіфанівка
Записала М. Маєрчик 2003 р.  

у с. Єпіфанівка Кремінського р‑ну Луганської обл. 
від Кужби Олександри Яківни, 1927 р. н.,  

родом з м. Чернігова (у с. Єпіфанівка мешкає  
з 1934 р.)

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ, ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  
Молода ходе ж, кличе на сва-а-а-айбу, в  віночку, 
в кісниках, у лє-є-єнтах. Лєнти такі ж, як обнаковен-
ні. Такі, як вони і зараз ж є, ну, тоді не такий матєр’ял 
був, а  лєнти оце ж разні. Заплітали в дві косі... На-
ряжали. Ото так. Красиво одівали. Оце ж рушником 
красним подперізували її. А  барахло у кого ж яке 
було... Немає молодого, молодий пішов собі кликать, 
а  молода ж увечері іде ж до молодого  – приглашає 
батьків же на свадьбу. Напрімер, мене ж оце вона 
приглашала ж і батька. Ага. А ото із нею дружки при-
ходять. Тепер же там одна дружка, та й усе, ото під-
уть так, і чепуха. А тоді ж вона ходе оце по слободі 
кличе, а тоді увечері йде до свекрухи та до свекра ж. 
Приходять із дружками, а  їм же тут готовимо, стіл 
накриваєм полностю... Заходють, сидять, а молода ж 
пишається, не їсть. Она ж не сміє, она ж у свекрухи. 
Не їсть же. Це ж нарошне ж було ж так приказано, 
шоб вона не їла. А тут же уже оті дру ́жки: «Нада неві-
стку погодовать». Та свекруха – хто тут як, а невістку 
треба покормить. Та тут миски ті підсувають, та собі 
одну, а та другу, і начинають годувать ложкою [моло-
ду]. А де дінеться? Як до рота принесуть, то шо ти ро-
битимеш? Треба ж їсти! Небагато дають. Це ж, знаєш, 
як шутка, ну, свайба, а свайба єсть свайба. Вона при-
гласила, і тоді вона вже додому. А молодий же пішов 
до її батьків приглашать. А молодого не годують. Він 
і сам їстиме, бо хлопці ці ж, вони сміліші. Нє, так мо-
лодий йде ото ж до її батьків, а вона до його батьків 
іде. Вертаються додому. Розбирається. І вона лягає на 
лаві ж, тоді ж лави були, стулов же не було, і діванів 
не було. А така лава – доска. У голову шо-небудь ки-
нуть там її [під голову], і лягає, шо ж присниться [...] 
молодій. І молодий же так лягає – на лаві, до покуття 
головою... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  [Чи Ви ходили 
на весілля?] Аякже, ходила. Багато походила. Я кухо-
варкою там була... А зараз того вже не готовлять, шо 
колись було. Готовили колись так: капусняк, це обі-
зательно був капусняк. А шо, ви думаєте, ото ті кат-
лєти були? Не було. Капусняк. Тоді картошка така-то 
порізана, трошки туда мняса і з юшечкою. Ото така. 
Не товкачка, як ото січас – пюре. Нє, нє. А це ж таку. 
Слухайте. А тоді озвар, казали не «компот», а «озвар». 
Ото туди сушку всяку кидаємо – й ягоди, вишню, сли-
ву і груші, – все кидаєм, у миску насипаємо, і ложками 
хльобають із столу. Ото всі, отак беруть, так ложками, 
думаєте, так як зараз [із] стаканів? Нє! Ложками. Ото 
таке готовили. Тоді квашену капусту на стіл ставим, 
оце, пиріжки у печі так ото проти вогню печуть, а  і 
сажа, там усе є. Пекли і все їли, і все хороше було, і до-
бре було. Знаєш, з картошкою [пиріжки], а як оце ж 
так, шо після Нового году, кабанів оте наріжуть. Уже 
ж стали поросята, так із начинкою. Ви знаєтє, що такє 
начинка? Лівер – ото «начинка» називалась. Ага. Так 
ото, той картошка і туди ліверу. І ото з тим з начин-
кою. Так це було дуже добре, як такий пиріжок попа-
дається. А то з самою картошкою, а то ше картошка як 
не вроде, так знаєте, усякого було. Так ото дрібнень-
ку ту картошку помиють, а тоді посічуть. А тоді туди 
трошки олійки, пережарють, так оце з тою картошкою 
пиріжки пекли. Оце така біднота була колись... Зараз, 
кажем, бідно живем. А ото було бідно! Зараз аби да-
вали робить дітям. Оце б було саме лучче... Постав-
лють оце ж хліб. Саме перве становлять на стіл – хліб, 
біля молодих, і так же скрізь пороставляють хліб. Тоді 
порозкладують ложки, вилок – їх не було колись. Це 
тепер уже вилки стали, після войни, це тепер уже. 
Як побули наші мужики отамечки поза заграницею, 
то навчились якось трохи та й бабів підучили. А  до 
войни його не було. А тоді ж оце ставляють капусняк, 
картошку, капусту кислу, а як літом же – так помидо-
ри, оце огурці. Отаке! М’ясо – це там ріденько в кого 
було, а  то його не було. Та колись пили, знаєш, шо? 
Самогон. І водка була дешева. То беруть ото четвер-
тями такі бутлі на три, на чотири літри. Вона дешева 
була. [Чи купували наливку?] Да де воно! Та хто його 
брав! За шо його брать! Ні за шо ж було! Да, налив-
ка була, оце ж робили. Вишні засипали сахарем або 
сливи, і тоді ото юшка називалась «наливка». Хороша. 
[Чи довго вона мала стояти?] Конечно довго. Мабуть, 
оце із місяць [...] гра. Воно ж грає. Ну і добре... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Коровай [...], 
це вже я пекла ось недавно. Це як мої онуки женились, 
так я пекла короваї... Колись [...] шишки пекли. Не ко-
роваї... Зараз же шишки ото із сахарю, знаєте? Ото ж 
такі, по п’ять рожок – та й шишки. А тоді ж пекли оце 
ж батькові й матері рідним, отакі завбільшки, великі, 
хрещеним – великі, тьоткам, дядькам – оце все великі 
отакі шишки пекли. А отакі, ну, отакечка, величенькі, 
як булочки зараз, ото гарненькі, ото такі на всю кам-
панію ж пекли. Тоді в печі пекли ж шишки і ото розда-
вали. А короваїв тоді не було. Тоді «різки» називалися. 
Ото на різки начіпляють туди цих і шишок, і де-небудь 
канфет, там один блищить, та ото й усе, кажуть, і кан-
фети були на різках. Ото палочки, туди з бумажок 
цвітків начепляють туди і ото пообмотують, і  ото ж 
ті різки давали, туди причіплюють шишку і конхвети, 
і ото й давали цим же, шо дарять, як даритимуть же 
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молодим, так шоб різку давати ото... [Хто шишки пік?] 
Такі, як оце я, пекли. І вдови, всі пекли, і ото збираєть-
ся душ десять, бо їх же треба швидко ліпить... Швидко 
наліплять, бо піч же як нагріється, зразу треба їх усіх 
усунуть. Так ото багатенько було жінок стоїть і спе-
ціально ліплять шишки на свайбу. Це обізательно і в 
молодого, і в молодої...  [Як казали, коли молодий їхав 
за молодою?] «Поїзд» називається. Кажуть: «Ой, поїзд 
їде, та дивіться, який поїзд». Нє, він [весільний поїзд] 
везе шишки. Бо ж йому співають: 

Хто коровай крає – 
Семеро діток має, 
Ці з кучерями 
Весь коровай забрали. 

А тож і:
Свашка – неліпашка, 
Шишок не ліпила, 
Дружок не дарила. 
Одну ізліпила 
І ту сама з’їла. 

Ото їм таке співають, коли шишки вони дарують. 
Вони ж з шишками приїжджають. Ото так співали... 
Як не вдаються шишки, то беруть тоді свекруху або ж 
ту ж тещу з діжою. Не вдалися шишки, то вони діжу їй 
чіпляють на спину, та й болтається ото... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  А на другий день 
уже свадьба. Тоді ж уже молоду наряжають дівчата. 
Тоді ж уже свадьба, як обично. Наряжають і ждуть 
молодого. Дівчата наряжають, канєшно. Вона сама 
не наряжається, дівчата одівають, заплітають там, 
крутять, вертять, усе, шо хочуть, те й роблять. Вона 
мовчить. А молодий же приїжджає... І їдуть тоді ж, ну, 
це як колись, а січас же так у сільсовєт, а колись – у 
церкву. Молодий приїжджає з буярином, з тими, із ро-
дичами якимись там чи з хлопцями. Нє, нє, без мами 
і тата. Мама і папа дома... [Де була молода, коли при-
їздив весільний поїзд?] Вона захована ж в сусідів десь. 
Молодий іде шукати. Та там же її поховають і череви-
ки, і тухлі, все на світі позакидають. Хай викупляє ж. 
Ото ж лазють там і бояри, молодий не лазе, а два ж 
боярини. І ото ж вони лазють тамечка, шукають. І тоді 
аж молоду приведють...

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Це колись не їли 
[молоді за столом]... Кажуть: «треба молодих погоду-
вать, бо вони ж не вміють їсти». Ті свашки, шо були 
свашки, шо з нею приходили у дружки, так ті ж ото 
беруть і годують же. Вже і в мене, мою невістку перву 
як брали, так тоже годували у хаті. Надо погодувать, 
свекруха їй їсти не дасть, треба невістку нагодувать 
уперед. Так ото годували. Сидить вона за столом же ж, 
а вони підсувають миску і годують же так, як малу ди-
тину. Мою невістку годували, я оце бачила... Так було 
колись прийнято. То і їй ше досталося. Я кажу: «Паша, 
ше й тобі досталось колишнє»... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО   Вона [молода] йде 
до нього [молодого] так, як вона заплетена, так і йде... 
Погостювали, подарували, оце ж гості, і одправляють, 
вона бере ікону, мати її благословляє... З  іконою йде 
до свекрів і каже: «Рідна тьотка й ненька, прийміть 
цю калину, а мене прийміть за рідну дитину». Так ото 
казала. Казала тричі молода свекрусі. Калина. Обна-
ковенна... Красненький пучечок калини. «Даю я вам 

пучок калини, і прийміть мене за рідну дитину». А там 
як прийдеться жить, Бог його зна. Чи рідна буде, чи 
нерідна. Всякого було. Були свекрухи й хароші, були й 
погані... Вони ж [молоді] переходють через тарілку, їм 
кладуть тарілку під ноги, як у двір уходють вони. Як 
уже зарегістріруються, і вони ж приїжджають у двір 
до молодого, і їм кладуть тарілку, і хто первий стане на 
ту тарілку. То кажуть, щоб жінка була не старша, так 
шоб хлопець став. А дівчата тепер такі умні, не вспіли 
у двір увійти, так вони «бах» по тарілці, шоб старшій 
буть. І всьо... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Це, шо  ж 
дівчина чесна, шо красним рушником підперезана. 
Спеціально були красні рушники... Такі ткані красні 
спеціальні... Не то, шо для весілля, вони і в хатах їх 
вішали, а молоду обізатєльно красним рушником під-
перізували... [Чи були випадки, що молодий не хотів 
жити з молодою?] Були випадки, ну, а  яка причина 
була, Бог його зна. Були випадки такі, шо возьме, тож 
тоді розходиться ніззя було, так він або десь поїде, 
каже: «Я поїду на заробітки». Так як поїхав, так ото і 
все, с концами. Уїжджали, казали: «Та поїхав десь на 
шахти». Або: «А  поїхав десь на золото». Ото золото 
буде добувать. А вона то сама... [Чи співали пісень, які 
стосувалися «чесності» молодої?] «Дякую тобі мамо, 
дякую тобі тато». Ото ми таке чули. Підпорізують 
красним рушником. І  вінок. Кісники. В  наше время 
уже меньш було, а вперед було, шо ото дівчина як про-
гуляє там із хлопцем, то на неї так ото плюють, та і 
все. То таке було. Зараз то воно модно, а колись – ні, 
це не модно було. Це піде вона уже за вдівця [заміж]. 
Хлопець її вже не возьме. Ні за шо хлопець не возьме. 
Це ше й наші мамки нам розказували, і нас як пускали 
у дівки, так нам казали: «Гляди, не просерися там із 
хлопцем»...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Ото ж тоді після того, як 
поспівають усе, то молоду покриють же тоді. Моло-
ду покривають удома у молодого... Уже як заберуть її. 
Там покриють. І до свіданья. То вже дівчаче дівування 
кончилось... Оце ж становляться, оце молодий, а  це 
молода. Відтіль свашка, од молодого, і молодої сваш-
ка, становляться. Картуз надіває та, а та гребішок або 
платочок. Кажуть: 

Покриванка плаче,
Покриваться хоче, 
Не так покриваться, 
Як нам цілуваться.

Цілуються свашки, міняються тричі. Ага. Цілуються 
через молодих, тіко достають одна одну – тут же цілу-
ються, аякже, свашки. Там же у їх чи тюль, чи рушник, 
чи шо-нібудь, ото ж махають і співають же. Вона не 
хвата [фата], а це спеціально набирать таке, шоб по-
криваться. Або тюль, або якесь матєр’ял красівий. Оце 
таким покривали. І цим молоду запинали, покривал-
кою. І ото вже й кончилось дівування...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  [Чи були словесні перепалки?] Аякже:
Дружко коровай крає, (2)
Семеро діток має,
А всі з кучерями,
Весь коровай забрали.

Оце як коровай крають, то оце ж уже як свадьба, то 
це співають:
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А ми були в свекра, (2)
Їли пиріжички,
В сметану вмочали,
Шоб дужче кричали.

  ***
Загрібай, мати, жар, жар,
Коли тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Оставайсь здорова.
Кидай у піч тріску,
Дожидай неві-і-стку.

Ото ж як приїдуть, молодий же з бояринами, ото ж 
кажуть, шо:

Боярин горбатий,
До столу прип’ятий
І гвоздиком прибитий,
Шоб не був сердитий.

  ***
Свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила,
Одну ізліпила
Та й ту сама з’їла...

Танцювали, співали, вечеряли, бо ти же стіл накри-
вали. О-о-обезатєльно. Дружкам обізательно стіл на-
кривають. Та, шо хто приготове. Як гарні такі свекри, 
шо свекруха там хароша і все, шо рада, так вона до-
бреньке все постави, а як поганенька свекруха, шо не 
хоче невістки, то ото шо-небудь, капусняка зваре та 
картошки, так ото й усе, шо було на столі. Капусняк і 
на весіллі, і на проводах. 

с. Макіївка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р. у с. Макіївка  

Кремінського р‑ну Луганської обл. 
від Коровайко Марії Іванівни, 1918 р. н. 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Печуть [коровай]. 
Хто пече, хто не пече. Всяк бува. Хто як зробе. В кого 
достатки єсть, то купують... Коровай печуть, шиш-
ки ж на йому ставляють, на короваї... Спічечкою ж 
встромляють отак... А тоді шишечки і отак спічечкою 
шишечки наколюють і обставлюють... А  січас торти 
роблять та і все. Та хто скільки поставить [шишечок]. 
Це не іменно там со счотом чи як. Як більший коро-
вай – більше шишичок, менший – менше шишичок... 
Коровай же тоді ж розрізається, дається, а шишки, як 
дарять, роздають... Уже  ж як дарять молодих, тоді ж 
дарять по дві шишички, кладуть кождому, хто присут-
ствує на свадьбі. Та, ну, це ж маленькі були [шишечки] 
на короваї, а ті ж більші, шо дарили. Як їх пекли? Роз-
катували тоненько, різали косячками, тоді стуляли їх 
отак, ото стуляли ріжки до ріжків. Тоді ж кістом [...] 
обкручували і сажали у піч... Отак же їх іскручували... 
Так отож то воно і коровай, то і лежень. Воно одно і то 
саме. Різки пекли. На палку кіста намотували і пекли. 
Називається «різка». Розрізали отак кістечко. Воно 
рясненьке було. По всій довжині. А тоді цвіток при-
чіпляли зверху, канхвет... Да й двісті [«різок»] пекли 
і сто піїсят [150] пекли. Стіки ж приглашонних, шоб 
каждому ж подарить. А тоді ж на столі ставили між-
ду молодими ті різки... Оця пара сидить, і оце ж тут 
на столі поставили, а тоді ж уже нівєста роздає різки. 
У відрах становили, у кострулях у здорових, так зерна 

насипали, а  тоді ж їх утикали. Ставили перед моло-
дими. Тоді красною лєнтою ізв’язали їх так, шоб [не] 
розсипалися... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Та тоді ше на свадьбу [молода] не 
одівала додільну [сорочку]. Набирали, шили ж. З ма-
терії. Як тепер шиють, тоді таке ж шили. В кого гар-
на була, а в кого і поганенька була. З хватою [фатою]. 
Хвата тоді була із марлі. Тоді тюлі ше не знали, яка 
вона була та тюль. А з марлі хвата була...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Приїжджають же, аякже. Приїж-
джають машинами. Це ж стали машиною, а тоді ж це 
ше [...], як ми малі були, то кіньми їздили. [Казали] 
«поїзд». Їде поїзд. З дзвонками. Дзвоночки почеплені, 
колоколи... Кажуть: «Поїхав поїзд за молодою». Аяк-
же. Вибігала ж дітвора, слідом бігли [дивитися]... Та 
ну стільки у цій підводі [людей] – багато...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ Прийшли, ну, 
пригласили у хату. Зайшли ж у хату до молодої... Було 
таке  – нівєсту ховали. Шукали нівєсту, де захована. 
Бутилку требували за нєвєсту. Шоб бутилку давали. 
Свашка ж шишки везла. У молодої різки були, а в мо-
лодого шишки були...

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Сиділи ж ще, обі-
дали ж. Гуляли. Музика грала... Тут побудуть у моло-
дої, а тоді їхать до молодого. У селі списуваться [ре-
єструвати шлюб] їдуть. Забира молоду і їдуть спису-
ваться. А тоді вже чи до молодої їдуть обідать, чи до 
молодого, – куда договоряться... 

ДАРУВАННЯ  А тоді ж вже ж там як весілля кінчаєть-
ся, то уже подарки нівєста роздає, ті різки, пригла-
шонним. Ото таке весілля було. Шишки друга роздає 
свашка. Тоді само, як дарують. На тарілочку кладе 
і підносить [...]. А  ви берете з тарілочки шишичку. 
А подарок же ж кладете на тарілочку. Хто шо: і дєньги 
дарують, і постільне дарують, і там усяке таке. Хто там 
коври дарує, хто шо дарує... Родителі дарували і телят, 
і ягнят...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  То ж уже знімають з нівєс-
ти хвату  – покривають. Нівєсту і молодого. Сидять 
же воно в парі – покривають... Свашка й дружка [...] 
становляться і покривають. Та свашка надіва вінок, 
а дружка кепку його надіва. А тоді міняють. З моло-
дої [знімають] вінок і хвату. Свашка вінок надіває [на 
себе], а дружка кепку його надіває. І так же їх поряд 
покривають, і співають там їм. То так же, ото ж тілі-
пають [...] хватою, шо з молодої зняли. У нас так, а де 
як, я не знаю іначе. Тоді ж міняються: та кепку надіва, 
та вінок надіває. Там уже шо вони проспівали та міня-
ються. Та чи я його заповню, шо вони співали? Це я ше 
малою була. Так я так ото заглядала ото по вікнах та 
бачила, як воно... Тричі [мінялися]. Та зніма – тій наді-
ва, а та зніма – тій надіва. Ото так було. А далі молоду 
запнули, а йому оділи кепку. І вона стала молодицею, 
і все. Запнули хусткою... Віночок в ікону закладали... 
Обізатєльно була ж квітка [на кепці] і тут було [на гру-
дях]. Тоді ж уже й зняли [квітку], нашо ж вона тоді 
уже? Тоді ж вона уже не нужна, та квітка.

РЯДЖЕННЯ,  ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Ходили курей 
крали і бешкетували. Це «свайба» звалась. Я ж кажу, 
це свайба – хто там циганами робилися, то бешкету-
вали ж отож... Счас же в суботу свайбу справляють, 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



276 ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

а тоді – в неділю. А тоді ж у понеділок уже бешкету-
вання було. А  счас уже у воскрєсєньє бешкетуван-
ня... У  понеділок. У  той же день і курки крали, ну 
тіки ж не матері ́ крали, а такі ж – приглашонні. Там 
наряжалися та крали... [Що робили із вкраденими 
курми?] Та ну шо? Поскубли та варили, та поїли. На 
свайбі... 

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Батьків на во-
зику катали і в річку возили купати... Як близько річ-
ка, то у річку купати [возили батьків], а як далеко, – до 
колодязя – вмивати. Ну це так. Та пили водку, та [...] 
їли. Шо ж робили!.. 

с. Червонопопівка
Записала М. Маєрчик у червні 2002 р.  

у с. Червонопопівка Кремінського р‑ну Луганської обл. 
від Гальченко (Зьоми) Клавдії Федорівни, 1922 р. н.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  [Чи варили на весілля капусняк?] 
Нє, не варили на свадьбу... Салат роблять капустяний. 
Це ж з свіжої капусти, з огурців. Катлєти. А  колись 
робили так – зварять озвар, картошки стушуть, пюре, 
ну, спечуть, шо там, пиріжки. Оце вони на свадьбу 
готовлять. Зараз [готують] м’ясце, блінчики печуть 
з творогом. А рідке, не знаю шо готували. Большин-
ство варили ж холодне. А з м’яса катлєти і гуляш на 
картошечку кладеш. Якщо є ковбаска, ковбаски кла-
дуть своєї.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Хліб пекли. Я колись 
пекла [коровай] коровай на свадьбу. Цей вже раз я не 
берусь. Уже я морюсь, уже вісімдесят один год, а з ним 
треба голову морочити. А ось пекла, женили Валерку, 
та такий ото збехкала його в печі...  Ото коровай пе-
чуть на свайбу, різки печуть. Такі дубинки, большин-
ство з малини, палочки, місили кісто [тісто], на яїч-
ках, на сахареві, прісне тісто, і катаєш, а тоді його раз-
раз зубчиками. Тоді огортаєш-огортаєш, і це різочки. 
І шишки печуть, і сову, і борону печуть. Сова – птиця, 
коли приходять за молодою до матері й до батька, так 
матері дають сову, кажуть: «Нате вам сову, це у вас 
така дочка, як сова». Як гарно спечуть, то гарна, а як 
скверно, – то скверна. Із тіста вчиняють хліб, тоді роз-
катують, така качалка, отак получається, а тоді другий 
розкатують більший кусок, перемотуєш: одно сюди, 
одно сюди  – крила. А  це хвіст, а  тут очі повставля-
ють з дерну або з вишні. І тоді воно сидить, точно як 
сова. А батькові – борону, кажуть, шо бички не запря-
гав волочити, то запрягай сам та волочи сам огород. 
Борона дається батькові. Тоже борона з кіста  ж, так 
палочка, так і отак, а відтіля зубчики ж поприліплю-
вані. Тоже спечеш, і ото воно, як борона та, шо тягати. 
Нєвєста дома. Тут зібралася вся рідня, вся родина, все 
готовлять. А  молодий відтіля, допустім, приїхали за 
нєвєстою. Оце вони привозять борону, сову. І коли за-
бирають уже нєвєсту – мати виводе, а тут же свашка 
виходе. Вузол шишок – по шишці дає. А молода роздає 
різки. Тоді вона на ту сторону діле різки. І лежень тут 
отдають. В нас же «коровай» зветься, а це – «лежень». 
Оце ж він у молодого. І пісня така:

Дружко каравай крає, (2)
Семеро діток має,
Та всі з кошелями,
Весь коровай забрали.

Оце співають пісню, як коровай розріжуть. А борону 
прибира батько й мати. Де вони її прибирають  – не 
знаю. Ту сову і борону забирає батько й мати... Колись 
закривали [обличчя молодої]... У хваті там є така під-
ложечка, і тоді ж отак одкидають. Поки доведуть туди. 
А уже тоді ж там знімають. Там же боярин. Це все робе 
боярин. [Чи танцювала молода?] Ні, не танцювала. 
Сидиш, плачеш, в  Бога щастя просиш. Кажуть, нізя 
танцювать. [А  якщо молода не хотіла плакати?] Хай 
сидить засмучена. Ідеш же заміж, на всю жизнь ярмо 
на шию надіваєш...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А тоді же співають, як кри-
ють [покривають] молоду, як привезуть до молодого. 
Їде віцціля [від молодої] одна женщина і відтіля  – з 
його роду. Становляться, розбирають віночок на ній, 
знімають хвату, беруть ту хвату. Оце молода сидить, 
і  тією хватою [махають]... Молодий рядом сидить... 
[Кажуть:] «Покриваю уже Ніну». І співають:

Покриванка плаче, (2)
Покриваться хоче,
Не так покриваться,
Як поцеловаться.

Знімають з нього [з молодого] кашкет, а з неї [з моло-
дої] – вінок. І ці ж дівчата, шо покривають, міняються. 
Оце ж так: з її сторони кашкет надіва, з його – вінок. 
Тоді поспівали пісню тричі, обнімаються, целують-
ся дівчата і міняються: тій кашкет, а тій вінок. Через 
молодих [цілуються], молоді сидять, а  вони стоять 
на стулах... Тричі цілуються. Зняли ото кашкет, а тоді 
кажуть: 

Ой де тая мати (2)
До цього дитяти?
Чи не буде плакати,
Як буде покривати?

Тоді вона вже покрита. Всьо. А як везуть нєвєсту, то 
співають:

Поїхали бояри горою
Та везли коровай з собою,
А на тому короваю
Малювання.
Це ж тобі, Наташа,
Дівування...

Як її покривають – закутують. Платочок дали ж віц-
ціля [мати молодої дала]. І коли покриють її, і кажуть: 
«Ой так нарядили, як самі хотіли – з книша паляницю 
зробили, з дівки  – молодицю». І  закутують її плато-
чком. Тепер цього нема. Кажу ж, встали з-за столу – 
пішли на дискотеку!..

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  А коровай вбирають калиною. Як нечесна 
[...] білими лєнтами або чорними обпутають та і все. 
Колись же так робили: як переночує дівчина з мо-
лодим. Як вона чесна, рубашку кров’ю обмазує. Ага. 
А тоді показуєть же ж свекрусі. Це просто, як той ка-
зав, дико. Показують же ту рубашку свекрусі. Це све-
круха така довольна... А як тіки нема ж цього нічого, 
ну, як харош молодий, так він палець собі розріже і 
сорочку вимаже. Було й таке. А як оце ж нема, так оце 
комин обвалять, обдеруть, все чисто, нарошне, і то ж 
бачать усі, шо нєвєста нечесна. Зараз це, канєшно, ні-
чого цього немає. Тож там розобрались вони чи самі, 
чи... Мати не йде ж, а хтось з родини. І тоді ж там вони 
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закриють, і будь добра – ложись. Хто зна, як воно, ля-
гають вони ж спати. Вони ж ніде не дінуться. Їх же по-
силають лягать спати. Не получилося, то палець роз-
ріжуть та вимажуть сорочку в кров, та й все, або вку-
се. І таке було... Встає молода з кроваті на другий день, 
як пересплять же. Устають вони. Тут же свекруха йде 
провіряє, яка невістка: хороша чи плоха. Всі ж пита-
ють: «Ну шо там?». А вона: «Тріть буряк!» – «Який?» – 
«Кормовий!» – «А шо ж таке?» – «Будем відгодовувати 
невістку!» – «А обмішувати?» – питають же, ну, з цел-
лю робиться ж. «Висівкамі обмішуйте!» То ж вони там 
куйовдять, шо вони там куйовдять, а  тоді виводять 
її, як тільки нема нічого  – становляться, начинають 
ковиряти комин. А  вона ж тоді шоб обмазала. Вона 
ото бідна виходить. Як харош молодий і любить оцю 
дєвочку, то він старається оце все закрити, вплоть до 
того, шо укусить палець, шоб кров ішла, шоб її виру-
чити ж. Бо ж сміха буде куча. А як харашо, свекруха 
довольна, харашо: «Готовте мені невісточці завтряк, 
яєшеньку впечіть». Буряк – як нехароша ж. А буряк, 
може, й поставлять на тарілочку, а просто так, в осно-
вному тіки кажуть, просто так...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Ховається [мо-
лода]. До сусідів у хату, а вони шукають. Да, тоді ж бо-
ярин і дружко – у його є – шукають її. Дают викуп... 
І шо вони там привезуть – чи конфет, чи там шо. Вику-
пили, і тоді вона йде за ним. Усе це робилось колись...

«ЧОБОТИ», КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  
Не молодій, а  тещі [молодий дарував чоботи]. Вона 
тоді стоїть на лежанці, та танцює теща, та й каже: 

Оце тії чоботи, що зять дав, 
А за ції чоботи дочку взяв. 
Ой чоботи, чоботи ви мої, 
Чом діла ви не робите мені?

Мол так, як дочка. Оце ж во врємя свадьби. Процесія 
ця ж іде, свадьба, а їй же подає зять чоботи за дочку. 
Кидають же десять копійок [у чоботи] – викуп за до-
чку. В один, а в другий нічого не кладуть. [Чи зять мив 
ноги тещі?] Та було. І  мив, і  купали тещу, і  сорочку 
надівав. Це ж зять... В  первий день оце чортуються, 
все роблять. Ага. Сорочку як надіва, та скіки ж сміха! 
Та ви представляєте, привозять вони звідтіля сороч-
ку, тут же купають тещу, у кориті, жартують, у воду 
вмочили і сорочку надівають. Літом. Зімою – ні. Смі-
ха куча. Вона була вдягнута, а  її розібрали, купають 
же. Познімали все, як гади. А тоді сорочку надівають, 
тоді плаття і йди будь добра. Не гола, в чому-небудь 
стоїть же жінка. Ото так... Купати возять [батьків] на 
повозочці. В повозочку – й гиля до річки. Сміються, 
аякже. Привезуть – вивернуть у воду, і тоді вилазять 
мокрі відтіля. Мене купали з свахою. Оцього вже по-
сляднього як женили, то мене купали в кориті. Смі-
ються, наділи на мене сорочку. Я в платті ж була, а тоді 
ж вони, вже як намокла я, натягли поверху, і вже я пе-
реодіваться пішла...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ, ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  П’ють, тан-
цюють. Дурачаться до самого, пока й попадають. Ба-
луються... В карти грають, боряться, тоді ж їм свобо-
да – нема молодих. Дружок висміюють так:

На комені кружка стояла,
Ці дружки муку їли, (2)
Шоб ви поніміли,

Оддайте ту кружку,
Напоїмо старшу дружку.

Це з дружок сміються, як вони не співають. Зараз не 
знають цих пісень. Теми нема. Клуб був золотий – роз-
валили, розібрали, як не було... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Примерно на 
другу неділю заставля ж свекруха спекти хліб: «Вчи-
няй же, побачим, який ти хліб спечеш, на що ти спо-
собна». Учинила вона той хліб, розрізала і роздала: 
чи похвалять же її, шо вона зробила, що вона вміє зро-
бити. А тоді корову доїти. Через день, через два утром 
рано іди дій корову. Та є й така, шо пішла сіла, здоїла, 
та й к чорту усе. А є ж така, шо й не вміє. Як хароша 
мати [свекруха] – вона прикриє це все, піде здоїть мо-
лочка, та й усе. А тоді принесе: «Оце невістка скіки мо-
лока надоїла. А як не хоче невістку, тоді канєшно, на 
противность роблять... «Подивіться, яка я здала, я на-
пекла мамці хліба. Покуштуйте, чи я смітиму годувати 
свого хазяїна та діток». І до своєї ж мами понесе. Своя 
ж, канєшно, мати покровителька. Но чужим, чужим... 
Ото ж воно, ті жарти так і роблять. Там вже, як при-
їде вона до батьків [молодого], а тоді оце ж вони по-
силають: «Піди ж води набери». А там вже діжурять 
ребята – не дають води, питаються, відкіля та шо, та 
викуп, а в нас вода продажня, та так дурачаться. Та й 
теж було і виллють. Викуп же треба. Плати викуп, ти 
ж приїхала сюди, ти нашу воду питимеш. Розкидають 
сміття то [що вона підмете]. Нарошно всьо роблять...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Ку-
рей крадуть. Беруть його як на весілля. Чи бульйон 
варять, чи жарять. Хто шо. Хто кашу варить польову. 
Кидають туди курицю раздєлану, розчинена курка, 
варять її. І туди засипають пшоно, картошечка, і нази-
вається «польова каша», маслицем задєлають. Вкусна 
канєшно. Це все роблять на другий день оцю іграшку. 
Наряжаються на другий день. Ідуть понакрасювані, 
тюлеву повішують на себе фату, здоровило йде, груди 
робили. Йдуть же вони по вулицях. Курка – курка по-
палась. Дитина – дитину беруть на руки. А тоді викуп 
требують. Я ж кажу – дурачаться. Кажуть: «Ось ідуть 
цигани». «Циганами» їх і звуть. На третій день [моло-
да] вже починає піч мазать, що обковиряють, примазу-
вати, прибирати, уже ж начала хазяйнувати. Свекруха 
очима ж водить: чи вміє хазяйнувати. До матері [моло-
да] піде, як буде якийсь празник, та й пустять її у гості. 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  В  той день 
[перший] вона [молода] не должна танцювати. Вона 
должна бути коло хазяїна [молодого]. І нікуда ні він, 
ні вона. Ніхто між ними не должен [...] пройти, він 
її не должен упустити із-за того, щоб помєжду ними 
хто-небудь пройшов. Як пройде помежду ними – вони 
жити не будуть. Ніззя цього робити. І ото він должен 
з нею бути всьо время. Оце як благополучне время... 
Встали та й танцюють. Но в перший день молодий і 
молода не должні танцювати...

УМИВАННЯ МОЛОДИХ / ГОСТЕЙ  Вмиваються. Обми-
ваються, де вони там купаються. Тепер же в душ ідуть. 
Обмиваться ж послє сна ідуть. [Чи кидали у воду ко-
пійку?] Хтозна. Я  оце не помню. Я,  напрімер, йшла 
заміж, так я ніякої копійки не кидала, потому шо в 
[19]45 году це було. Война. Він прийшов ранений. А я 
з трактора встала.
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Записала С. Щербань у 1983–1986 рр.  
у с. Червонопопівка Кремінського р‑ну Луганської обл. 

від Кондратенко Ніни Іванівни, 1918 р. н.

СВАТАННЯ  Як полюбилися молоді, а може, самі бать-
ки посватались між собою, бо вони багаті, а діти хоч 
і не любляться, то їх женуть силою, бо багаті. Батьки 
молодого ідуть до батьків молодої: чи согласні батьки 
молодої віддати дочку за їхнього сина. Коли батьки 
молодої согласні віддати дочку, тоді договоряють-
ся, на коли буде сватання. Сватачів не менше п’яти-
дев’яти   чоловік  – рідні батьки і хрещені, молодий і 
старший боярин, і староста. Приходять до хати моло-
дої, заходять у хату і ведуть таку річ: «Де ходили, де 
не блудили, найшли слід куниці, красної дівиці, і слід 
привів у ваш двір. Якщо ви согласні віддати свою доч-
ку за нашого молодця, то ми кладем хліб і сіль». Кла-
дуть хліб і сіль на стіл, на рушникові. Якщо ви соглас-
ні, то перев’язуйте сватів з молодим. Питають у моло-
дої і молодого, чи вони согласні між собою, то нехай 
молода ріже хлібину пополам, можна і навхрест, а як 
не хоче молода за такого молодого, то батьки принуж-
дают, бо сват багатий. Тоді батьки молодої просять 
сватів за стіл – на хліб і сіль. Батьки молодого перші 
угощают сватів своєю горілкою і потім договоряють, 
на коли свальба.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Начинається свальба від молодо-
го. Печуть хліб, сову, борону, під сову – платок голов-
ний, а під борону – полотенце, і беруть трохи шишок, 
щоб дати сватам, бо будуть співати: 

Свашка – неліпашка, 
Різок не дарила, 
Шишок не ліпила 
І сватів не дарила, 
Одну ізліпила 
Та й ту сама з’їла, 
А що недоїла – 
До столу приліпила, 
Бояри зголодали 
І зуби поламали... 

У неї – коровай, у нього – лежень. Дарят у неї – різки, 
шишки і чарку, а в нього – по шишці... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Молодий  – з бояри-
ном старшим, а другий – з гільцем, гілчасте, украшене 
квітами, дзвониками, іде попереду молодого і танцює, 
або їдуть на конях, які уряжені цвітами, і дуга з дзві-
ночками.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  Дружко жонатий, 
молодий парень іде з ковінькою, на якій вгорі коник, 
а в другій руці – кухля з вином і шишка здорова – на-
крита кухля. Коли свати потребуют випити, а в нього 
в кухляті є вино – і угощай. Свашка – її діло забрати 
шишки, скільки дадут сватам, сову і борону. Світил-
ка – маленька дівчинка, несе пучок васильків і крокіс, 
і в них всередині – свічка, яку світили, як вінчали, – це 
називали «міч». Міч несе світилка. Міч  – васильки і 
крокіс. Засушували і ці квіти, на міч тримали. А у кві-
тах – свічка. І це такий міч.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Моло-
дий іде за молодою без пари, а всіх людей, щоб було 
п’ятнадцять чоловік. Виходят з двору молодого. Мо-
лодого перев’язують платком здоровим з лівого під 

праве плече, а молода пов’яже з правого під ліве, мо-
лодому– ще квітку білу, а старшому бояринові – квіт-
ку і маленький носовик, а тому, що з гільцем, – білу 
квітку, а  остальних людей перев’язують: платками  – 
жінок, а  чоловіків  – рушниками. Виходят за двір, за 
двором мати молодого обсипає тих людей, які ітимуть 
за молодою, обсипає, раніше приготовлене: хміль, ко-
пійки, оріхи і цукерки. Люди, які ідуть за молодою, не 
хватають. За молодою їдуть або ідуть з баяном і пісня-
ми весільними і простими, доходять до двору молодої 
і начинають співати: 

А в нашого свата 
З верби й лози хата... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  На воротях 
охрана, яка требує викуп, потім пішли всі люди до по-
рога молодої. Боярин пішов шукати молоду, бо дівчата 
не дають без викупу, боярин платить дівчатам, і дівча-
та приводять молоду до молодого, і питають: «Твоя чи 
ні?». Їдуть до вінця, повінчали їх у церкві, і приїжджа-
ють чи приходять до молодої, до хати, і просяться в 
хату, свати їм співають: «Ой доки ж ми та й стоятиме-
мо?». Виходять батько й мати з хати з хлібом, сіллю і 
горілкою. Наливають батьки собі і молодим, молоді не 
п’ють, виливають через голову назад, батьки молодих 
забирають у хату, де становлять на рушничок на колі-
на перед образами і наказують таку річ: «Любить друг 
друга і любить батьків». Мати молодої зв’язує руки 
молодим платком «нерозлучним». 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Староста веде до столу 
молоду, щоб вона сіла з правої сторони від молодого. 
На її місце сіда дружка, яка требує викуп за місце, мо-
лодий викуповує, а свати співають дівчатам:

– Устаньте, дівчата, із лавочки,
Нехай цей пан сяде коло своєї паняночки.
– Та нащо ж нас було звати,
Як уже й виганяти.

Дівчатам молода роздасть «вутята» із коровая, і співа-
ють їм:

Подружечки, вон, вон...
І  дівчата устают, остається старша дружка і менша. 
Потім сажают сватів з його сторони, старший боярин 
сідає коло молодого, і коло його – світилка, яка держе 
міч. Їй співають:

Світилка – ворона, 
Стоїть коло порога. 
І рот роззявила, 
І руки розставила, 
Що ніде їй сісти, 
То хоче нас поїсти.

А тоді сідають свати з його сторони, а молодої – з її 
сторони. Випивають батьки з обох сторін, і  почина-
ється гуляння. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ, ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП 
КВІТКИ  Другий боярин, який ішов з гільцем, стано-
ве гільце у лежень, там стоїть горілка у пляшці, в якій 
п’ять житніх колосків, повинні її вкрасти хлопці чи 
дівчата в то время, коли свашка даватиме батькам мо-
лодої сову і борону, тоді дівчата або хлопці крадуть 
колоскову, випивають, і після того молода в’яже моло-
дого великим платком, і молодому пришивають квіт-
ку до картуза, і приказують таку пісню:

www.etnolog.org.ua

IM
FE



279МАРКІВСЬКИЙ  РАЙОН

Із Києва швачка 
По торгу ходила,
Квітки вибирала
І до шапки молодому пришивала... 

Як ідуть за молодою, то сват несе чару [сковороду] з 
ручкою, і на ній – шишка велика, і на палицю обпи-
рається, а на палиці зверху настромлений коник – го-
лова коня з дерева, а може бути і на палиці вирізана 
кінська голова...

ДАРУВАННЯ  Потім сідають за стіл родичі, та щоб мо-
лода сиділа з правої сторони, і пішло гуляння. Випи-
ли дві чарки і почали дарити. Дарят батьки молодого. 
Щастя, здоров’я молодим [бажають], а потім хрещені 
батьки і всі гості. Молода дарить батькові сорочку і 
матері... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Після подарків молода різки 
роздає, і кінчається у молодої гуляння... Сіли за столи, 
випили по дві-три чарки, і починає дружко коровай 
краяти, а йому співають:

Дружко коровай крає, 
Семеро дітей має, 
Та всі з кошелями, 
Весь коровай забрали.

Свашки співають:
А кажуть дружко – стар, 
А він – молоденький, 
Як гай зелененький, 
Ликом підперезався, 
До короваю прибрався.

І пішли назад до молодого... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Ідуть до 
молодого. Мати молодої зв’язала руки і вивела за двір, 
і матері співають:

Вигрібай, мати, жар, жар, 
Коли дочки тобі жаль, 
Кидай у піч дрова, 
Оставайся здорова...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Приходять до моло-
дого до двору, де їх будуть зустрічати батьки з хлібом-
сіллю, водою, і співають батькам таку пісню:

Ой вийди, матінко, протів нас 
Та глянь, матінко, по всіх нас, 
Кращая Наташа од усіх нас...

Вийде батько і мати молодого з хлібом і сіллю, і горіл-
кою. Угощают сватів, а молоді не п’ють, а виливають, 
як їм наливають, назад себе, щоб не вертатися назад. 
Мати молодого бере молодих за руки, які уже зв’язані, 
ще у молодої, і веде до себе в хату, щоб поблагослови-
ти дітей, ставлять їх на рушник, і молоді кланяються 
батькам тричі... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Після даріння уже молоду 
розряжают із квітки, і у молодого від картуза, і почи-
нают покривати дві жінки: – одна – од молодого, дру-
га – од молодої. Та, що од молодої, надіває квітку, а та, 
що од молодого, – картуза. Покривают, приказуют:

Покриванка плаче, 
Покриватися не хоче...

Молода плаче, а ті, що покривають, поцілувалися, по-
мінялися: тій – квітку, а тій – картуз. І так тричі. По-

тім подали на тарілці платок, яким закутали молоду, 
і примовили:

Прийми, діво, своє діло,
Як гай зелененьке, 
Як біль білесеньке...

І закутали молоду, і пішли пісні, гуляння. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, РЯДЖЕН-
НЯ  На другий день кличуть молодих і сватів до моло-
дої снідати. Як ідуть, то грають і співають, танцюють. 
І циганами наряжаються. Відкупили у них ворота і за-
йшли у двір... 

МАРКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Бондарівка
Записала І. Магрицька 1997 р.  

у с. Бондарівка Марківського р‑ну Луганської обл.  
від Матвієнко Ганни Сергіївни, 1904 р. н.

СВАТАННЯ Яка дівчина батькам понаравиться  – ту і 
йдуть сватать. А як хлопцеві не наравиться – то їх не 
обходило. Дівчину оддають за почотних людей. По-
сватають… А  не посватають  – договóряться, остав-
лять у молодої хлібину, а  батьки рáдяться. Тут же й 
молодий. Молода плаче, а батько сказав – то закон! На 
другий день і мати прийде, і молодий, і староста, бать-
ко – їх дожидали. Приходять, побалакали: «Ви должні 
нам сватами буть! У вас є теличка, а в нас є бичок, ми 
хочемо купить у вас теличку!». Батько каже: «Про-
дамо теличку!». Спитають його: «Ти согласний взять 
Маньку?».  – «Як батько та мати  – так і я!». Нахиляє 
голову, а  молода чуть криком не кричить  – не хоче 
за його йти. А  їй кажуть: «Іди!». Хлібину хорошу од 
молодого приносить староста та батько, молода пише 
ножем хрест на хлібині, а  староста вóзьме й поріже. 
Сідають за стіл, а  тут уже наготовлено, шо їсти. Ви-
пили, кажуть: «Запили ́ молоду». Завтра буде сватання, 
чи післязавтра. На сватання приходить батько хреще-
ний, мати хрещена, батьки – чоловік десять, не біль-
ше. Там уже понаготовляють усього, водку молодий 
приносить. Молода в’яже батька його рідного й хре-
щеного, старосту платками, і матір, а свекруха сваху 
в’яже. Після сватання були «вареники» в молодої. Тоді 
гуляють «вечір» – гармоня грає, посходяться дівчата й 
хлопці, гуляють «вареники». Становлять стýлу серед 
хати й співають:

Стоїть стула, стоїть стула, 
На той стулі сидить Дрьома дріма,
Пора Дрьомі не дрімать – 
Пора Дрьомі собі пару вибирать!

А молодий сидить на стулі. Устає, бере молоду, веде 
до стули. Тоді вона сидить на стулі, їй співають, поки 
всі собі пару виберуть. І так усю ніч гуляють. А вран-
ці йдуть до церкви. А як одгуляють «вареники», тоді 
молодий уже ходить до молодої ночувать, а теща йому 
завтрік готове. Її батько йде на розглядини, йому по-
казують: «Оце наші корови, оце коні, оце воли, вівці!». 
Батькові понаравилося. «А  оце, свату, в  тебе не по-
хазяайськи: коло соломи понатрусювано!».

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Молода запрошува-
ла дружóк «на шишки́» [обряд випікання весільного 
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хліба] жінок молоденьких. Ліпили шишóк, короваї. 
Молода розносе в суботу шишки, кличе всіх. Ходе 
із старшою дружкою. Зайдуть у хату, й молода каже: 
«Становіться, тьотко, я Вам поклонюсь!». Поклонить-
ся й поцілує ту тьотку, шишку дасть. «Пускайте нам 
дружку, а  вас батько й мати приглашали на підвесі-
лок!». А вранці йдуть до церкви. А мати зустріне ко-
гось, скаже: «Приходь до Маньки на свальбу!». У мо-
лодого багато цвітів робили, вряжали коней цвітами. 
Отакі палки́, дубинки ́ цвітів понакручують, зверху 
коням і в чуби, і в гриви кидають. А в молодої вінок 
сплетуть, і в косу вплітали. Рушником молода підпе-
резана, спеціальний рушник у каждому дворі був. Ві-
нок восковий був, краснéнькі яблучка з вати ліпили, 
а вгорі зелененькі листочки. Як нарядять молоду – так 
і сидів би коло неї, дивився! […] Пекли в молодої ко-
ровай, прикрашали крокóсом, калиною, зáполоччю, 
цвітами. Учиняли в кострулі, вимішували в нóчвах 
дерев’яних. Ліплять у п’ятницю каравай, калачі. Сусі-
ди пособляли – молодиці молоденькі. Їх приглашали: 
«Йдіть на шишки́!». Ідуть удосвіта ліпить шишки до 
молодої. Кого кликали – всі приходили.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ТЕРЕМОК») Був «теремóк»  – 
деревцé вряжене. Як поїзд [весільна кінна процесія] 
виряжають із двора – беруть той «теремок», їдуть із 
ним, танцюють на бричкі, «теремком» тим махають. 
«Теремок» уряжали в молодого свашки́ квітками, а в 
молодої стояла маленька гілочка, а  могло й не бути. 
«Теремок» беруть на свайбу, як їдуть за молодою, а на 
столі стояв із п’ятниці. «Міч» [букет квітів, який три-
має світилка молодого] робили з крокóсу, калину туди 
всували, чмільок – квіточки такі. Маленьку дівчинку 
сажають у сани, она з «мічем». І коло молодого сажа-
ють цю дівчинку. 

ПОСАД А як молоду заведуть на посáд, а молодого поза-
ду… Молоду сюди заводить староста чи дружкó, а мо-
лодого – туди. Тут стоїть хлопчина годів три чи п’ять, 
йому кажуть: «Як підóйде той дядько, ти бий його по 
чубові кійком із реп’яхів!». Люди сміються, а той ви-
тяга хлопцеві гроші. […] А як на посад молоду заво-
дять, то мечем обводять і загадують: чия свічка по-
переду потухне, той скорій умре. […] Повсть на лаві, 
молодий і молода сидять на пóвсті. Як молоді сидять 
на посаді – всіх пóштують водкою. Виходять молодий і 
молода із-за стола, а батько й мати стоять із хлібинами 
перед столом, молоді обоє кланяються. Як два рази по-
клоняться – на третій стають навколєнки, батько каже: 
«Іди, дочко, та живи, та слухай батьків та чоловіка, не 
самовольничай, любіть одне одного!». А  як привез-
ли  – свекруха тож приказує: «Живи, синок, та люби, 
як душу, а труси, як грушу!». […] Як заведуть молоду 
на посад, батько й мати стоять перед столом, підносять 
молодим водку – вони одсилають, кланяються батько-
ві хрещеному, братові, всім родичам рюмки одсила мо-
лода. Тоді вже зачнуть співать дружки́ в хаті:

Брала Манéчка льон-льон, 
Виганяла дружéчок вон-вон.
– Та нашó ж було нас брати, 
Шоб тепер виганяти?

Співають, шоб молода прощалася з дружками. Друж-
ки прощаються з молодою, цілуються, всі плачуть. 
А  підвесілок  – у  свекрів пополýднювали, хлібину 
вкрали, а  сюди прийшли, повечеряли дружки й мо-

лода, і пішли співати. Підвесілок був і в молодого, і в 
молодої. Молода веде дружок до йóго полуднювать, 
а він веде хлопців до неї. Пополуднювали, тоді він веде 
своїх боярів сюда, до молодої, бере мýзику й гуляють у 
молодої, всі вмісті – і дівчата, і хлопці, гуляють вечір.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ Каравай великий був, співали:
Дружкó коровай крає, 
Семеро дітей має,
Та всі з кошелями – 
Весь коровай забрали!

А він покрáє [поріже] той коровай і роздає всім, хто в 
хаті, всім родичам дає по куску. А шкури́ну виносе в 
сіни, спідню шкуринку. А тамечки стоять повні сіни – 
бояри, хлопці, дітвора, за ту шкурину хватаються! Хто 
первий ухвате  – його звалять, душуть, шкурину ту 
однімають! 

ВІНЧАННЯ Вінчалися в неділю. […] У церкві батюшка 
питає: «Ти согласний? Як согласний  – тоді тричі по-
цілуйтесь!». Світилки були, свашки, над головами 
дружка й боярин держуть мідний вінець. Матер Божа 
тут – ікона. Як приїдуть із церкви – забирають молоду 
до свекрів. […] Калачі роздавали, коли розходяться 
з свальби – ріжуть калачі великими кусками, накла-
дають меду на куски. Дружкó різав коровай. Тепер 
дружком називають старшого боярина, а  тоді друж-
ком був той, хто заводив на посад молодих. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ У  молодої був наряд такий: ша-
рахван, юпка, кісники́. Наражали її дружки й неві-
стки. Кóсу заплітають, зі свічками стоять  – із того 
боку дівчина і з цього боку, свічки горять, а вони їй 
косу переплітають. Коса отака вширшки, там кісників 
стіки! І заполоч уплітають, як молода хароша [цнот-
лива]. У  церкву молода йде з своїми дрýжками, там 
уже в церкві всі – й батьки, і молодий сам туди прийде. 
Тоді йдуть обідать до дружки до старшої, як повінча-
ються. Тоді, як у дружки пообідають і в молодого бо-
яри пообідають, они вирядили поїзд, він під’їжджа до 
двора до дружки, забирають молоду й везуть катать. 
Об’їдуть кругом церкви тричі, сюди-туди проїхали, 
їдуть до молодої у двір і забирають її на посад. 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ») Як приїдуть до молодої – постіль 
виносять. Запрягають коней, поставлять їх у дворі, 
тоді мати обсипе їх  – хміль, канхвети, гарбузяче на-
сіння, у  платку там повно, і  поїхали за молодою. Де 
біля двору люди стоять – молодий і бояри поклонять-
ся їм, сидячи й канхвети сипе. Не пускали у двір: во-
рота закриють і не пускають, їм рюмочку піднесуть. 
Як уїхали у двір – хлопець дружкá кійком з ріп’яхами 
б’є по голові. Заведуть молодих на посад, батько по-
поштував, їсти – не їли. Молоді стоять, не сідають. Як 
постіль хороша – так забирають її разом з молодою, 
везуть, а як бідненька – її заберуть у п’ятницю.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО Привезли до моло-
дого, вони стали коло порога. Батько виходе з хліби-
ною і мати, молода з хлібиною: «Нате Вам, мамо, мою 
хлібину, та прийміть мене за свою дитину!». Мати бере, 
запрошують її в хату, і свашки йдуть. Попоштували їх. 
А на другий день, у понеділок, як у своєму селі – так 
повезуть молоду снідать до батьків. Понаряжаються: 
вінки, у штани, капелюхи понадівають, чудять! Пона-
крашуються й сажою, і краскою. А тоді везуть батька 
й матір молодої до сватів. І кажуть: «Уведіть нам наше, 
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хай нам попляше!». Молодої не показують. А молода 
наряде свекруху у свій наряд: підшалник, кофта, ша-
рахван. Вона й підходе, а батьки: «Ні, це не наше!». 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ Розплітали 
косу свашки, а молоду водили спать до сусідів. А як мо-
лода хароша, так свашки і світилки ́ виносять соломи 
напротів двора й палять солому хтозна-стіки! Народу 
багато! Жаліли, шо оддали харошу молоду. Як чесна – 
сорочку показували. Гуляли тіки в молодого. Молодих 
садять на пóкуття. Біля молодої сиділи дрýжки, тоді 
приданки́ – ті, шо замужем, невістки́, коло молодого 
свашки. Хто подаре сорочку, хто полотняне пíдтячко, 
хто хустку… Ховали молоду. Напнуть чимось, шоб 
молодий не взнав, а він давав викуп, і на воротях бра-
ли викуп. Співали:

Ой не жаль нам, та шо й Манéчку взяли,
Тіки жаль нам, шо не квіткою зв’язали,
Та зв’язали тоненькими віжками,
Та й повезли темненкими ночками.
Та не дай, Боже, одірветься та й утече,
А він їй русу косу одсіче, а головоньку натовче!

Танцювали гопака. Батько молодої шось дарив… гле-
чичок меду, як молода чесна. Гуляли в понеділок, у ві-
второк, у  середу похмелялися. А  тоді молода зачинá 
примазувать у хаті, люди таке нароблять  – пишуть 
при́корнем на комині, хто шо подаре.

ЗАБИВАННЯ КІЛКА Чоп забивали  – конячка така за-
стругана, у  хаті. Воду туди ллють, як свальба конча-
ється, бри́ска по всій хаті! У середу мóлодці прибігли 
похмелитися, розбіглися, а молода все маже.

Летять голубóньки степом гудучи ́,
А за ними Манéчка вслід плачучи ́:
Та завертайте її, батенько, голубоньку, в сад!
Та нехай вони завернуть моє гуляннячко назад!

А батько каже:
Уже ті голубоньки повернули,
Вони твоє гуляннячко під крилечко підгорнули,
Та дівчаточка будуть ходить гулять,
Та нам будуть жалю завдавать.

Як сирота молода – співають:
Ходила по городу 
Та гонила сіре вутя на воду.
– Та пливи-пливи, сіре вутя, 
Тхо по воді,
Та прибудь же, 
Моя ненько, тепер же к мені!

На молодій шарахван, запонки́ повиши́вані (та 
й дівувáли в запонкáх), кохта сама лучча, чоботи 
празникóві (були й будéнні), підперезана рушником 
переби ́раним.

Записала С. Маховська 23 жовтня 2010 р.  
у с. Бондарівка Марківського р‑ну Луганської обл. 

від Ріпки Наталії Михайлівни, 1955 р. н., 
родом із с. Курячівка Марківського р‑ну  

(у с. Бондарівка мешкає з 1977 р.) 

СВАТАННЯ  Сватання – це само собою. Десь там за де-
кілька тижнів чи навіть місяців до весілля... [Сватан-
ня] проходило звичайно. Зазвичай запрошували хре-
щених батьків. [Чи рідні батьки йшли?] Обов’язково 
[несли хліб]. Свої ішли і брали свата. Перев’язували 

рушником [сватів]. А пізніше стали перев’язувати від-
різом тканини. На сватанні був із орнаментом рушник. 
Вишитий чи невишитий. Обов’язково. Просто хліби-
ну, бо хлібина  – це візитна картка була, що сватать 
ідуть. Хліб викладали на стіл – це означало, якщо його 
наречена переріже [...], то значить вона приймає цих 
гостей і дає згоду. А якщо не переріже, значить їх тут 
не чекали, не в ті ворота вони постукали. [Чи давала 
дівчина гарбуза, якщо відмовляла?] За моєї пам’яті не 
було... Пов’язувала хусткою [молода молодого]. В на-
шій місцевості – хусткою. І оце в останні часи стало 
більше хустками в’язати і відрізами...  А після того вже 
сідали ладить, коли весілля... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У  нас шишками запро-
шували на весілля. І на весіллі пригощали шишками, 
коли викупляли... Значить, наречена обирала собі 
дружку... І от наречена з дружкою у п’ятницю, четвер 
(ну, зазвичай в п’ятницю) ходила і запрошувала гос-
тей на весілля. По селу, кого вони намітили запрошу-
вать на весілля, до тих ходили. І в сусіднє село ходили. 
Навіть подружка моя ішла в [19]73-му році заміж, ми 
з нею отак ходили і шишками запрошували. Я  була 
в неї дружкою. Уже ми там [...] в сучасних платтях 
були... Але от шишками ми ходили запрошувать... 
Обов’язково поклоном. Ставала на коліна на хустку і 
запрошувала на весілля. Ото: «Тато і мама просили, і я 
прошу на весілля»... І молодий так, тільки з дружком. 
От чи ставав на коліна – оцього не знаю. Теж ходили 
по селу, теж із шишками. Запрошенням була шишка... 
У [19]60-их [роках] ще було... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ПІДВЕСІЛОК»)  От як у нас тут в нашій 
місцевості було. Значить, підвесілок гуляли  – перед 
весіллям... А тоді ж на другий день, а вірніше в субо-
ту, наречена збирала всіх дружок своїх і старшу... Це 
було у другій половині дня. Знову прихорошувалася 
вона і вела всю свою бесіду до нареченого вечерять. 
Всіх дружок водила вечерять. Там уже суботнього 
цього дня стіл був святково прикрашений, і коровай 
там стояв... От повечеряли у нареченого. Я, може, не 
зовсім аж так розумію, що це означало, оці гості, но 
наречена ішла з дружками запрошувать на підвесілок 
до себе. І от вже тоді пізніше, вже при темноті збира-
лися у нареченої вдома. Частіше це було у дружки... 
Приїжджали парубки з нареченим, і це була остання 
гулянка така вільна перед весіллям для наречених. 
Співали, танцювали, ну, веселилися по-своєму, одна 
молодь. [Там були і наречена, і наречений?] Да, да... Це 
не в костюмах. Звичайне вбрання було. Я  думаю, це 
вони як би прощалися з вільним життям...

КОРОВАЙ  Коровай прикрашаємо калиною. Крокіз, 
якщо є. Калина – це символ дівочої краси і жіночності... 
Крокіз – це така квітка. Вона така нібито аж сухуватая 
якась. А от головка така, тут у неї ніби такий чубчик 
червоненький аж до оранжевого... Оця квітка зберіга-
ється. Як калина круглий рік може зберігатися, так і 
оця квіточка. А ця квітка, крокіз, символізує доблесть 
чоловічу... Коровай же є і [в] нареченого, і в нареченої... 
Зазвичай печуть два короваї. Зараз часто замовляють. 
А  я пропоную спекти, покупний не подобається. Ви 
знаєте, якось у нас у районі звідкись привозять кра-
щий. А в нас в районі печуть красивий [...], така форма, 
так оздоблений, так зарум’янений – починають різать, 
а там – дірка. Не знаю, чому воно так виходить...
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ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Обов’язково була у восковому ві-
ночку наречена, з парафіну або з білого воску, а ледь 
там рожевим і зелененькі листочки. Рожеві яблучка 
там, ягідки. Ото восковий віночок, ото спеціально ми 
його замовляли одній жінці. Вона його виготовляла...  
Біля вінка стрічки різнокольорові... Могло буть плат-
тя якесь нарядне, але обов’язково наречена підпері-
зувалася перебраним рушником. А це рушник, що на 
ньому візерунок ткався... На спідницю одівала. Бувала 
і спідниця, а то могли і плаття... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  У нас називали це «покраса». По-
краса на столі – це коли там стояла горілка чи вино, 
перев’язані стрічками. Стрічкою червоною. Покраса 
на святковому столі...  Квітки, да, були. От мені зда-
ється, вона йому [молода молодому] прикріпляла, 
коли приїжджав... Обмінювались шишками вони, 
коли зустрічалися. Коли зустрічались [у молодої]... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІ ́ЛЬЦЕ», «ТЕРЕМОК»)  У  на-
реченого робили ще весільне гі ́льце... У нас його на-
зивали «теремок»... Теремок робили із звичайної гіл-
ки. З дерева. Найкраще, так я чула, щоб була вишня... 
Пам’ятаю, взимку коли весілля було, то навіть вико-
ристану ялинку наряжали. Прикрашають гільце це 
робленими квітами. Там пригощали, пісні там співали. 
Збиралися свашки... Ото в нареченого було те гільце, 
прикрашалося... Воно було присутнє на всьому весіл-
лі. Спочатку воно на столі стояло, а тоді, це перед тим, 
як вирушать за молодою, воно було у руках у свашок, 
і з ним танці проходили. Кожна із свашок намагала-
ся його потіпати, гільце, під час танцю. Це було [...] 
весело. Гості намагалися із того гільця зірвати квітку, 
китицю. Китиці були дуже на цьому гільці. Були папір 
оце для квітів, і з нього ж такі висять, підстрибують 
під час танцю... Гільце це оберігали, щоб же ніхто його 
не розтріпав. А кому вдавалося, то це велика радість 
була. Значить, це пам’ять, на щастя та такий сувенір із 
весілля. Ставили гільце в якийсь горщик, в якусь ма-
кітру чи відро там, в пшеницю – отаке там...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Хто міг бути почесними батьками?] 
Можуть буть обрані. Обирають, ну, це найперше най-
ближчі друзі. Вони часто бувають у цій сім’ї, дітей 
цих знають. Є  у нас такі люди, що дуже приділяють 
значення дружбі, родинності. Ось навіть наша спів-
робітниця одружувала сина, і  нас із колективу ніко-
го на весіллі не було. А тому що вони запросили тих, 
хто [...], буває в них часто вдома і хто спілкувався із їх-
нім сином, хто його добре знає, хто б йому міг дійсно 
щиро та щось бажати... [Кажуть] «дружок». Взагалі-то 
по-нашому, місцевому, – «дружка» і «дружок»... І там, 
і там [і в молодого, і в молодої були свашки] – жінки 
старші... Світилки ж були обов’язково. З боку молодо-
го світилки. Були поруч... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Коли моло-
дий виїжджав із дому за молодою, посипали зерном, 
посипали хмелем, посипали цукерками і сріблом. 
Посипала мати нареченого... Бралися вони за хуст-
ку, вона ішла з торбою попереду. Вірніше, обводила 
кругом поїзда його, коло весільного, посипала і об-
водила тричі кругом поїзда... Запрошували [за стіл] 
обов’язково. Якщо де не запросять, то це вважалося, 
скупі ці господарі. Випивали по чарці, а тоді вируша-
ли. Коли до нареченої прибували, також хорошим то-
ном вважалося, це щоб запросили. Да, після викупів, 

поки батьки на посад завели молодих, то гостей, тих, 
хто приїхав викуплять, запрошували за стіл... 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД («БЕСІДА»)  Оце ж бесіда оця 
від нареченого ішла чи їхала за молодою... [Казали] 
«бесіда», «поїзд», «он поїзд їде». І  на конях бувало. 
Пам’ятаю, і машини грузові украшали бантами, пом-
понами оце – червоне, а тут біле... 

ВИКУП МОЛОДОЇ  У нас такий був звичай, що наречена 
одягалася і сідала чекати нареченого у дружки в хаті. 
В день весілля сідали і чекали, коли приїдуть викуп-
лять... Це ж її [молоду] ховали. Викупляли з різними 
такими веселими розіграшами, жартами. По-всякому 
було. І  ворота перекривали засовом якимось... Гово-
рили, що викупляють молоду. Називали «молода» і 
«молодий». Ці ж свашки, рідня [«продавали» молоду]. 
Дружки ж стіною стояли біля нареченої... І коли вже ж 
проривалися туди, то теж заставляли там пригощать 
і цукерками, і  гроші вимагали, і  рюмочку налити. 
Шишками, звичайно, викуплялися. [Співали:]

Горох при дорозі, твій батько в дорозі
Нічого не знає, що дитя гадає.
А дитя гадає, дружичок збирає... 

ПОСАД, БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  І  потім 
обов’язково заходили у двір, у хату до молодої. Садо-
вили на посад. Посад – це коли батьки запрошували 
їх в кімнату, благословляли іконами... [Чи садовили 
молодих на кожух?] Бувало. Я особисто не була при-
сутня, но знаю, що таке було... 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Якщо у нареченої був 
брат, то обов’язково він також намагався отримати 
викуп. Особливо якщо молодший, то він міг ще при-
готувати такого кийка з реп’яхами. Це ж цим кийком, 
якщо ж не дає викупа дружок (а ще його в нашій міс-
цевості і «буярином» називали: молодий і буярин), 
якщо ж не дає викупа або не подобається викуп, ма-
лий викуп, він його цим кийком, – ну, це як устраши-
лище: «Ось ти достанеш!». А попробуй тут, красивим 
треба буть, а тут тебе реп’яхами. Вони ж всі на твоїх 
штанях будуть. Оце такий був. І сестра [могла «про-
давати» молоду]... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  У мене досвід, звичайно, чима-
лий. Я,  признаюсь, з [19]82  року проводжу реєстра-
ції... І так, як ми живем у сільській місцевості, то ми 
дуже широко використовуємо народні елементи у 
нашому сучасному обряді. Найперше – це те, що ми 
зустрічаємо наречених на порозі з хлібом-сіллю, з 
весільним короваєм на рушникові. Дуже я звертаю 
увагу, коли приносять рушники вишиті власноруч. 
І зараз популярність, оце ж зараз, шоб чи бабуся, чи 
мама  [...] на весілля приготувала вишитий рушник. 
Я при проведенні обряду намагаюся якнайбільше про 
цей рушник тоді розповісти. Не так давно було весіл-
ля, вишила мама рушника. А там на ньому не просто 
квіти, а виноградні кетяги, там і калина, і дубові лис-
точки, і жолудьки. Буває там голубів, лебедів вишива-
ють, да. І от уже ж я стала розповідати про той руш-
ник: «Щоб у вас життя було красиве, як калина, було 
багате, як оцей виноград, щоб сильною була сім’я, як 
цей дуб». І  так все це запало їм. Часто після обряду 
підходять, особливо люди, які приїжджають (не при-
йміть це, як моє хвастовство, но мені приємно самій 
це чуть), і говорять, шо ми задоволені, ми вражені, шо 
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таке і таке побачили. А особливо, коли бабусь, дідусів 
обов’язково запрошують. Значить, коли зустріли ми 
молодят, проводжаємо під Вальс Мендельсона. В нас 
гучно він звучить. Піднімаємось на другий поверх, за-
водим до зали, повертаються вони до зали, і вже там 
на столі стоїть коровай, рушник обов’язково переки-
нутий через стіл... І от зайшли. По обидва боки ста-
ють. З одного боку в ряд стають рідні батьки, з друго-
го – почесні чи хрещені вони їм... І потім обов’язково 
молодим стелять рушник. Оце ж саме, про який я 
розказувала, якому я придаю дуже велике значення. 
Це символ їхньої спільної дороги... Так же ж і гово-
рю, що перед вами рушник весільний розіслався, як 
символ життєвої дороги. І оцей рушник засіяний кві-
тами... Розстеляють рушник, вони стають. Я тут при-
міняю (це здавна-здавна таке народне прислів’я): «На 
рушник стати, то на вік [друга мати]! Пам’ятайте цю 
народну мудрість, ступаючи на весільний рушник». 
Стають на рушнику, обручаються на рушнику. «Об-
ручки  – тендітні, маленькі, але такі міцні, щоб ваші 
стосунки були такими ж міцними і тендітними». Коли 
обручилися, точніше, коли перший одіває наречений 
нареченій, він цілує руку, а вона дякує йому у щічку. 
Потім ставлять підписи. Використовуємо символіку 
і сучасну. Флаг великий на всю стіну, герб... Я  отам, 
коли уже вітаю їх, вручаю свідоцтво, бажаю, щоб воно 
було єдиним у них на все життя. Потім Україна гімном 
вітає молоду сім’ю, а потім я говорю таку привітальну 
і найбільше повчальну промову. Щоб у сім’ї виникали 
перш за все відносини поваги, взаємопорозуміння і 
відданості одне одному... Потім дуже велике значен-
ня придаю розвитку родинності. Про батьків також 
згадую. Молодим таку настанову даю, щоб вони по-
давали дітям своїм приклад, щоб стали надійною 
підтримкою. Даю келих – один на двох, шампанське. 
Буває, п’ємо не шампанське. Зараз у нас є такі, шо від-
мовляються взагалі пити спиртне, тому уже декілька 
випадків було, що ми пили джерельну воду. Є  у нас 
знаменита на краю Марківки Біла криниця. Велику 
площу займає те джерело. Воно огороджене трішеч-
ки. І там дуже часто бувають, освячується там вода на 
Водохрещу. І бували такі випадки, коли був жених у 
нас з Краснодарського краю. Це вони були перші, від-
мовилися вони від шампанського, а я ж тоді думаю: 
«А шо ж?». І  запропонувала отаке зробити. Вони це 
сприйняли із задоволенням і випили, розділили ке-
лих рідної води. Їздили і в Росію з цим фільмом весіл-
ля, привозили мені відгуки. А далі є такий елемент – 
я звертаюся і дякую батькам, що зростили хороших 
дітей, які створили сім’ю. За звичаєм нашим місце-
вим, пропоную підійти і тричі вклонитися батькам... 
Потім я говорю, там у нас є скромненький килим, 
я його називаю «килим щастя». І ми пропонуємо мо-
лодятам – там танцюють. На жаль, у мене української 
музики, яку використовую під час [танцю, немає], тут 
ми Сєрова використовуємо «Я люблю тебя до слёз». 
Не знайшла я... Коли буває наш директор клубу, він 
мені допомагає оформлення робить. Він буває каже: 
«Я бува не стримаюсь!». В мікрофон він нам підспі-
вує «Мамину черешню». Оця звучить. Коли потанцю-
ють молоді, пропоную гостям, гості вітають їх. Під-
ходять, вітають, квіти готують же обов’язково... Тому 
я даю можливість прямо тут вручити квіти. І ми тут 
вмикає мо Алєгрову «Свадебные цветы». Воно вихо-
дить так ефектно. Так подобається! А далі у нас такий 

ще народний елемент є. Зазвичай використовувалася 
хустка чи якийсь шарф. І  зв’язували молодим руки. 
А я подумала, щоб більш було так символічно, більш 
красиво, невеличкий рушничок приносять. І  тоді я 
говорю такі слова: «У народі живе ще одна дуже до-
бра і дуже життєва традиція  – на весіллі молодим 
зв’язувати руки, щоб вони завжди в житті були поруч, 
щоб завжди відчували руку вірного і надійного друга, 
а в важку хвилину, щоб могли покластися [одне на од-
ного]. Нашим молодим попросимо тепер вже дружбу 
і дружку зв’язати руки. Міцно-міцно на все життя... 
Хай буде шлюб міцний...». І останній такий момент, 
що на обряді я передаю їм весільний рушник [...] як 
найдобрішу пам’ять про цей день, як реліквію на все 
життя, як реліквію для дітей і прошу їх [...] не ховати 
далеко в шухляду, частіше виймати його, простеляти 
на видному місці, особливо коли зустрічають гостей, 
коли відзначають свята [...], родинні, православні... 
Особливо, щоб підіслали цей рушничок під Пасху, 
під кутю на Різдво. І щоб він їм якомога частіше на-
гадував про те, що це їхня доля, спільна дорога, щоб 
вони його берегли. І бажаю іти їм життєвою дорогою 
обов’язково удвох, іти своєю дорогою гордо і достой-
но, щоб обов’язково, коли стануть батьками, дітям чи 
внукам, правнукам на весіллі можна було побажати: 
«Живіть діти так, як ми прожили»... А!  Так ще ж я 
один момент упустила. Значить, перед зв’язуванням 
рук коровай же присутній. Тоді я беру в руки коро-
вай і звертаюсь: «Завжди у дні свят, урочистостей ми 
зустрічаєм гостей і ставимо на стіл все найкраще, все 
найдорожче. Незамінним завжди є, був і залишиться 
насущний хліб. Хліб на столі – то мир на землі. Хліб 
на столі – то достаток у домі. А такий рум’яний, за-
квітчаний коровай на весіллі – це ознака гостинності 
і поваги до вас, дорогі гості, наших молодих і їх бать-
ків. То ж приймайте з рук молодих шматочки весіль-
ного короваю, приймайте їх як шматочки миру і до-
бра. Хто скуштує весільного короваю  – обов’язково 
стане щасливим»... Наречений несе [хліб], наречена 
пригощає. Уже він порізаний. Оце коли ми зустріли, 
сюди зайшли. Поки я ознайомлюю із порядком об-
ряду, а дружка і дружок ріжуть... Вони поруч завжди, 
дружки, помагають оце ж їм розрізать коровай, кві-
ти забирають... [Чи годує молода молодого і навпаки 
шматочком короваю?] Це на весіллі таке зачасту... 
Я  дуже звертаю увагу, коли когось з батьків немає. 
Звичайно, коли вони там десь, не прибули, про це ми 
мовчимо. А якщо померли батьки, то я про це говорю. 
Говорю про те, що, на жаль, комусь із них не довелось 
дожити до цього дня, але сьогодні ми з легким сумом 
і без сліз, тому що якби чи мама, чи тато були сьогод-
ні серед нас, то вони б були найщасливішими і дуже 
б раділи за вас. Буває, що і не присутні. Почесні – це 
почесні, а рідні є рідні. У них [у хрещених] своя місія. 
Коли ж бабусі, дідусі є, то обов’язково говорю. Це ж 
люди, які, напевно, уклали більше в тих дітей, онуків, 
чим батьки. Батькам часто ніколи. Так же в народі ка-
жуть, що свої діти  – то ще не діти, а  от онуки  – то 
вже діти...

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  
Як уже викупили і випровадили, раніше ж у церкві 
вінчалися. Ішли до церкви. А  після вінчання повер-
талися вже до хати молодого. Там батьки зустрічали 
теж іконою... 
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ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Були дари 
обов’язково. [Коли саме обдарували молодих?] Піс-
ля третьої чарки, за четвертою чаркою. Обов’язково 
наливали чарку тому, хто подарунок робив [...], і да-
вали шишку... А дарили хто шо: і речі дарили, гроші 
дарили. Були і жартівливі дарунки: «Дарую вам мішок 
синиць, щоб жених не любив чужих молодиць»; «Да-
рую вам в’язку цибулі, щоб молода не давала свекрусі 
дулі»; «Даруємо вам горшки да тарелі, щоб ви завжди 
були веселі»... Набирали жменю копійок і оголошува-
ли: «Як “цок”, так молодий молоду “цмок”!»... Поки ж 
оце весілля, його [коровай] розпродують... За викуп, 
бува за побажання, за танці які, за пісні. Де як скла-
деться, на якому весіллі...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли ви-
ряджали наречену до нареченого:

Ой помалу, дружки, йдіте, 
Пилом не пиліте,
Щоб наша пава
Пилом не припала... 

Тоді виряджали. Сідали вони на воза чи в машину, 
пам’ятаю, навіть на коней. Оце ж вивели молодих. 
Тепер уже ж назавжди молоду випроводжали з дому. 
Із молодим же разом... Направилися до нареченого, 
а там уже зустрічають батьки...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Давали придане, придане їхало 
слідом за молодою. У той же день... Ото ж у дворі на-
реченої, якщо ж погода дозволяла, то у дворі, а якщо 
не дозволяла, навіс якийсь робили, а  так виставля-
ли. При тому придане виставляли на оглядини, щоб 
могли усі-всі-всі любопитні усе там подивитися, по-
мацати, подушки попідкидати, чи легкі. Да, да. На-
віть спеціально ліжко давалося в придане і сундук. 
Обов’язково! А пізніше – шифонер і сундук... Це було 
обов’язково традиційне. От ліжко було заправлене. 
Обов’язково ж там рядно повинно лежать під периною 
ткане... А як? Перина – це ж перина. Теж надбання яке! 
Яка річ дорогоцінна!  А далі ще накладалося зверху ж, 
скільки ж ковдр дається в придане, щоб тепло їм було. 
Да. Усе це потім застилалося підзорником. Підзорник 
цей був вишитий. [Що таке «підзорник»?] Коли по-
кривало аж зверху, то ото виглядало. Красива кайма 
щоб була там. Вишита, із батісто ́вкою, або в’язане кру-
жево там. А ще було, оце ж там накладено на ліжку, ще 
отак брали і завертали спеціально крайок, щоб же ви-
дно було все. Два вози. На першому – весільна ж оця 
бесіда, а на другому оце ж придане. Із приданим їхали 
приданки́. Ото ж ще викуплялося і придане... Прода-
вали приданки з боку молодої, а викупляли свашки з 
боку молодого. Ото ж ті свашки обов’язково з торба-
ми шишок. Оце ж шишка – це найцінніша річ, на всі 
випадки на весіллі. Шишка – це і пропуск, шишка – це 
і викуп, шишка – це і гостинець. І оце все грузилося, 
і  приданки ж оце обов’язково, ну, може, там укупі з 
свашками ото ж їхали, підспівували і підкидали ці по-
душки, коли їхали на возі. Якщо ж подушки високо 
підлітають – значить гарні, легкі... 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  Чіпа забивали, коли одружувався 
останній син у дворі, коли ж вже на другий день зводи-
ли до нареченої поснідать, ну, це було... Значить, як го-
ворилося? «Треба забити чіп! Уже весіль у цьому дворі 
не буде». [Забивали чіп тільки тоді, коли останній син 
одружувався, чи й коли остання донька виходила за-

між?] За дочку не чула. А коли син, тоді – да. Говори-
ли, що у дворі останнє весілля. Ще у нас «прикорень» 
казали. «Прикорень» або «чіп». Він був заготовлений 
раніше. Його виносили, ворота відчиняли, саме якраз 
же ж на лінії воріт викопувалася ямка, наливалося 
туди води, і вставлявся той чіп. Сват старший ставив, 
но так же ж тільки його чуть-чуть заб’є, і  ставилася 
зверху чарка, запрошували батька, щоб той підійшов 
і випив останню чарку за весілля. Він випивав, а тоді 
брали кийок великий і по черзі починали забивати 
того чіпа. Забивали гості, чоловіки... Чіпа треба було 
загнати зовсім у землю, щоб навіть не видно було. 
І коли ж ото доходило до краю, тоді було саме цікаве. 
Коли уже з цієї калюжі летіли бризки в усі боки...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Вже там ряжені – циган-
щина. На другий день. Коли їдуть до нареченої, то уже 
справжні наречений і наречена в другому вбранні, 
а тут уже головні герої ряжені. Хто там самий кмітли-
вий, дотепний. Старші. Ні, не молоді. Жінки. То вони 
наряжалися і нареченими, і  різними персонажами. 
І це був знову цілий спектакль. І вони так їхали. У нас 
тут знаєте, де везли молодих? Ото стара марка «Мо-
сквича», і  зверху багажник на ньому на горищі при-
кручений, і на тому багажнику сиділи ті ряжені. То ко-
лись у нас тут тракторець був невеличкий,  пам’ятаю, 
в  такому тракторі везли. І  цигани ж обов’язково на 
другий день присутні... То вони, коли ідуть дорогою, 
то дійсно як циганський табір. Можуть забігти і в 
двір, і курку вловить, і можуть дорогу перекрить... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ   [Чи є прикме-
ти, якщо коровай не вдався?] Така прикмета є більше 
в старшого покоління. Молодь цьому значення якось 
не придає. А старші це добре знають, що дивляться на 
коровай. Ото ж він гарний – життя буде гарне, а коли 
не вдався – недобре... Бувало і таке – на кожух садо-
вили [молоду], щоб багаті були... Оце ж щоб попереду 
молодих ніхто не переходив. І поїзд побачили, також 
не можна. Завжди, коли ходять, обов’язково старали-
ся почекати...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ [Чи є сватання?] Є, ну, воно, зви-
чайно, видозмінене. Вони ідуть удвох спочатку, чи там 
кожний своїм батькам сказав... Або як там вже бать-
ки забажають. А потім, якщо ж сватання роблять, то 
обов’язково збирається бесіда. У нас називають «бе-
сіда» – свати збираються і направляються... [Чи зараз 
печуть на весілля коровай?] Да, да.

МІЛОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Калмиківка 
Записала С. Маховська 24 жовтня 2010 р.  

у с. Калмиківка Міловського р‑ну Луганської обл. 
від Хрипко Ніни Максимівни, 1940 р. н., 

та Фоменко Діни Максимівни, 1936 р. н.

ВИБІР ПАРИ  [У  якому віці раніше одружувалися?] 
Кому двадцять [років], кому, може, і старші. За старих 
не йшли. Здорово за старих не йшли. [Чи було таке, 
щоб дівчина була старша?] Я свадьби такої і не знаю. 
Раньше виходили ж і старші за молодших. Шурдуч-
ка за Шурдука старша вийшла ж. Він [19]30-го, вона 
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[19]28-го [року народження]. Сидоровича Шурка На-
заровна вийшла: вона – з [19]24-го чи [19]22-го, а він – 
[19]25-го. Це хіба разниця. Як ото показують [по теле-
візорі] «Давай поженимся», так на двадцять год ста-
ріший. Чи вони женяться, чи то так тіки балакають... 

СВАТАННЯ  Та коли то вони засилали [сватів]. Прийдуть 
батько і мати з паляницею та ще там, може, і  куми 
якісь... Перев’язані ж рушниками. А їх же тут стріва-
ють. Горілку  [приносили]. А  ці ж готовили закуску. 
Паляницю різали ж. Та молода. Якшо согласна. А як 
не погоджувалась, так вони гарбуз підносили. Насто-
ящий гарбуз... [Які слова казали старости?] А хтозна 
які... Іван Самсонович було розказує там разні при-
баютки. Ох він і казав їх! А ото ж Валя, наша сестра, 
работала в клубі худруком, вона всєгда сценарії гото-
вила. І там же всякі у неї були ті і свадебні, і всякі. По-
станови ставили ж тамочка. [Чи були розвідки перед 
сватанням?] Та цього в нас наче не було. Як парубок та 
дівка, вони вже стрічалися довго там, напрімєр, годів 
два-три, то вже ж вони согласні, навєрно. Треба ж уже 
іти свататься. [А якщо батьки не були згідні?] То вони 
не йдуть і сватать. Та вони, батьки, може, і раді, шоб 
нас забирали. [На сватанні домовлялися,] коли буде 
весілля...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода наряжена і друж-
ки ходили. Ціла низка дружок, тільки там вона [моло-
да] приглашає, і ото ж ходять запрошують на весілля... 
Ми не ходили. Сватали так... По родичах та по знако-
мих. В кого там скіки родичів багато. А може, їх і нема, 
так звуть усю вулицю... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ПІДВЕСІЛОК»)  [Чи був вечір перед ве-
сіллям, коли дівчата збиралися?] Аякже. Це ж підве-
сілок. Дівчата [сходилися на «підвесілок»]. У молодої, 
а може, у дружки... Наче самі дівчата. Хлопці – це ж 
должні хлопці отдєльно гулять підвесілок свій. [У мо-
лодого?] Ну да. Сама молодь [була]. [Що робили на 
«підвесілку»?] Та шо? Пили водку чи сітро. Співали, 
танцювали. Та їли там, шо наготовлять. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Гільце́. Перед свадь-
бою ж, навєрно, [прикрашали]. Як в молодої підвесі-
лок, так ото ж гільце там. Тільки в молодої [було «гіль-
це»]... Та з такої деревини ж [робили]. Врядять її та й... 
Якщо літом, то у листячку, а то просто голу гілку. Та 
врядять ж разними цвіточками. Там лєнточки всякії. 
[Чи прикрашали тістом?] Нє, не пекли нічого. Це хіба, 
може, канхвети вішали. А хтозна, де вони його тоді ді-
вають. Лишається, певно, там [у молодого]. Нема [на 
весіллі]... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли і коровай, 
і  шишки, і  пиріжки... Коровай же роздають, як роз-
писуються. Кольца надівають. А як тоді не розписува-
лися уперед, так ото ж там же на свадьбі. Коровай же 
ріжуть, і викуплять надо. Кусочок тобі за стіки треба 
купить. Запрошують людей же. І  ото ж вони печуть 
й шишки. Шишки заказують отам у государстві. Це 
тепер, а тоді ж ліпили... Ще ж були в людей такі рус-
кіє, чи як їх там називали. Піч же така, шо хліб пекти. 
Там вони, на Западі і тепер є ті печі, і їсти варять у їх і 
досі. А у нас же їх ото тоді порозвалювали. Тут же газ 
тепер попроводили, нема печей. Із магазіна. І пиріж-
ки із магазіна. Ліниві стали. А тоді люди пекли. [Чим 
прикрашали коровай?] Калиною. Калини понаставля-

ють там... Коровай і зараз... [Чи могли коровай пекти 
вагітні або вдови?] Такого не було... Ото ж «лежень» 
називався і «коровай»... [«Лежень»?] такий же, як ко-
ровай, тіки називають його «лежень». Коровай – кру-
глий. Лежень – солодкий, здобний... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  [Які страви готу-
вали на весілля?] Ой, та все. Воно і раньше то усе було. 
Картошка була, м’ясо було, помідори, огурци. І колба-
са, она ж була тоді... Кисіль варили, компоти. А такого 
не було, як зараз. А ще не вміли ті голубці робити, іще 
не знали, навєрно. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ВЕСІЛЬНІ 
ЧИНИ, ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Начинається свадьба. 
Наряжають же молодого. Там же дружко́ [...] і піддру-
жий, і такі іще хлопці. Молодьож. [А «піддружий» – це 
хто?] Та там же коло його, коло молодого. А як розпи-
сують, то самий дружко там стоїть і подруга – друж-
ка. Батько і мати виводять його [молодого] із хати 
благословлять [...] іконою і з хлібом-сіллю. І якщо ж 
на підводі, то сідають же на підводу, чи там лінєйка, 
чи шо. Молоді ж сідають і їдуть же за молодою. А як 
виходе ж він [молодий] із двору [...], його обсипають 
конхветами і гроші там кидають, і хміль, і все сиплять. 
На всих. Посипають просто, видають на всих... Оту 
житницю хватають, шо перев’язана бутила красною 
лєнтою. І  хлопці стараються її схватить... [Де стояла 
«житниця»?] На столі. Дівчата там же не промахи, 
вони не дадуть, вони схватять її раньше, заховають. 
А  хлопці хочуть украсти. Но дівчата ж там, вони не 
промахнуть. Подружки її. А  буває і вкрадуть хлоп-
ці. Тоді не знаю, шо вони тоді. Чи самі п’ють, ото ж 
тоді регочуться, шо ми вкрали, а ви прозівали... Обі-
затєльно світилка була. У молодого світилка. Дівчин-
ка. [Що вона із собою несла?] Крокіз. [Що таке кро-
кіз?] Цвітки такі колючі. Конєшно, воно ж як літом 
росте скрізь, а як зимою, так де його [взяти]. Та його 
ж зрізують і сушуть. Він у старих людей лежав. [Чи 
ставили туди свічечку?] Та ну! Як вона там стояти-
ме, свічечка?! Так букет зроблять такий. Зрізають, він 
же високий росте, крокіз. Його ж високий зрізають, 
ото ж зв’яжуть букет із його і всьо. І ото ж світилка  
носить... 

ВИКУП МОЛОДОЇ  За молодою [їдуть]. Там їх перестрі-
вають на дорогах. Оце б сюди їхали, ми б перестріли: 
«Давайте викуп!». Водки, канхвети дають і їдуть далі, 
а там ще їх перепнуть. Ще так откупляться. А ще й нє-
вєсту заховають у  двір, поки вони викуплять, ото ж 
він як у хату іде. Просто так – перестрівають в моло-
дої, перекривають дорогу, [коли] він до неї [їде]. А на-
зад уже неззя перекривать.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Стоять на воро-
тях. На порозі стоять і на воротях, і біля неї стоїть з 
отим – тут реп’яхів повно намотано. І він як ото до неї 
забирать, а він ото як трісне. Це хлопця малого тако 
наряжають. А він як угнеться, та може не вдарить по 
голові, а  той десь, а  реп’яхів же повно. [Це палка з 
реп’яхами?] Да. Отак як кийок вродє намотано. Чудо-
творія, Господи. А тоді йому ж дають там гроші, скіки 
дадуть. Сейчас так не роблять, це так раньше. Раніше 
з реп’яхами були ті. Потім молодий же сідає за стіл. Як 
сядуть за стіл, ото ж тоді вони п’ють, гуляють. Це як 
удома. І тут же садовлять за стіл. І в молодої трошки. 
Тамочка поставлять шось. 
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БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Випровожають же [мо-
лодих] мати, батько. [Чи обсипали їх у молодої?] Оце 
не знаю. Нє, навєрно. Нє посипають, навєрно. Чи си-
плять? Може, зерном сиплять, я не знаю. Не бачила. 
Житом, може. Молодого ж ото канхветами, а зерном, 
я не знаю, не посипали. Зерно – ні. Канхвети, хміль і 
гроші. А там копійки якісь...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  [Чи вінчалися рані-
ше?] Хто там вінчався. В сільраді розпишуть нас. Та 
я розписувалася, вже Сашка школу кончив. Сімнад-
цять год прожили, чи скіки, не розписані. Ото весілля 
зіграли і ото ж і все. А тоді йому прийшлося і всинов-
лять і сина свого... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Ділять [коровай]. Та коровай же 
продають... А  теперечки не продають. Коровай роз-
дають, оце ж як реєстрація. Люди виходять, і молоді 
виходять із клуба, а позаду ідуть, ну, хто там, кому по-
ручать. Розламують коровай на кусочки і дають там 
тому кусочок, тому, тому. І все. 

ДАРУВАННЯ  [Коли роздавали шишки?] Як дарили. На 
первий день. Дарять на первий день. Хто гроші даре, 
хто там посуду, хто шо. Хто матеріально, хто кавйор 
може подарить. Ти подариш  – тобі і шишку дають, 
і чарку [наливали]... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Виво-
дють поїзд із двору. Беруть платочком і виводять. [Чи 
зв’язували руки молодим?] Нє, зв’язують – це як регє-
стрірують... Сваха якась і нєвєста береться за плато-
чок, і виводять. Вони ж [молоді] за руки там побрали-
ся. [А потім сідали на віз?] Ну конєшно. На машини, 
тепер же на машини. І як далеко їдуть же до їх [до мо-
лодого], там п’ють, гуляють.

ПОСАГ  [Чи було придане в молодої?] Обізатєльно, аякже 
ж! Подушки́ великі, кровать. Тоді кровать була, знаєте, 
желізна. А щас стєнки і все, шо хочеш, везуть. А то кро-
вать, може, шефонер, а може, і з чемоданом. По-всякому. 
[Казали] «скриня». [Її теж ставили на підводу?] Нє. Це 
забирали впєрьод. Це в суботу забирається постєль... 
Та в суботу, мабуть. В  п’ятницю неззя  – це постний 
день. В суботу ж забирають, вона ходе дружок собирає. 
І в суботу забирають постєль, виносять її на вулицю, 
тут убирають. Да. Під’їжджають, забирають, хіхкають. 
А баби ще глянуть, шо там таке накладено. Хіхкають – 
на машині і кричать, і верещать. Махають і подушками, 
і чим хочеш. Свашки ж ті. Ті, шо відтіль приїхали. [Від 
молодого?] Да. Дивляться. І вони, а то й такі приходють 
же дивиться зрітєлі. І ото ж провірять, шо там на кро-
ваті лежить: чи хороше, чи погане... Як легкі [подуш-
ки], – підкинуть, а як важкі, – не накидаються. 

ПОСАД  [Що відбувалося в нареченого, коли приїжджа-
ли молоді?] Заводять їх тоді на посад. За стіл же садов-
лять. Ото ж їх там і благословлять... Раньше не кресла 
були, а лавки чи стулки у кого. Ковьор був. А то лавки 
такі. Ото ж стіл такий довгий, і сідають усі. І дружки 
сідають з молодою. Вони ж там гуляють тоже... Там, 
мабуть, сідає тіки дружка і дружок...  

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вона [молода] в фаті і в він-
ку. А потім уже як одгуляють там до трьох часов чи до 
скікох, тоді вони [молоді] ідуть відпочивать. [Чи по-
кривали молоду хусткою?] Ні... Я ж оце не ішла заміж 
та не знаю, як воно... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Тоді ж не було такого, шоб крали 
курей. А  тепер ось як на другий день чи на третій і 
курей біжать у дворі хватають. Да. А шо вони з ними 
роблять? Чи жарять, чи варять? А навірно ж, варять 
на те. Оце обичай такий. Та я такий тіки почула. [Рані-
ше] не було, шоб крали курей. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Наряжаються цигани... 
Клавка Мусієнко все циганкою ходила... Це уже, на-
вєрно, на другий день та тих же курей крадють, шоб 
на понеділок снідать приводить... Наряжались самі 
оце... «Молодого» нарядять і «молоду» нарядять, і то 
ж ходять...  

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  [Чи поралася 
молода на другий день по господарству?] На другий 
день? Та це вже, навєрноє, як свадьба закончиться. 
Тоді вже її до горшків принаджують. Та корову іти до-
їть, якщо вміє. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ХЛІБ ОД’ЇДАТЬ»)  [Чи 
запрошували молодих до батьків молодої через тиж-
день після весілля?] «Хліб од’їдать». Да, ходили. Про-
сто сядуть, іще гулять там будуть. Водку пить та курей 
жарить чи вутят, чи шо там. Чи, може, порося зажа-
рять. Як раньше було, шо були маленькі поросята, їх у 
печі запечуть та на стіл... 

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Катали [батьків]. Та це ж катали на 
третій день, як снідать приведуть... Чи як? Її ж матір і 
його батька, а тоді ж обратно – його матір і її батька. 
Садовлять та десь із кручі у річку як кинуть або в му-
ляку! Но літом то так, а зимою – в сніг... 

с. Мусіївка
Записала І. Магрицька 1988 р. 

 у с. Мусіївка Міловського р‑ну Луганської обл.  
від Мірошника Григорія Харитоновича, 1921 р. н.

СВАТАННЯ «До кого йти сватать?»  – батьки питають. 
«Та до тії»,  – син каже. – «Там волів мало, або й не-
роботяща». Її батьків не попереджували, зненацька 
приходили. Обично батько йде, беруть сусіда чи ро-
дича  – мудрого чоловіка. Мати рідко ходила. Беруть 
паляницю, рушник із собою. Прийшли, а їх не ждуть. 
Догадуються: якшо прийшли парубок і пожилі люди – 
значить, прийшли сватать. Дівчина, може, ще й не ду-
мала, шо цей хлопець прийде. Стрічають батьки. Як їм 
нравляться ті, шо прийшли, їх запрошують у хату, а як 
не нравляться – не дуже ласкаво, можуть відвернуть-
ся. Заходять у хату. Хоч і не виносе дівчина гарбуза, 
а так кажуть: «Дала гарбуза» – такий ляпас получаєть-
ся. Це не дівчина рішала, а батьки дівчину й не питали 
раніше. Може, придане ще не приготовили і їм нелов-
ко. Тоді це старе вже відходило, стали зараніє догова-
рюваться, розвєдку робить. «Рознюхувать» – так каза-
ли. Обично хлопець і дівчина якось симпатізірували 
один одному, хлопець засилає сватів. А  дівчина не 
зразу дає згоду. Начина підсміюватись, каже: «При-
ходь, може, гарбуза винесу!». Ігра була  – дає понять 
парню, шо можна приходить. Тоді парубок іде до бать-
ка й каже: «Я хочу заслать сватів, мені нравиться ваша 
дочкá!». Тепер кажуть: «Можна просить руки вашої 
дочки?». Як батько дав согласіє, хлопець іде з свата-
ми. Ідуть з хлібиною – батько, мати, язикатий чоловік, 
ідуть до нівєсти. Ігровий момент: «Ми чули, шо у вас є 
продажня телиця, а ми хочем купить». Ті однєкують-
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ся: «Ми ще не будем продавать». – «А в нас є охотник, 
а у вас є куниця – красна дівиця!». Батьки запрошують 
у хату. Тут подають паляницю, рушник. Батько кличе 
дівчину: «Ось принесли хліб і сіль, прийшли сватать. 
Як ти, дочко, согласна чи ні?». Як согласна – бере хлі-
бину, ножем робить хрестик, переріза на чотири часті. 
Запрошують сватів за стіл, тут вели розмову. Дівчина 
виносить рушники, перев’язує хлопця, сватів, бать-
ка рушниками, платками. Дівчина сама їх вишивала 
до свадьби. Починається розговор про те, коли буде 
свадьба, як пекти шишки́, підготовка до свадьби, бо 
дівчина вже засватана, відбулося сватання. Батьки же-
ниха запрошують батьків нівєсти на оглядини на дру-
гу неділю. Молода готує придане: постіль, одіяла, ви-
шивки, рушники – сундук чи скриню, казали: «Дівка 
вже спрáвлена!». Полотно, сорочки, плаття  – готова 
до свадьби. Перед свадьбою в домі молодого готували 
весільне гільцé – квітчали, украшали лєнточками, цві-
точками з бомаги.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА У четвер у домі моло-
дої і жениха збирались на шишки ́, скликали родичок 
заміжніх: «Приходьте на шишки!». Пекли із простого 
кіста, нездобного. Розкачували тоненько із кіста стьо-
жечку, роблять ріжéчки, обводять поясочком – шиш-
ка… Робили три ріжки́ чи чотири, завісіло од того, яка 
мастериця робить. Готували й весільний каравай із 
здобного кіста – круглий, по краях паляницю обводи-
ли поясочком або косичкою, на поясок приколювали 
фігурки – птахів, пришпилювали сірниками, ще якісь 
фігурки. Як спечуть, прикрашали калиною, як викла-
дали на велику таріль. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Як усе було до свадьби го-
тове, починали запрошувать гостей на весілля. Тепер 
у суботу йде свадьба. До молодої приходили дружки – 
дівчата, подруги, чоловік п’ять чи шість, одягали мо-
лоду. На голову одягали вінок, лєнти, фату – раніше з 
марлі, довга, краще плаття, вишите, підперезувалась 
перéбраним рушником. Була старша дружка – найкра-
ща подруга, несла вузóл з шишкáми. Вони, взявшись 
за руки, у другій половині дня йшли по вулицях, спі-
вали голосно. Приходять до сусідів, хрещених, тьотóк, 
дядьків. Молода тричі кланялась у пояс і казала: 
«Просили батько й мати, і я прошу до нас на весілля!». 
Старша дружка витяга шишку, а молода дає запроше-
ним. Молодий разом з боярином – луччим другом – з 
шишками йшли до своїх родичів удвох.

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ПІДВЕСІЛОК») Цього ж дня дівча-
та збиралися в молодої на підвесілок – це було про-
щання молодої з дівоцтвом. Цілий вечір вони гуляли, 
а біля оди ́надцятої години приходив жених з своїми 
боярами й гуляли разом до півнóчі. А  в неділю по-
чиналася свадьба. Молоду одягали свашки́, кóсу за-
плітав, якшо був, менший брат чи племінник. Сваш-
ки, старші сестри чи невістки ́  – молоді молодиці  –  
одягають.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ У молодого 
готували свадібний поїзд: готували тачанки, запряга-
ли кóней. Коней украшали, по боках зшивали красні 
полотна  – попони, обшиті по бокам білими зубчи-
ками, посередині білими буквами вишито імена мо-
лодих: «Люба», «Ваня». У  гриви прив’язували лєнти, 
цвіти, дзвіночки чіпляли коням на шиї. Тачанок було 
три-чотири, шоб привезти молодих, свашок, дружок, 

боярів і при ́дане. Раніше везли з молодою придане, 
тепер у четвер чи п’ятницю. Свашки торгувались за 
придане. Провожали весільний поїзд батьки молодо-
го. Тричі батько обводить сина коло поїзда, мати обси-
пає – в пеленí повно зерна, копійок, хмелю. Їхала сві-
тилка – маленька сестричка або якась родичка, вона 
тримала в руці меч з крóкісу, з дерев’яним коником. 
Ви́проводили поїзд – свадібний поїзд летить по селу! 
Пісні співали, дзвоники калатáли, розмахують весіль-
ним гільцем, гармоня грає! Як під’їжджали до двору 
молодої, раньше на воротях запалювали костри, шоб 
перевести кóней через костьор. Їздовому треба мати 
великиĭ талант! Підбирали таких молодиків – людей 
середнього віку, які шось у носі мали, уміли шось при-
мовити, коней успокоїть. 

ВИКУП МОЛОДОЇ Молоду ховають у старшої дружки 
або в сусідів. Як нахóдили молоду  – зразу в хату не 
пускали, треба було платити викуп у вигляді горілки, 
цукерок – могорич або гроші. Біля молодої обично по 
боках сиділи чи старші брати, чи якісь родичі – молоді 
мужчини. Бояри з ними торгуються, а ті кажуть: «Як 
дасте за молоду могорич  – ми уступим біля молодої 
місто [місце]. Особенно місто нам не дороге, дороге 
те, чим накрито!»  – намікали на молоду. Требували 
могорич, гроші. Був особливий сторож біля молодої, 
хлопчик стояв, родич нареченої – чи брат, чи племін-
ничок, у руках був кійок, на кінці був ким’ях реп’яхів 
намотаний, і як молодий довго торгувався, то хлопець 
цей міг учепитися кійком з реп’яхами в чуб молодого. 
Так проходили тóрги. А в цей час свашки з боку мо-
лодого на подвір’ї торгувалися за постíль, за при ́дане 
молодої, скриню. Приказували:

Оддайте нам дівку, 
Ще й білу постіль,
Чотири подушки пухових, 
Чотири сорочки льонкóвих,
Скриню, перину 
І в дім господиню!

Коли ці суперечки були вирішені, постіль оддавали, 
молоду вже ви ́купили. Молодий сідав біля неї, по-
тім боярин. А дружóк уже випроважували з-за столу, 
і вони на весіллі вже не присутствували.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ Тепер починався отвєт-
ствіний момент: мати благословляла молодих. Молоді 
ставали на коліна й цілували ікону, молодий виводив 
молоду з хати, садив у поїзд [весільний поїзд], свашки 
забирали придане  – поїзд рушав до двору молодого. 
Свашки співали, підкидали подушки ́, хіхікали. По 
дорозі обично перепинали дорогу, требували викуп, 
а дружок повинен був відкупатись могоричем, горіл-
кою. І так на всьому путі, пока не приїжджали до дво-
ру молодого. А тут уже його батьки виходили на во-
рота, зустрічали їх з хлібом-сіллю, заводили молодих 
на посáд, сажали на пóкуті. Запрошували всіх гостей 
до столу, починалось гуляння. Тут і тости провозгла-
шались за молодих і за батьків. Хрещена мати бажала, 
шоб молодим гарно жилось. 

ДАРУВАННЯ «Треба їх обдарувати!». Починалось об-
даровування молодих: родичі з боку молодої й моло-
дого дарили, а  молода залишалась із молодим у хаті 
свекрíв. Перед кінцем дня молодий знімав з молодої 
віночок, розплітав кóсу, а  свашки надівали платок, 
приспівували:
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Ой коси-коси ви мої, 
Довго служили ви мені.
Більш ви служить не будете, 
Під білий вельон підете.
Під білий вельон, під вінець, 
Більш ви не підете в танець.
Під білий вельон, під хустку, 
Більш не підете за дружку.

Або:
Як була я в мами й тата, 
То була чубата,
А як пришла я до свекрухи,
З’їли чуб мій мухи!

Одна із свашок стелила постіль і запрошувала моло-
дих відпочивати. А на другий день, у понеділок, сваш-
ка ця перевіряла, чи чесною була молода. Якшо була 
чесною, то до довгої палиці (держак) прив’язували 
кусок червоного полотна й показували гостям. Тоді 
всі гості йшли до батьків молодої, попереду несли цей 
держак із червоним шматочком.

РЯДЖЕННЯ Ряди́лись, були ряжені: «молодий», «мо-
лода»… Співали, ловили курей в мішок. Вели молоду 
до рідного дому вмиватись і снідати. Молоду ведуть, 
а свекруху везуть на возику по селу, купають у калю-
жі, вмивають. Приспівують, як підходять до двору:

А у свата новá хата й новá підлога,
А до свата ідуть гості, як до пана Бога.

Тут ігри, шутки, на воротах починають вмивати, 
стригти ногті, підбривати. Заводять молоду, сажають 
усіх за столи, гуляють цілий понеділок. А як весілля 
закінчується, молода ріже каравай на кусочки, шоб 
хватило на всіх гостей. Це говорило про те, шо вона 
вміє орієнтіруваться в обстановці. Могли гуляти і у ві-
второк. У багатих гуляли іще декілька днів – боялися 
бути осоромленими перед селом. Казали: «То не роди, 
шо не догуляли до середи!».

НОВОАЙДАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Вовкодаєве
Записала І. Магрицька 1997 р.  

у с. Вовкодаєве Новоайдарського р‑ну Луганської обл.  
від Шуліки Марії Дмитрівни, 1918 р. н.

СВАТАННЯ Як уже познакомляться хлопець з дівчи-
ною, він каже: «Ходіть, тату, сватать туди-то!». Они 
беруть хлібину, йдуть сватать – батько, мати, якийсь 
чоловік – староста, і жених. Приходять до молодої під 
неділю: «У вас є дівчина така, шо ви її хочете оддать 
заміж, а в нас хлопець є, женить треба! Так от, якшо 
ви свати  – давайте сватать!». Посідають, зачинають 
витягать ту півлітру, хлібину. Од молодої тож приго-
товлять вечерю. Питають согласію. Як согласні – ріже 
ту хлібину молода пополам. А она розріже так: один 
окраєць більший, а один меньчий. Хтозна-як, а воно 
само такечки робиться… А  они й питають: «Ну, хто 
буде старший, а хто меньчий?». А она й каже: «Я буду 
меньча!». А там бреше – сама буде товктися по йóму, 
єсть такі. А єсть такі, шо як скаже – так і буде, хара-
шо вони зóйдуться і харашо живуть. Молода в’яже 
свекруху, свекра і старосту підшалниками, а  жениха 
нічим не в’язали, і жених нічого не дарував. Тоді й пи-

тають: «На коли будем свайбу гулять?». І соглашають-
ся на таке-то число, такого-то місяця, не далі як через 
місяць. І свайбу вже собирають і гуляють. Раньче гу-
ляли й сватання. Посватали, тоді вареники в молодої 
варять, ліплять, дружки ́ співають, а  тоді вечеряють, 
і молодий тут. Ішли «на вареники», можна в подруги. 
Шишки в дівчини і в молодого ліплять – дівчата, по-
други. Зять цілий місяць до свайби ходе до молодої і 
спить тут.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Два коровая пекли 
баби ́. Вчиняють здобне кісто в макітрі, у  нóчовах 
[дерев’яне корито] місять. Скачають як хлібину, 
обв’яжуть обручиком, посередині шишечки маненькі 
приколюють паличками з вербички, більше не було 
фігурок. Навхрест кісто кладуть. Увечері становлять 
на стіл, як підвесілок. У суботу вбирають гілку вря-
жену, уквітчують разними ігрушками, віночками. 
Гілку вряжену встромляли в коровай. Квітку їй наді-
вають, кісники чіпляють, лєнти. Заплете їй косу баба, 
яка харашо косу в’яже, в  дрібушечки, посередині 
манюсінький черв’ячок сплете. […] Кроме короваю 
й шишок, не було нічого  – ніяких калачів. Коровай 
великий такий, а два стоїть збоку – меньчі коровай-
чики. У великому гілка стороми ́ть. Різали на кусочки, 
всим давали, і  хто прийшов подивиться  – і  тим да-
вали, і маленькі давали. А оті, меньченькі, називають 
«теремóчки»: з кіста сплетуть сосонки ́ та кладуть на-
вхрест, поуквітчувані.

ВЕСІЛЛЯ Як багата свайба  – в неділю роблять, а  як 
бідненька  – у  п’ятницю. У  суботу ходить молода, 
всіх родичів просе на свайбу, кажному дає шишеч-
ку: «Милости просим на свайбу!». Ходе із старшою 
дружкою. А  молодий із старшим боярином по своїх 
родичах ходе  – з  ним дружить, а  може, двоюрідний 
брат. Дружко – це той, шо воде молодих кругом сто-
лу, жонатий. Поїзд наражають: коні поуквітчувані 
лєнтами, цвітами, кучір веде. Молодого виражає з 
двору мати  – обсипає канхветами, грішми, хмелем. 
Їде він з дружком і боярином за молодою повозкою, 
і світилка їде – сестра в його єсть. Свашка їде – може, 
сестра заміжня – співає, шишки роздає гостям, які гу-
ляють. Узяли молоду вранці в неділю, їдуть у церкову 
вінчать. Садовлять молоду й світилку, «міч» роблять 
із крокóсу (світилка держить), дружку, боярина, при-
їжджають у церкову. Як їдуть вінчать, молода бере 
благословеніє – образ, вікóну. Повінчаються… Ззаду 
боярин і дружка держуть вінці. Піп стоїть. Їх обведуть 
тричі там, де знáмуються, де обрáзик лежить.  Уп’ять 
[знову] сідають на тарантас – лінєйка така, дзвоники 
поприв’язувані, їдуть до молодого. Тут стріли батько 
й мати, ворота одчиняють, вони в’їжджають у двір. Не 
пускають їх – перегорожують дорогу, стоять – не пус-
кають. Молодий дає канхвети, стопку.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ Як приїхали – встає мо-
лода з благословенієм, мати благословить їх: на воро-
тіх столик стоїть, а молоді не п’ють, виливають через 
себе. Хри ́стяться, кланяються батькам. Уводять їх у 
хату, становлять благословення, за стіл їх садовлять 
і покривають. Сиділи на покуті. Покривають у того, 
в кого пасіка. Свашки ́ співають, цілуються тричі. По-
кривали двох – таке квітчасте, біле, вибите – як тюль. 
Начинають обідать, танцювать, дарують їм, гуляють, 
свашки співають:
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Світилка кóса, наїлася проса,
Сюди-туди повертається, 
З неї просо висипається.

У світилки «міч» у руках. Є старша дружка, світилка 
їй приспівує:

На стіні смужка, 
Обіссялася друшка.
Ставте черепушку 
Під старшу дружку!

Свашці співають:
Свашка-неліпáшка, 
Шишок не ліпила, 
Дружок не дарила.
Одну зліпила 
З зеленого сіна, 
Та й ту сама з’їла!

Усі сміються, регочуться, хто посходиться, всі прихо-
дили дивиться.

Старший боярин горбатий, 
До столу прип’ятий,
Гвіздочком прибитий, 
Шоб не був сердитий.
А тобі, дружкó, не дружкувати, 
Тобі свині пасти,
Молодому – завертати, ш
Шо не вміє цілувати!

Молодьож співає, водку п’ють  – це в молодого. Як в 
одній слободі – то вкучі [спільно, разом] гуляють. Тоді 
йдуть снідать до молодої вранці. Як покриють, там і 
розбирають молоду: косу розплетуть, лєнти витагають 
свашки, квітку знімуть, дулю зав’яжуть обручéм – уже 
покрили, вже вона молодиця. Чи чесна молода – про-
віряв дружкó [розпорядник весілля від молодого]. 
Ведуть спати до сусід чи родичів. Красну [червону] 
лєнту їй уплітали, якшо вона хороша [цнотлива], 
підв’язували красним поясом. Мало допускали прові-
рять, молодий і сам знає, чи чесна вона, чи нечесна. 

РЯДЖЕННЯ У понеділок уся бесéда йде снідать до мо-
лодої – ті, хто гуляють на свадьбі. Попереду від моло-
дої йдуть кликати снідати. Попереду йде чучіло, на-
рядять його, співають, танцюють, сміються! Горбатого 
нарядять – хлопець чи дівчина така бедова, молоди-
ця, цигáнами наряжалися. Як поснідають  – цигани 
вбираються, йдуть до людей, беруть курку у дворах. 
Свекруху катають на возику баби й хлопці: везли до 
магазіну, шоб дала гроші водки купить. Молоді не хо-
дили по селу, гуляли в батьків. Як кончають свайбу, 
забивають прикорень коло порога – чіп. Дряпали ко-
минь, шоб молода мазала. Колись не кричали «горь-
ка!», тепер кричать. А  колись казали: «Ой, дивіться, 
шо то плава у стопці  – жук чи миша? Ану витягай-
те!». Молоді піднімаються й цілуються, і поки вони не 
поцілуються, ніхто не випиває. Як є водка, так цілий 
тиждень гуляють. Посходяться свати– і п’ють, і гуля-
ють. Гроші складали, як багаті родичі: витягають гро-
ші і йдуть купують водку. […] Був підвесілок, у бать-
ків – і в молодого, і в молодої, бувало і в сусідів. У той 
же день, з цéркови, до старшої дружки ходили обідать, 
дружки́ ходили:

Ми у дружки були ́, ми горілку пили ́
З медком, з перчаком, через поріг сторчаком!

І до дядьків, тьоток ходили. Тепер такого немає…

с. Колядівка
Записала С. Маховська 27 жовтня 2010 р.  

у с. Колядівка Новоайдарського р‑ну Луганської обл. 
від Ткаченко Наталії Василівни, 1915 р. н., 

родом із с. Михайлюки Новоайдарського р‑ну  
(у с. Колядівка мешкає з 1936 р.)

СВАТАННЯ  Приїхали свати... Молодий, батько, мати 
і дядько. З  хлібом, з водкой. Посватали. Розрізали 
[хліб]. На четирі [частини]. Ножем. [Чи свати були 
перев’язані?] Нє, тоді таке время було, шо я йшла за-
між – нема нічого. Три сестри оддали заміж, а я ки-
нулась заміж, немає. Так вони мені по подушці дали, 
і ото ж забрали мене. Хоч як-нібудь. І ото я вийшла 
заміж. [Чи пов’язували молодого хусточкою?] Ні, тоді 
врем’я. І  голодовка пройшла, і  не було нічого... Сва-
ти самі закусювали, а нас одіслали – напротів хатка. 
Там дівчина прийшла і їх дві сестри. Так ми там сиді-
ли. [Чи колупала молода піч?] Нє. [Чи дівчина давала 
гарбуза, якщо відмовлялася виходити заміж за хлоп-
ця, який прийшов свататися?] Нє, нє. Просто відмов-
ляла... [Чи сватали дівчат хлопці з іншогоо села?] Нє, 
наші они, одна виходила на сторону, а то всі в одному 
селі, в Михайлюках...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  [Чи пекли коровай?] 
Нє, ми нічого: ні шишки наші не пекли, а його сторо-
на – там були і шишки, і коровай. У молодого. [Чим 
прикрашали коровай?] Нічим. Так його спекли ото. 
Шишечки там понаробляли... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Не було у мене віночка. Тоді і 
квіточок не було. Таке время... На мені кофточка но-
венька біленька, юпка, підшалничок хороший. Я була 
вдягнута харашо... Він [молодий] у костюмі... Не було 
тоді квіточок. Таке время [1936 р.]. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ПЕРЕЙМА  [Дружки були.] Як мене 
забирали, так душ чотири були, а тоді одна сюди пе-
реїхала... [Чи була в молодого світилка?] Да. У  його 
сестра була маненька. Не маненька, но ще на роботу 
не ходила. Так світілка. А [моя] сестра була за старшу 
дружку. Та ото ж і свашки так. Шишок набрали, так 
моїй родні роздала... [Якщо в молодих не було рідних 
батьків, то хто їх заміняв на весіллі?] Хрещені були. І в 
його батько був, і в мене. І хрещені і в його, і в мене... 
На конях тоді [приїжджали]. Сестра їхала [молодого], 
і чужі там їхали, дружко ́ – його товариш... [Чи обси-
пали весільний поїзд?] Його, може, і посипали. Він же 
приїхав, ми за стіл їх посадили. Оні поїли і забрали 
мене. [Чи перекривали дорогу молодому?] Да, було. 
І  до нас їхали  – півлітру оддали, і  виряжали мене  – 
і оп’єть півлітру. Остановились на дорозі...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРА-
ЦІЯ ШЛЮБУ   [Чи благословляли Вас батьки?] Да, ви-
ходили з іконою. [Хто потім тримав ікону?] Я. Я з іко-
ною їхала, а він – з хлібиною... [Чи вінчалися раніше?] 
Нє, після свадьби пішли, розписались і все... Раньше 
не було [церкви]. Оні їх поразламували, і не було... 

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  [Чи сідали за стіл 
у молодого?] Да. Ото ж зачали сідать, зачали обідать, 
а тоді дарить. Шо у то время? Такі лоскутики полотна 
понакидали. [Що давали тим, хто дарував?] Шишки. 
Чарочку і по шишці. А як уже кончали гулять, тоді ко-
ровай розрізали. Роздавали і все... 

НОВОАЙДАРСЬКИЙ  РАЙОН
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ПОСАГ  Дві подушки було, ряденце таке сестра виткала 
із нових стьожок, красіве-красіве! А опісля вже бать-
ко справляв – одіяла дали. Набрав матерії, вати, і там 
одна пошила. Тоді вже вони мене справляли. А в тих 
[сестер], шо заміж вийшли, робила девять год, і нічого 
вони мені не купили. Ото своє доносила і все. А тоді 
вже в другий раз заміж вийшла, тоді вже він начав 
справлять...

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  [Чи переодягалися 
в циган?] Ні. Оно дождь був. Їхали, мене забрали по 
дощу, і на другий день дощ був. [А взагалі на весіллях 
переодягалися в циган?] Конєшно, як раньше було. 
А я в таке врем’я шла... [Чи ловили курей?] Нє. Та їх і 
не було тоді. Їх на свадьбу повирізали...

НОВОПСКОВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Закотне
Записала С. Маховська 22 жовтня 2010 р. 

 у с. Закотне Новопсковського р‑ну  
Луганської обл. 

від Буряк Олени Миколаївни, 1938 р. н., 
та Буряка Івана Івановича, 1933 р. н.

СВАТАННЯ  В 1959-му [році] зустріла Іванка свого... Було 
сватання. Приходила його мати, бо батько з войни 
не вернувся, в його був брат ще старший, і прийшли 
його дядько рідний. У них три брати на войні погиб-
ли. Його батько, дядько і ще дядько. А самий менший 
дядько залишився. Він і зараз живий. І ото приходи-
ли вони з свекрухою мене сватати. [Чи перев’язували 
старостів рушниками?] Та ні, мабуть. Не було цього. 
Ага, з хлібиною  [приходили]. Посиділи, побалакали. 
[Чи  Ви розрізали хлібину?] Розрізала. Ні, не лама-
ли. А  тридцять першого травня ото у нас відбулася  
свадьба... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Запрошувати я ходила з 
сестрою, оце ж кого мені треба пригласити було: хре-
щену матір, батька в мене тоді не було, він на войні 
погиб, так тьотки рідної чоловік був. «Просили бать-
ко й мати, шоб ви приходили до нас на весілля». Ото 
шишку ми давали. А вони погоджувалися і приходи-
ли. А тоді ж хто шо міг, те й дарував. [Чи запрошували 
зустрічних?] Ні, такого не було. Тіки до рідних... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Шо ж, я платочком була зав’язана, 
не крашена, не пудрена... А  плаття яке було у мене? 
Даже свого не було плаття. В мого брата жінка, Мару-
ся покойна, тоже її нема вже, а її сестра заміж вийшла. 
Тіки у Пі́сках, з Пі́сок вона. І ото вона у неї взяла плат-
тя крепдешинове. А на другий день вже у мене було 
своє – красне плаття я надівала. А ото мене нарядили 
в таке крепдешинове [позичене]...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  В перший день гільце́ 
було уряжене. Оце свадьба йде, і несуть деревце. Укра-
шено воно було. Таке там чіпляли: то яблука, ленточ-
ки якісь чіпляли. Сосна. Ото в руках держали. А ото 
тоді приходили, я вже не знаю, де воно і ділось, гільце. 
Шо люди хватають його, крадуть. А не було, шоб там 
житницю ставили і водку, цього не було. Молодий не 
випивав тоді, і я ж не випивала... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Дядько ж мій рідний був, як зараз ка-
жуть «тамада», а  тоді  – «ведущий»... [Була дружка в 
мене – сестра двоюрідна. А в його з цієї ж вулиці па-
рень молодий. Багато гуляли, родичів багато і в мене, 
і в його було. А на другий день ото ж до нас ішли... 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  [Хто був у весільному поїзді?] Його 
ж брат рідний, Василь Іванович Буряк. Не було сві-
тилки, не було такого. Ото у мене дружка була – се-
стра моя, а в його друг був дружком. І тоді ж ото які 
родичі, всі не їхали, а ото чоловік там скільки. До його 
ж тоді уся свадьба йшла, до женіха. А тоді на другий 
день [у молодої]... Перший день, ну, на машині нас вез-
ли, а на другий день – пішки. Воно недалеко. Це вже 
зараз я туди і не дойду... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  І свадьба така скромна 
була, ну, машиною вже ж везли. З віконою [іконою]. 
У його дядько вчитель, і його жінка вчителька, і брат 
учитель, математику він викладав. А з віконою тоді ж 
було знаєте яке? Непрестижне. Не можна було цю ві-
кону брати. Нас благословили, мене: і дідусь, і  бабу-
ся, і батько, й мати віконою. Ми на ноги становилися, 
і нас благословили батько й мати. І я з цьою іконою 
тоді не соромилась, так перед собою несла. А коли я 
вже зайшла в їхній двір, у  мене хтось вікону цю за-
брав. В молодого вже. Ото ж тоді такі обичаї були, по-
німаєте. Тоді в церкву ми не ходили. Ні, не знали ми 
цього. А все одно благословляли нас [батьки]. І ото ж 
тоді гуляли свадьбу... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  У нас наряжалась баба 
Хведора. Це як до нас ішли. На другий день. Гришка 
Горобців і Плутенко Хведора Іванівна. Ото вони на-
рядилися: він – жених, вона – нєвєста. Ото вони цілу 
дорогу танцювали, співали...  

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ На другий день приходив 
брат за мною [...] старший, Олексій Миколайович. Уже 
як свадьбу прогуляли, і ми ж уже були в його [в моло-
дого]. А тоді брат прийшов, покликав нас, ото ми всі і 
пішли. Пішки ішли... 

с. Осинове
Записала І. Магрицька у 1996 р.  

у с. Осинове Новопсковського р‑ну Луганської обл.  
від Мисанової Любові Володимирівни, 1925 р. н.

СВАТАННЯ Як батько нівєсти був багатшенький, то ви-
бирали й жениха такого, шоб був жених по нівєстє. 
Єслі бідний був, а красивий – і так іще оддавали: бать-
ко багатий, а жених бідний, но красивий. Они не коха-
лися, они майже не бачили одне одного. А оце, напри-
мєр, було так: приїжджали, примєрно, в село батько 
молодого і сват до молодої, клали на стіл шапку моло-
дого, а вона його не бачила. І казав батько: «Оце ми 
тебе, дочко, приїхали засватать за оцього молодого». 
Це ще не сватання, це тіки «змóвлини». Лежить ця 
шапка. Зовуть они молоду, она приходе. Питають: «Ти 
согласна вийти за отакого-то князя?». Она княгиня 
була, а він – князь, так люди казали. І батьки їх так об-
ручали. Они побалакають, она каже: «Я  согласна, ну 
боюся, шоб не за дýрня вийти!». Батько його одвіча: 
«Хлопець у мене хороший, воспитаний хорошо, до 
всякої роботи научений – як по хазяйству, так і мєжду 
народом обращаться. Як ти не повіриш – найди собі 
такого чоловіка, і ти розузнаєш». Було таке, шо дале-
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ко, а  як узнáють, шо є десь дочкá на вíддані  – 
і  з’їжджаються, договарюються. А  як договóряться 
батько й нівєста – йдуть они додому. Приїжджає бать-
ко й каже: «Був я в такому-то селі, бачив я цю молоду. 
Дівчина гарна, чорнява (або русява), висока, стройна, 
ну сурйозна!». От молодий тоді й дума: єслі сурйоз-
на – це значить, умна дівчина! Дума: підшукаю я свого 
друга саме вірнішого й підошлю до неї! Він так і робе: 
йде до свого друга й каже: «Буду я жениться!». Той і 
каже: «Кого тобі найшли?». Молодий каже: «Їздив 
батько у другé село, найшли там таку дівчину, шо на 
вíддань оддають. Батько каже, шо дівчина висока, хо-
роша, стройна, чорнява, тіки сурйозна дуже!». Друг і 
каже: «На коли ти даєш мені срок поїхати подивитися 
на неї?». Собирається друг, їде до неї. Батько баче, шо 
вже раз до неї приходили чужі люди, – він стоїть на 
ворóтіх і каже: «За чим ти слєдуєш? Корови в нас нема, 
свині в нас нема на продáжу!». «Ні, – він каже, – до-
брий чоловіче, у вас є дівчина на вíддань». «Ні, – бать-
ко каже, – ми її вже обіщали оддати в отаке-то село». 
А він і каже: «Я з того села, і я хочу узнати дорогу до 
вас – може, поберуться? Нам прийдеться до вас їхать». 
Батько пропуска його в хату. Вона як дома, то зовуть її 
зразу, як нема – кажуть: «Посидь!». Її треба йому по-
казать. Це ще не оглядини, це як розвєдка. Они зна-
комляться, она каже: «Од кого ти до мене приїхав?». 
Він і каже: «Чи були у вас на тій неділі чужі луди?». 
Батька називає: «З ним був такий пожили́й мужчина». 
«Да, – каже вона, – були». «Як ви їх прийняли? З хлі-
бом-солію, чи з гарбузом?». А вона цьому парню каже: 
«Ні, батько їх прийняли з хлібом-солію, ми у вас нічо-
го дурного не знайшли. А той мало говорив, тіки роз-
дивлявся. А  це буде сват будущий  – той, шо приїж-
джатиме сватать. Побалакають отак вони з тією дівчи-
ною, він не нахóде в ній нічого сурйозного, якою по-
казалась она. Бо дівчина до старого чоловіка по-однóм 
буде односи ́ться, а до молодого – по-другóму. Догово-
рились. «Так ти согласна?». «Согласна,  – она каже.  – 
Будь ласка, скажи мені, пожалуста, чи він не дурак? Не 
дурень?». А він і каже: «Нє, хлопець дуже хороший – 
і до хазяйства, і до людей приятний. Я думаю, шо він 
тобі приглянеться». Пішов цей товариш, випроводила 
она. Їде товариш додому й докладає все молодому. 
Каже: «Она й на вроду непогана, і умом недурнá – хо-
роша дівчина, і не дуже сурйозна». Назначають свадь-
бу. Покривають коня, садовлять молодого й отого ж 
парня (друшкó, сват – отой, шо первий раз приходив з 
батьком сватать). Запрягли коня. Не вбирають коня, 
а покривають. Запрягли одинáрку, садовлять молодо-
го, дружкá, батька й матір його і їдуть четверо. Друж-
ко – це друг його хороший На сватанні могло бути й 
три свати ́. Старший сват  – це пожили́й чоловік. Як 
багатий чоловік, то могло бути й три свати́, старший 
сват должен уміть разговарювать, попроси ́ться у двір, 
уговори́ть – бо єсть такі люди, шо одказують. Буває, 
як батько баче, шо вони нехороші люди, каже: «Од на-
ших ворот єсть поворот!». Ото були «змóвлини», як 
шапку приносили, а тепер – сватання. Сватать їхало 
мало людей, бо не знали, як їх будуть привітать. Як 
діло піде на лад, тоді свати – ті, шо приїхали, вийма-
ють хлібину, її принімають, випивають всі сто грам і 
балакають: як і коли ми будем вигулювать свадьбу. 
А молода стоїть, ковиряє пєчку, грýбу. Єслі вона вміє 
робить цю роботу – дере до сáмого кирпичу або но-
жиком, або желєзкою. А  свекруха потім побаче, як 

вона вміє робить. Як їх упустили в хату, його батько 
несе хлібину круглу на вишитому рушнику. Сідають 
за стіл, його батько каже: «Хліб-сіль молодому коза-
ку!». А свекор каже: «Ми будемо, свату, свататься раз, 
шоб не розсватуваться. Може, положите хлібину, 
а  може, подéржите на руках, поки подивляться діти 
одне на одного?». Її батько держи́ть хлібину на руках, 
не ставе на стіл, і мати стоїть рядом. От виходе мати й 
дочкá до цьóго стола, кланяються низенько і здрасту-
ються. Поздрастувалась она й запитує: «Який же з вас 
просить моєї руки?». Тут же й той дружок його. Она ж 
не зна, не бачила його, бачила тіки шапку на столі. Він 
кланяється й каже: «Я просю твоєї руки, і не тіки твоєї 
руки, а й батька-матері руки!». Мати каже: «Ти соглас-
на за йóго йти заміж?». Она каже: «Согласна!». А  її 
батько: «Без повороту?». Кладе батько хлібину на стіл, 
мати й каже: «Чим же я вас почастую?». Накривають 
на столи, заторохтіли ложкáми, мискáми дерев’яними. 
Насипають шо в них є – обично кисла капуста і все. 
Закусюють они. Батько налив молодому двадцять 
грам, а молодій п’ятнадцять, становлять і кажуть: «Як 
ви соїдіняєте свою жизню рівно – ви должні рівно й 
випити!». Беруть они у праву руку, її мати каже: «Бла-
гословлю тебе, княгиня, на все життя із хлібом-солію, 
із добром, із благополучієм, шоб ти прижилася в цьо-
му домі». А його батько каже: «Я думаю, шо ми будемо 
сватами, і я буду батьком і над сином, і над дочкою, 
я  буду їх спиняти, як будуть они в чом-то винуваті, 
я буду їх і наказувать». Мати питає в дочки: «Ти чуєш, 
шо тобі заповідає батько? Ти будеш сполнять його за-
кони?». «Буду – і його, і його матері, і чоловіка, з яким 
обручаюся!». Сідають за стіл, випили. Тоді молоді 
пішли в хату, старі випивають, свати. Це йде сватання. 
А сватовство – це через тиждень ідуть свати до сватів 
і гуляють. Випили, мати й каже його: «Тепер подивлю-
ся, свахо, як ти виховала свою дочку, яка вона в тебе 
до роботи». Зовуть її. Она приходе, зміта оцю глину, 
місе її, бере щітку й задєлує кóмінь. А мати – свекру-
ха – наблюдає й каже: «Спасібо, свахо, за твоє вихо-
вання! Я  думаю, шо невістка мені буде угождати». 
А  вона каже: «Думаю я, і  собираюся, і  годи ́тиму я». 
Тепер їх зовуть, садовлять за стіл. Його мати й каже: 
«Дочко, шо ти придбала? Як ми, свати, 
перев’язуватимем своїх родичів – бабушку, тьотку, се-
стру?». Свій рід називає. «А у вас скільки роду?». А мо-
лодої мати називає свій рід. «В’яжуть обе сторони?» – 
запитує її мати. Вона каже: «Я буду в’язати ваш поїзд, 
а ми як приїдемо, ваша сваха буде наш поїзд в’язати». 
«Скіки вас душ?» – она пита. – Шо, рушники чи плато-
чки?». Мати каже: «Мене гарним кашамировим під-
шалником!». А сваха каже: «А я тож, свахо, не увáжу, 
я сяду на її місто й не встану, і мене тож зав’яжіть ка-
шамировим гарним підшалником!». І они торгуються, 
шоб однакові були на матерях підшалники. Невістка 
готове свекрусі, а свекруха– свасі. Беруть вишиті руш-
ники, кладе мати дочці на руку, а  сваха, його мати, 
стоїть щитає. Це будуть в’язати, як приїдуть сватать. 
Це приїдуть пізніше, як вона не передумала, тоді буде 
в’язать рушниками. А як вона передумає, то як при-
жджа поїзд молодого, виносе гарбуз, красивим 
шóвковим платком накритий – це согласія нема в неї, 
оце она одказала, оце позор! А єслі по согласію – по-
щитали они рушники, а  мати його й каже: «У  мене 
дочóк немає, я вишивала сама, у мене стіки рушників 
немає. Єслі я вас перев’яжу просто полотном?». А сва-
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ха каже: «Молоді, дружка, боярин, дівчата шоб були 
пов’язані рушниками!». Договарюються. А  та, шо не 
має рушників, каже: «Свахо, єслі в тебе полотно є, до-
чка є, займи мені шматок свого полотна обв’язати тво-
їх людей, а я напряду, вибілю, я тобі віддам!». Єслі є в 
матері молодої полотно, она витяга шматок полотна, 
і в ньому васи ́льки. Вона й каже: «Отак, свахо, даю я 
тобі шматок полотна нерозрізаного, і пахне приятни-
ми запахами, отак шоб жила й моя дочкá в тебе! Тепер 
так: єслі ти пов’яжеш моїм полотном, так тобі, свахо, й 
стидно буде, бо моє іздєліє всі знають». «А  я, свахо, 
буду так робити, шоб люди не взнали, шо я занялá». 
Забрали полотно, випровожає невістка хлопця й каже: 
«Шоб ти й сліду не поклав у мій двір, поки приїдуть 
сватать!». Не дозволяли дівчата. Коли приїжджає мати 
з молодим – собирає свій рід і каже: «На сватанні ми 
договорились отак, посватали, вона й сказала йому: 
“Шоб ти не приїжджав до мене, аж поки не забирати-
меш!”. І  правда, она сурйозна!». Це вона дується на 
йóго, шо він не сам приїхав, а шапку прислав. А буває, 
шо сватає із свого села хтось бідний – тоді надо, шоб 
сват був «зубатим», шоб переборов, висватав. Було 
таке на свадьбі давно: молодий бере кусочок юпки мо-
лодої й сідає на юпку, шоб не вкрали молодої – це була 
примха така. […] Після тóго, як оставили хлібину, до-
мовляються, коли приїдуть. А  вона подумає й каже: 
«Мамо, я роздумала, я не хочу, я йому піднесу гарбу-
за!». А як приїжджає молодий, вона як не согласна – 
дає гарбуза. А як хліб розрíзали, вона як піднесе гар-
буза, то її батько такого гарбуза їй дасть! Ото й нази-
вається «змóвлення», «дóговор». А дали ́ гарбуза – ка-
жуть: «Ідіть, до нас дороги не накачуйте!». А  так  – 
вони «зговóрені», ті й ті.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») Уряжали перед весіл-
лям гíлце в йóго – казали «гладять дорогу йомý (або 
її)». Сходяться після сватання, випивають, йому його 
товариші «гладять», а її – пóдруги. Убирала гíлце стар-
ша сестра мáтерина – тьотка йогó, а виносе манесень-
ка дівчинка – йогó родичка, світилка. Гілце не встав-
ляли в коровай, гілце убрáне називається «жи́тниця». 
Дві крокоси ́ни, дві свíчки, десять колосків, зв’язаних 
у пучок. Як приходять молоду забирати, його заби-
рають, а  боярин як нáйде  – кажуть: «Давай нам ви-
куп!». Дають канхвети, піченьє. А музикантам давали 
шкури ́нку. Хлібину запікають крєпко-нáкрєпко. Ка-
жуть: «А  музикантові шкуринку, шоб він їв ту шку-
ринку і довго грав!».

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Випікають у його хаті 
«теремки́» тьотки́  – сестри, материн род. Учиняли в 
діжкáх, була дерев’яна діжá; місили в нóчвах – коритáх 
дерев’яних. Коровай як поднóс, кісто здобне. Розкачу-
ють круглу хлібину, обвóдкою обводять, на середину 
становлять шишечку, приколюється святою верби-
ною – на Вербну Неділю святили. Роблять восьмьор-
ку, зíрочки, лунý, пташки ́ з дерева клали зверху, з кіста 
листочки, колосочки, коса плетена, три рази́ обводи-
ли. Була «жи́тниця» – бутилка з колосочками житні-
ми. Дівчата співають:

Ой сиділа дівчина край віконця,
Виглядала дівчина чорноморця.
Чорноморець, матінко, чорноморець.

Дівчина дивиться в дірку від калача, дивиться у ві-
кно… Пекли «орíшки», обсипали молодих  – ква-

дратні, круглі. Її мати випровожа й обсипа, а  люди 
збирають. А в нього мати обсипа хмелем – теща зятя 
обсипає, шоб водки не пив. […] Як пройшла свадьба, 
на другий день пече мати молодої хлібину, і мати мо-
лодого хлібину. Уряжають калиною, обв’язують крас-
ною лєнтою – це коровай. А в молодої – калач, дірка 
посередині, молода дивиться в той калач і співає. А в 
молодого називається «лéжень» – длінна хлібина, об-
ряжена калиною, перев’язана, переплетена красни-
ми ниткáми. Лежав лежень до тих пір, як одгуляють 
свадьбу. На другий день усі приглашонні  – і  його, 
і  її  – сходяться ув один двір. Виносить мати ножик, 
лежень і каже: «Синочок, який ти будеш у жизні, як 
тобі буде житься, дивись, скіки приглашоних гостей, 
розріж усім, шоб хватило по крихотці й передай їй». 
Він розрізає й передає їй цей піднос. А йому її батько 
дає бутилку водки й наперсток, шоб молодий напоїв 
усих родичів, а вона всім коровай роздала – і тим, хто 
буде йти мимо двора.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Щитали, скіки буде при-
глашонних. Бере она дружку, підперізують її красним 
рушником. Бере дружка корзину на руку й дає шишку. 
Молода кланяється й каже: «Приходьте на весілля!». 
Були й неприглашонні – їх не виганяли. Вони співа-
ють. Люди интересувалися, три рази ́ ж дивляться на 
людину: як рóдиться, вмира і як заміж іде.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ Як виряжа-
ли молодого, батько йогó веде кóней по праву сторону, 
дружко по лєву сторону кóнеĭ. На конях упряж харо-
ша, з дзвониками. Мати каже: «Голубе, лети за голуб-
кою!». А  они в те времня беруть коней, закрили во-
рота, і він їде. А коли привезуть молоду – вийде мати 
з хлібиною на рушнику, а батько з водкою частувати 
молодих. Молоді поклоняться, тоді мати обсипає, 
а молодим простилають дорожку тканьóву й заводять 
до хати.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД Як їдуть за молодою, співають:
Ой їхали дружóчки рядочком 
Поміж вишневим садочком,
Хитали-кивали, 
Катіньку вкрали…

І в йóго співають:
Ой у лісі та поміж ясенкáми 
Та козáченько кони ́ченька воде.
Та пий же, кониченьку, воду, 
Та їж же, кониченьку, сіно,
Та поїдемо ми на чужу сторóноньку!

Це співає поїзд молодого, як їдуть за молодою. 

ПЕРЕЙМА Як їдуть за молодою – перев’язують дорогу, 
молоді хлопці вимагають за свою дівчину могорич, 
і не на одній вулиці. На тому місці, де сидить молода, 
станóвлять двох хлопчиків  – це бояри молоді, бра-
тики її рідні або двоюрідні, становлять стовпи́ коло 
столу й наліпляють реп’яхів багато. А  як буде вику-
пляти дружкó – ці реп’яхи будуть на дружкові. А як 
харашо викупить, то вже не б’ють його. Брали й оріхи, 
і сýщики – маленькі бублички сладкі.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ Приїжджають 
до молодої дівчата його до порога й кажуть:

Пусти, свату, в хату, нас тут небагато –
З семи хат по семеро, хату тобі перевéрнемо!
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Просяться в хату. Батько: «Вас почастувати?». Вони: 
«Ні, пустіть нас у хату!». Дівчата заходять, беруться за 
руки, співають:

Ми свата любили, 
Під припічок підкотили,
Соломкою притрусили, 
Сірничком підпалили!

Тоді батько дає викуп і приглашає за стіл. Сват (він 
іще не староста) із сумкою, розплачується. Кажуть: 
«Дорогу перекрили». Перестрівали багато раз, шо 
вже нíчим розплачуваться. Приїхали до воріт  – тут 
«ворíтниця»: багато молодих хлопців стоять висо-
ких, просять óдкуп. Тоді одкривають ворота й ка-
жуть: «Хліб-сіль молодим!». Просять тіки молодих, 
дружкá і дрýжку в хату, більше нікóго. Перед цим 
молоду ховали, бігали молодий з дружком її шукати. 
А молода сидить із дружкою в хаті наряжена. Мати в 
хаті благослови ́ть іконою. Як мужчина – так це обич-
но Ісус Христос або Николай Угодник, святий, а вона 
приходить з Матір’ю Божою на рушнику. Садили їх 
на святий вýгол, на пóкуть, на посáд посадять пізні-
ше. Як поп’ють, погуляють, дружко каже: «Сідайте всі 
на посáд!». Усі приглашонні  – мóлодьож, старики  –  
вóсторонь. 

ВІНЧАННЯ Староста веде свадьбу, руководи ́ть, він 
був жонатий  – може, родич або хароший знакомий, 
багато раз свадьбу вів. А  дружкó сидить коло моло-
дого, дрýжка  – коло молодої. Коли вінчалися  – біля 
неї дружка, біля йóго дружко. Поставив їх батюш-
ка на вінчання, благословляє, достає вінець. Друж-
ка носовим платком держе цей вінець, і  дружóк.  
Співали:

Дружко коровай крає, а носа не витирає,
А з носа кап-кап, а бояри коровай – хап!
Хто в міх, хто в рукавицю – дівчатам на  
 вечорниці.
Жи́ли-бивáли, молоду видáли. Бояри, до кóней!.

Хто вів свадьбу, називається і «сват», і «староста». Сват 
на сватанні, його там перев’язують рушником. Мати 
каже: «Ми Вас, свате, ізв’язали, шоб Ви не буянили!». 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ Коровай як крáяли  – співали: 
«А дружко короваĭ крає, а носа не витирає!». А він ви-
тирає ніс… Кажуть: «Коровай розрізаний, на крихти 
покришений!». Загадують: садóвлять калач і дві хліби-
ни в піч, мати каже її: «Оце, дочко, дві хлібини – твоя 
й нареченого твого. Як гарний, пухки ́й, високий – то 
будете гарно жити». Буває, звéрнеться хлібина, або 
напополам як хто переріже – то погано. Ріже коровай 
староста на другий день. Співають: «Дружко коровай 
крає…», так це не дружок, шо вінець держе, а хто веде 
свадьбу. Дружко і дружок – це не те сáме. Староста, 
як ви ́проводе молодого за молодою, він посаде своїх 
людей за стіл, і співають:

Пи́ли-гуляли, молоду віддали.
Бояри, до кóней!.

Так це були бояри в пісні, а в нас бояри – це хлопці мо-
лодесенькі, брати молодої. Вів коней звóзчик, óпитний 
мужик. Як дівчата погано співають  – він перекидає 
сани. На столі стояли дві зв’язаних бутилки – «бик», 
його прибирають і через рік виставляють. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ У  його хаті беруть її із-за 
стола (од йóго), кажуть: «Дрýжечко, вставай!». Беруть 

її, садовлять на стулку, розплітають – була заплетена 
«врозпльóт», дівчата розчесали, закрутили «корзин-
ку» на голові. Мати виносе підшалник (свекруха), 
зав’язують. Дівчата беруть за руки її й кажуть: «Уже! 
Покри ́вочку покрили!». Зняли з неї обряд – вінок, на-
мисто, корсéт, надівають «парочку» – кохту, юпку, по-
ложили на покуть і кажуть: «Оце, дочко, буде лежа-
ти, поки появиться в тебе наслєдство, їм передасиш». 
Кладуть у сундук. Тепер уже вона молодиця. Нічи ́м не 
покривали. Співали:

А в нашої Тані та русая коса завилáся аж до пояса.
А тепер вже тобі, Танечко, косу не чесати,
А тільки твою косу кохану в корзині носить!

А вона й плаче… Як розходяться – посліднім їли ки-
сіль, казали: «Оце тая ліпихá, шо з-за столу випиха!».

ПОСАГ При́дане забирали у п’ятницю, його рід забирав 
постíль і вбирали, привозили сундук. Як здáрять на 
свадьбі, «вибивали льон». Мішок тогó, шо надарять, 
свашки́ били. Свашки були і з її, і з його сторони, мо-
гли бути й не родички, шоб уміли балакать, співать, 
приказати. І єслі молодий не соглашається викуплять 
її постіль, свашка каже: «Та ми за такого Ваньку ви-
міняєм любý Таньку!». «Льон вибивати» – це значить 
викуп брати. Шо надáрять, свашка склада в мішок, 
а  тоді чогось они завóдяться, і  в цієї свашки хочуть 
однять, а  она впирається. Тоді люди забирають мі-
шок і б’ють по постелі, приказують: «Ой удався мой 
льон, ой удавсь молодий!». Це значить – забрати дáри 
до молодого. Це для церемонії, шоб времня затягти. 
Молодий не дарив батькам її нічого. На сватанні мати 
виговарювала за дочкý якийся викуп  – чи чоботи, 
чи юпку. А  його мати каже: «Який ти хочеш викуп? 
Може, пару волів чи корову?». А она согласна. «А те-
пер я своїй невістці подарю сорочку без рукавíв, ста-
нок, і без пíдтячки – хай вона сама ви ́тче собі й рукавá, 
і пíдтячку!». А  її мати: «Моя дочка все вміє, усе зро-
бить! А тобі, свахо, я подарю й кочéрги, і рогачі, шоб 
она сиділа дома і вдень, і вноч’і!». А тепер її мати каже: 
«А я хочу, шоб моя дочка й шось гарне побачила, і в 
компанії з князем молодим побувала!».

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ Раньше хват 
[фати] не було, надівали на молоду темно-вишневу 
юпку ряснý, хвáртух розшитий, укрáїнську сорочку. 
А єслі вона була опорочена [нецнотлива], її зав’язували 
платком, а  єслі неопорочена  – на неї надівали вінок 
з лєнтами. Бувало й хитрили, но раньше цьогó дуже 
придержувалися. Як вона наділа хвату, їх піднімуть 
із-за стола, вип’ють по первій, по другій стопкі, об-
дарили. Сват і каже (його і її назива на ім’я): «Ідіть 
порешетíть!». Їх одводили в яку-небудь комнату, під 
неї стелили сусідки́ білу простінь. Сусідки должні буть 
хороші для цієї дівчини – шоб її не продали́. Одьожа на 
їй чиста. Зранку дівчата приходять і кажуть, шо вона 
була чесна. Тоді голубів пускали у воздух – випускали 
два гóлуби і стріляють. Розводять тоді костьор і всих 
молодих дівчат, які себе не ви́держали, заставляють 
плигáть через костьор – це молодій така слава! А якшо 
молода нечесна, то на підводу, яка їхала за молодою, 
чіпляли відро, ки́дали туда всяке желізо, шоб торох-
тіло, кидали гарбузчáта ззаду і спереду, били гарбузи 
коло кóней. Це обкидали тьотки́ його, шо він «нехаро-
шу» дівчину взяв, це молодому позор! А як чесна – тоді 
гуляли по п’ять – по шість день. Батько казав: «Я для 

НОВОПСКОВСЬКИЙ  РАЙОН
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цієї дівчини, яка себе держала до восімнадцяти год, 
не жалію ні водки, нічого!». А як нечесна – чіпляють 
до підводи відра, ганчірки́, біжать малі діти, кричать, 
свистять, хохот! А як чесна – п’ють, співають, везуть її 
батьків на кóнях, і його матір.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ А потім 
запрягають двох молодих хлопців, бере звожчик ба-
тіг і катають матерів. А ту матір, яка поставила мало 
водки, перекидають у воду, викидають у берег. А бать-
кам мили ноги в понеділок – у молодого, як сходяться 
гості. Це називалося «ідуть молоді приглашать бать-
ків снідати». Варили лапшу гарячу, жирну, з кýрятини. 
Приходять молоді до її матері, она садове їх за стіл, 
наливає гарячого супу, дає ложки́ й каже: «Як ви бу-
дете жити, як ви будете одне óдного поважати? Ану, 
хто з вас уперед виїсть?». І они так хватаються, бідні, 
оно ж гаряче! І тому не хочеться остаться, і тій. І буває 
так, шо рáзом – як зачали ́ їсти разом, так і виїдають. 
А буває таке: она одстане, а мати каже: «Оце ти, дочко, 
всю жизню одставатимеш!». 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА») Гуляє на другий день 
бесéда, всі люди  – і  приглашонні, і  неприглашонні. 
Сходяться на перехрьостку і співають, танцюють, 
наряжаються. Там і врачі, цигáни, кацапи в лáптях, 
індійці голі, вивертають кожух  – медвідь. Наряжали 
старý бабу молодою, а хлопця – молодим. Гуляли, як 
багата свадьба, од неділі до неділі, а так – дні чотири. 
На другий день, кажуть, «пішли батькам ноги мити». 
А  на третій менше людей. Робили складчину, крали 
курей, гусей дебелі баби́. Чіп забивали. Коли в хаті 
молодої послідню дочку видають, желізний кол за-
бивають, шоб вона вже сюди не вернулася. Хрещені 
приглашали до себе: «Я вас просю до себе!». І дружки ́ 
приглашали. І таке співали:

Їхали сватóчки рядочком 
поміж вишневим садочком,
Кивали-моргали, 
Катіньку вкрали. 
  ***
Наша свашка німа, язика в неї нема.
Дайте їй буряка доточити язика!

с. Танюшівка
Записала С. Маховська 21 жовтня 2010 р.  

у с. Танюшівка Новопсковського р‑ну  
Луганської обл. 

від Кваші Олександри Іванівни, 1925 р. н.,  
родом із с. Шарівка Білокуракинського р‑ну 

Луганської обл. (у с. Танюшівка мешкає з 1948 р.)

ВИБІР ПАРИ  Дівчина якого хоче, так він не хоче її. А хто 
тебе хоче, до того і тулися. А шо там батьки будуть ви-
рішувати! Нє, вказували  [батьки]. Раніше (це ми ще 
дітьми були) дуже любе він дівчину, а батькові і матері 
понравилась друга дівчина. Він хоче цю узять, а бать-
ко та мати: «Вона нам не нужна. Бери он ту, Катрю». 
А він каже: «Да нашо вона мені нужна, ваша Катря?! 
Я  її не люблю».  – «Полюбиш!». І  женили насильно... 
[За бідних не хотіли віддавати?] Ну конєшно не хоті-
ли. Як багаті, не хотіли. В мене тьотка була. Він бід-
ний-розбідний. А ми і не багаті, і не бідні – «середня-
ки» називалися. І полюбили вони один одного. А мати 
моя ж (мені вже восім годов було чи дев’ять) тоді [...]

каже [тітці]: «Я вийду на двір, а ти мені речі оті пови-
носиш». Не оддавали. І  бідний... А  вона взяла, тьот-
ка, з хати і пішла. А ті [речі] мати повиносила. Батько 
ждать-ждать додому тьотки – немає. Питають матері 
свекруха і батько-свекор: «Слухай, а де Устя наша?». 
Вона: «Та я не знаю. Пішла, вийшла на двір. А де вона 
пішла, я не знаю». – «Та не може буть, щоб ти не зна-
ла. У вас связь там одна». Невістка ж і зовиця. «Та не 
знаю, вона мені не сказала. Вийшла, пішла мовчки». Та 
й нема, й нема, ночувати нема. І на другий день нема, 
і на третій день немає. «Ой, Боже, де ж пропала наша 
Устя?» – питають вже ж у моєї матері. А вона: «Та не 
знаю я. Шо ви до мене пристали? Відкіль я знаю. Вона 
чи одчитувалась передо мной». А  тоді прийшов [...] 
дядько. Дєдушка пита: «Слухай, у  нас дочка пропа-
ла». – «Яка?» – «Та Устя». – «А чо’ вона пропала?! Та 
вона сидить у Микити Личакова на лежанці там. Я був 
і од них до вас прийшов». – «От же сукина дочь!». Тоді 
ж, ну, і шо ж, дєдушка змирився, а мати, бабушка – і ні 
в яку. Прийшли ж сватать уже, шоб же ж посватать і 
свадьбу ж згулять же ж. Чого ж вона пішла так? «Чи, – 
каже, – хуже людей?!» Прийшли ж вони – ті старости, 
і  вони ж прийшли. «Бабо, вставай на печі! Вставай, 
бабо!» – «Не встану! І не хочу й хлібину приймать од 
їх. Хай вийдуть із хати». А дєдушка: «Бабо, ну шо ж 
його лізти вже наперекор. Раз уже ж так получилось, 
хай уже живуть, шо ти зробиш». – «А ти тоже, сукин 
син, не мішайся туди, куди голова не лізе». Так і не 
встала бабушка. А дєдушка сам узяв хлібину, розрізав, 
випили там по рюмкє чи там поскільки та й пішли. 
Баба так і не встала... 

СВАТАННЯ  Приїхали, прийшли, дружили ми... Він мені 
сказав: «Завтра прийдуть старости!»  – «Та ти ж би 
раньше сказав, мати ж би шось би приготовила».  – 
«Та шо буде, те й буде». Прийшли сватать старости. 
Я пішла до сусідів, у сусідки, вдома була. А тут же ж 
балакали з матерею. Батька ж на войну забрали, він 
два місяці не дожив до побєди... Мати сама була. При-
йшли батько [молодого] і ще один, і жених же мій... 
Балакали, спросили: «А де ж нєвєста?» – «Та нєвєста 
у сусідів». Взяв привів додому. Тоді питають: «Ти со-
гласєн женитись?». А він каже: «Якби не согласєн, я б 
не прийшов»... Мене питають, а я кажу: «Раз прийшов 
сватать, значить я піду за нього». З хлібом-сіллю ідуть 
сватать, перев’язані рушниками... Батько, він і дядько 
ще один – ото староста. Нашо вони здалися більше – 
один староста... На дві частини [хліб] перерізали... 
У  п’ятницю  – ні, більше в воскрєсєньє  [сваталися]. 
Це зараз повелося в суботу. А тоді було у воскресєньє 
свайба, а в понеділок повтореньє. А на третій день зо-
зулю виганяють...  Старосту саме перев’язали, а бать-
ка – ні... Розрізали [хліб], а тоді порізали на столі, вече-
ряли. [Чи могла дівчина відмовитися виходити заміж 
за хлопця, який заслав старостів?] Так то ж, як при-
йде, а вона не знає, шо за нею він прийде сватать, так 
тоді одмове. Так тоді ж, як на вечорницях вони дру-
жать, все знають, все і договорюють. Рідко де так. [Чи 
давала дівчина гарбуза?] Ні,  ні. Такого не було. Хто 
там відмовляв. Тоді ми вже захватили після войни. 
Ті хлопці, які після войни вернулися, який вернувся, 
тебе бере, за того і йдеш... 

ДОГОВІР («ЗМО ́ВИНИ»)  Тоді прийшли батько й мати 
на змо́вини. Договарюються, на коли свайбу. Та сва-
тались вже у январі місяці  – уже можно сватать-
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ся, уже пост пройшов. А  через тиждень уже ж при-
йшли на змовини. Балакали, шоб на двадцять п’яте  
января...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  [Чи запрошували на весіл-
ля?] Аякже ж. Вони ж [гості] самі не прийдуть. При-
ходе, просе: «Приходьте до мене на свайбу». [Ходили 
з хлібом?] Да ні. Просто... «Прийдем, – кажуть. – Спа-
сібо, шо не забули за нас». Та яке тоді вдягання було?! 
Тіки хороших людей, які до вас хороші, призиваєш на 
свайбу. А таких, шо їх багато по дорозі іде, шо будеш 
призивать?!

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  [Чи пекли коровай?] 
Аякже ж. Та в любий день [пекли], тіки шоб не в 
п’ятницю. Самі пекли. Та чо’ молода?! Мати. Посо-
бляли і ми, якшо там як... В обох: і в молодого пекли, 
і в молодої. Молодий їде з своїм короваєм до молодої. 
[Мати і замішувала, і випікала коровай?] Да. Це вже 
зараз то на пікаря  [пекаря], то на повара вчаться... 
[Чи заносили сніп, коли випікали коровай?] Ні, ні... 
Воно ж в каждому селі, в  каждого своя. Тоді ж ну 
листів не було, нічо. Ото ж сковорода така велика. 
Круглий коровай. [Чи прикрашали коровай?] Аяк-
же. Калиною. На стіл кладуть калину і лєнту... Ви-
пікали  [шишки]. Все в один день: і коровай печуть 
у суботу, шоб м’якшенький був. Тоді ж мука була 
не така, як зараз. Зараз кілочки одбирають: на тобі, 
Боже, шо нам не гоже! Співали... Дома ж готовляться 
всі... Шишки ж як печуть, дак садовлять же ж на чи-
рінь. Тоді ж вимітають. Пропалять, тоді ж виметуть 
попіл, все метлою вигорнуть сюди. І  ото на лопату 
садовлять. [Чи запікали щось у короваї?] Ні, не кла-
ли нічого... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  У  нас пиріжки, сметана, борщ до-
брий варила мати, киселю – теж добрий був, вінігрєт. 
Тоді не було таких салатів м’ясних, тоді цього не було. 
А  в молодого тоді ж тоже таке: пиріжки, сметана, 
борщ, картошка з мнясом. Тоді варили: мнясо заки-
пить, картошку дрібненько покришили, зварилося  – 
все, насипають...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Як називали молодих?] «Молодий» 
і «молода»... Боярин – з боку молодого, а дружка – з 
боку мене [молодої]. [Бояри були одружені чи неодру-
жені?] Нашо ж вони одружені нужні? Молоді хлопці. 
І дружки ж так. Одна у мене була. Свашка і світилка 
у жениха. Свашка ж з шишками. А світилка ж, вона у 
молодого... То зараз є, бо надівають плаття, фати, які 
тягнуться. Світилочка іде ззаду, ото ж підбирає фату, 
шоб не тяглася по долівці. А  тоді не було. Світилка 
їхала із [мечем] ото васи́льки тут, а тоді ж ото тими 
лєнтами обведені, цвєточки ото... Дружок же руково-
дить свайбою. Боярин – той нє, а дружок руководить 
свайбою. Той же, шо сватає, дружок, і на свайбі він – 
молодих за стіл заводе, і з-за столу забира, виводе. Це 
все дружок. Пішов, подивився, де воно шо... Хреще-
ні  – так це обізатєльно... З однієї сторони крьосні, з 
другої сторони крьосні... А свашка і з моєї [сторони] 
була, і свашка з його сторони була. Ті свашки станов-
ляться тоді на стілець чи диван, становляться і покри-
вають [молоду]... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Гільце ́ ж вбирають, 
становлять на свайбі... Становлять серед столу. І  ку-
сок вишні або сосни вряжають, конфетки, яблука чіп-

ляють. «Житниця» називалась  – у пляшки наллють 
води і жита туди насиплють. І ще був «сторож». Боя-
рин должон вберегти, бо вкрадуть... А тоді одкупляй-
ся. Ні, не співали нічого... Він сідає з паличкою. Як 
тільки простягне, а він паличкою по руках. На столі 
перед молодими стоїть воно [«гільце»]. Та ото ж і роз-
бирають. На другий день шоб розобрать. А вони напе-
ред порозтягали. Тоді ж його так ні за що було купить, 
так як тепер...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  [Який одяг був у молодої?] Кох-
та і сарахван, і всьо. [Чи вишивали сорочку?] Та нє...  
З  чого його вишиєш, як його не було нічого!? Після 
войни... [Чи передавалися сорочки від матері?] Тоді де 
вони їх могли дєть, коли розкуркульоно воно було все. 
Не було ніде ні в кого нічого. Рушники були вишиті, 
і перебраний рушник був... І скатерть була вишита ха-
роша, вовною вишивали тоді. Де там було ті сорочки! 
Вони то було в старе врем’я – із манжетами такими, 
повишивані, куди там. Їх у [19]30-му чи [19]29-му роз-
куркулювали. Позабирали у людей, а тут голодовка – 
[19]30-й, [19]32-й, [19]33-й, [19]34-й [роки]. Люди все 
в Росію несли, міняли за бурячок, за кукурузнику ста-
кан, пообмінювали – не було нічого. [У що був одяг-
нений молодий?] В чому він мені приснився, у тому і 
був: жакет такий чорний, гарний, і  штани шерстяні, 
суконні, так полосочки... Як приїхав тоді, сорочка тут 
вишита його була... І дружка ж так. В що було. А було і 
не було. Іде, просе до сусідів: «Дайте мені сарахван або 
кохту». Не було в людей нічого. Як уже зараз, дак уже 
то все. Та їх немало ганчірок: то одне, то друге купив. 
Пожили б ви так, як ми...

ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  То ж вона  [світилка] свічку світи-
ла у тому – «міч» називається. З васильків. А чого ва-
сильки такі почотні? А... Це ж як Ісуса Христа Іоан... 
У  річці, зв’язали хрест із васильків і так туди його 
прив’язали. Винесли його і поставили на ті васильки. 
І в церкві, і скрізь, покойнику кладуть їх, васильки – 
вони пахучі такі...

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  Свайбу гуляли  – на конях 
[їздили]: дзвонки почепляли (у школі взяла я один 
дзвонок, один – він). Урядили коней, квіта́ми все, ноги 
поперев’язували перкалем білим тим. І  ото всі гуля-
ли свадьбу... Він  [молодий] багато не брав. Одна ко-
нячка, шо моє при́дане, сундук, подушки забрав, та 
пара коней. Дружок, боярин оце їхали... Світилка ще, 
свашка сиділи ото ж там. Звідсіля ото вже нєвєста і 
моя дружка... 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  [Із чого робили 
квітку?] З бумаги, із зошитів, з палітурок. То розова, 
то зелена, то синя, то голубі палітурки все. А тоді то 
де конхвети, отакі шоколадні, дак ото батончики, ото 
бумажинку... [Чи чіпляли квітку молодому?] Аякже ж. 
Як свайбу гулять – обізатєльно чіпляють. Приїхав він 
з квіткою. А  де вже чіпляли, то... Приїхав уже ж на 
свайбу, тоді ж і мені причепили... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ПЕРЕЙМА   
Обсипали поїзд... Хміль, тоді гроші, конхвети. [Об-
сипали батьки?] Ну аякже ж. Мати. А дружок веде її, 
три рази обводе матір, а вона обсипає поїзд. Кругом 
коней. Ото ж так... Обсипали хмелем і канхветами, 
копійками. Копійки спеціально збирали... [Чи пере-
кривали дорогу молодому, коли він приїжджав по мо-
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лоду?] Зараз перекривають. Тоді – ні. Не перекривали. 
Як виїжджали, мати взяла коней, вивела із двору туди 
до воріт. Нікого не допускала... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  [Чи батьки благослов-
ляли молодих?] Обізатєльно. Всі люди вже вийшли. 
Мати взяла ікону. Він присів на коліно... [Скільки ра-
зів молоді вклонялися батькам під час благословен-
ня?] Тричі приклонялися...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  [Де раніше реєстру-
вали шлюб?] В церкві... Та тутечко це ж ми вже пере-
йшли в 1948-му году, поженилися... [Чи були випадки, 
щоб жили без вінчання та реєстрації шлюбу?] Та було, 
всяке бувало. Як будуть ставиться. Як такі, так сам за-
брав додому та й усе, і живуть... Тоді не вінчалися, тоді 
церкви не робили. Ото ж він  [наречений] в Шарівку 
приїхав за мною. Люди з його сторони, скікісь чоловік 
було, завели за стіл, погуляли, чарками обійшли стіки 
раз, а тоді забрали... [Тоді не вінчали. Тоді не було не 
батюшків, не було нічого, запрещено все було. В ста-
ре врем’я вінчалися. Це Михайлу Горбачову скажіть 
спасібо, шо стали вінчати. [В  сільсовєтє розписува-
ли. Пішли, розписалися самі, та й усе. Ніякої церемо-
нії [не було]... 

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  [Чи ви-
крадали молоду на весіллі?] Ні, не було... [Чи крали 
взуття?] Ні, ні. Боже сохрани! Нельзя. Ви шо?! На 
свайбі лізуть попід столом. Чого лізуть? Того й не жи-
вуть і розскакуються... А це зараз полізуть: то туфлю 
вкрадуть, а  вона тоді стоїть боса, то ще шо-небудь. 
Зачем? На другий день шо хоште робіть. Хоч наголо 
розбирайте. А первий день, як свайбу гуляють, Боже 
упасі, шоб брати у нєвєсти шось чи в женіха!.. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  [Чи розплітали косу 
молодій?] Обізатєльно. Як за столом уже сидять, ну, 
виводить уже молодих із-за столу, хватить вже. Ко-
лись у мене цвіток робили. Колись би це зробить, а то 
тепер... А ми робили цвіток [...], шо в йому п’ять чоло-
вік [дівчат] ішло заміж...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Коровай ділили 
на другий день. Роздають тіки гостям. [Чи був зви-
чай серединку короваю віддавати молодим?] Нє, нє... 
Розрізали всім. Які приглашоні, дак їх душ п’ятдесят 
було... Каждому кусочок достався. [Що гості бажали 
молодим, отримавши коровай?] Щастя, здоров’я, жи-
віть, шоб не розходилися та шоб той не бігав до дівок, 
до чужих. А то приказували: «Я тобі дарю мішок го-
робців, шоб не любила других молодців, і мішок ци-
булі, шоб не давала свекрусі дулі». Покривають [моло-
ду] в перший день, а ділять коровай на другий день...  
Дружка з шишками приїхала. Шишки то роздає. Ото 
там хто шо даре, на тарілку – шишку і підносять...  Ви 
приглашоні на свайбу з чоловіком, вам кладуть дві 
шишки на тарілку і рюмки наливають. Береш рюмку 
і шишку, кладеш дари на тарілку. Ага, «дари» у нас на-
зиваються. Обдарюють молодих. Хто шо там покладе... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Дружка 
моя сидить, а свашка – на другій підводі. З його сто-
рони свашка, з моєї сторони свашка. На другій підво-
ді вже вони їхали. Туточко боярин сидить і молодий,  
я  – нєвєста, коло мене дружка сидить. Сундук  – на 
другій підводі. Дома нас мати тільки поблагословила, 
вікону [ікону] дала, а тут – ні... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Як проїхали вже 
три кілометри, приїхали вже до його додому, на воро-
тях наклали кучу соломи, підпалили. І цих коней так 
попаганяли, шоб вони через цей вогонь «плиг» і нас 
перевезли. Такий обичай був. Щоб уся нечиста сила 
погоріла... 

ПОСАГ («ПРИДА ́НЕ»)  Як же ж без прида ́ного іти? Ото 
свадьбу як гулять, ото ж вони приходять на змовини – 
коли, на який день намічать свадьбу. [Чи домовлялися 
про придане?] Ні, про придане то таке, шо приготови-
ла. Які там тоді придані були?! Тоді не грошей не було, 
не давали, ні відкіль ні копійки... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Тоді ж одна [свашка] з моєї 
сторони покриває, одна з його сторони, і співають:

Покриванка плаче, 
Покриваться хоче.
Не так покриваться, 
Як поцілуваться. 

Вони ж ті [свашки] цілуються, шо покривають, і міня-
ються: та капелюх оддає тій, а та платок оддає тій. Три 
рази отак зроблять, а тоді ж надівають на його капе-
люх, а на мене – платок. І ото вже все, уже виводять 
із-за столу. Я не дівчина, а уже жінка. Уже жінка – за-
пнули платком і всьо... Покрили, вивели нас тоді із-за 
столу. Вже всі люди посідали, а ми вже за столом не 
сиділи. Ми вже начали там шось пораться... Це в каж-
дому селі якійсь свій обичай... 

РЯДЖЕННЯ, КАТАННЯ БАТЬКІВ  Це на другий день на-
ряжаються. На свайбі нельзя нічого цього. А на другий 
день і цигани в циганське наряжалися. І той – жених, 
а  того  – на нєвєсту. Сідають за стіл, сміються. Таке 
було... Батьків катали. Одного звідсіля, з нашої сторо-
ни, а одного з їхньої сторони. На возик садовлять... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ВИГАНЯТИ ЗОЗУЛЮ»)   
На третій день ото ж виганяють зозулю... Ото ж схо-
дяться ті люди, шо на свадьбі були. Одне вбирається, 
кожух навиворот вивертає, рушником підперезується 
і платок ото так. У таку миску наливають води, ста-
новлять на стіл, а  тоді люди заходять. Обдарять їх, 
вип’ють усе, а  тоді вона [сваха] як начне у воді отак 
хлюпостаться, руками б’є, а вона ж, вода, розприску-
ється. А ті [гості] із-за столу вилазать, вилазать – все, 
зозуля вигнана  – конець свадьбі. Це вже в остан-
ній день...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  [Чи були якісь 
заборони або прикмети?] Воно, може, тоді і було, 
але його тоді не приміняли. Після войни воно якраз 
то 1947-й, 1948-й год. Уже ті, шо його знали, вже по-
мерли... Нельзя на свайбі нічого брать од молодої і од 
молодого, ніколи й нічого нельзя. Шоб жили укупі! 
І за руки як ведуть, надо, шоб і в молодої носовик був. 
У нас і в мене носовик був, і в його носовик був – го-
лою рукою шоб не бралися. Шоб вийшли із замотани-
ми руками. Із хати виводять. З-за столу виводять. Шоб 
було все у вас. Шоб не були голі ви... Ото ж коровай 
несеш додому, дітям даси, а то ж несеш курям. Курям 
ото ж розкришуєш, шоб кури подзьобали. Для того, 
шоб вони неслися і курчат багато лупили...  [Снився 
сон.] Іду я, значить, там, де жила в Шарівці, трошки 
сюди до контори, вийшла на дорожку, іду. Летить са-
мольот і так низько, льотчик висунувся і так: «Давай 
руку сюди праву. Ось кольцо, – каже, – воно тобі при-
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надлєжить. За цим кольцом бігає так багато, но воно 
тобі, – каже, – принадлєжить». А я піднімаю руку, він 
мені сразу надів то кольцо та каже: «Зажимай руку та й 
біжи додому». Зажала я і прибігла додому. [Це перед 
весіллям Вам снилося?] Да. Перед женихом. Вийшли 
на роботу, я  розказую сон. Там у нас одна женщіна 
каже: «Ой, Шура, це ти підеш заміж. Це ти в цім году, 
дивись, підеш заміж». Я кажу: «Ой, та за кого його іти, 
і хлопців же немає». – «Десь вирискається тобі жених. 
А це сон такий, шо ти підеш заміж». Так і є. Вирискав-
ся. І там же, на тім місці, де мені кольцо наділи, ми з 
тим своїм женихом і познакомилися. Ішов він гулять 
із Сергіївки, чотири кілометри [із сусіднього села]. 
Ішов гулять у клуб до нас. А ми стояли з дівчатами... 
Ото ж і невдалий [шлюб]. Ото ж стараються люди, як 
за руку держися, не дають, шоб тобі руки рознімали. 
А зараз тіко дивишся – узяли жениха повели, а вона 
стоїть, або її. Ні в коєм случає неззя! Ото ж ви вже і не 
будете жить...

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Троїцьке
Записала І. Щербак 9 листопада 2008 р.  

у с. Троїцьке Попаснянського р‑ну  
Луганської обл. 

від Ланди Валентини Іванівни, 1937 р. н.,  
та Гуржій Тетяни Олександрівни, 1937 р. н.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Холодець, картошка, голубці, 
катлєти... Жарили, тушили на сковородах капусту, 
а борщ – нє. На другий день варили суп. Суп «ква-
сок» називався. Осінню, так в нього клали помідори 
з діжки квашені. Він такий кисленький був. І кашу на 
другий день, то вже на обід подавали. А зранку – то 
квасок. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Пекли ранше дома і шиш-
ки, і  коровай. Жінок приглашали, хто це вміє гарно 
пекти. Знали у селі таких жінок. На капустяних лис-
тиках і хліб ранше пекли, і шишки, шоб не пригорало. 
Зав’ялять спочатку капусту. І набагато пахучіше, вкус-
ніше тісто, на капустяних листочках спечене. [Чи ко-
ровай пекли і в молодого, і в молодої?] Да, і там, і там. 
У хлопця пекли отакий коровай – знизу як на хлібину 
велику, а  зверху такий «курінь» з тіста наліплювали 
на гілочках... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Зв’язували красною лєнтою дві 
ложки і клали на коровай. І молоді должні ті свадєб-
ні ложки берегти. І отож як каравай порізали, то ото, 
шо стояло на караваї зверху, мені казали, шоб хова-
ла у шифонері [...], шоб нікому не давала, то це будеш 
щасливо жить, у  курені будеш жить. Так старі люди 
розказували, так же і ми робили... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  В  неділю наряжали молоду  – 
в плаття. Крепдешин тоді був. Вінок такий з букетів 
був. Фата із тюлі була. Букети всім вішали. Букети бу-
мажняні були. І свайба. Приходять дівчата до молодої, 
наряжають її.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Молодий приїж-
джає з своїми до молодої: хлопці – дружки́, «боярин» 

в нас називався. Тепер кажуть «старший дружко». 
І в нас він потом і кумом був. Молоду заховають у су-
сідів. [Боярин знаходить її, сідають за стіл.] Погуляли, 
потанцювали і порозходилися вечером.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Обязатєльно [«віль-
це» було]. Із вишні... Украшають вільце букетами. 
І несе старший дружко до нєвєсти...  Тіки у молодого 
[робили «выльце»]. Брали на вільце або верхушку з 
вишні, або вишеньку таку кучеряву.

ПЕРЕЙМА («ЗАВОРІТНЯ»)  І оце приходять, а в молодої 
її гості двері закриють і: «Заворітню давайте». – «Нам 
нужна молода». А молоду ж сховають у сусідів. «Шу-
кайте». Молоду ховають у хаті сусідів, назад від її хати, 
шоб не вертать додому. Ідуть шукать. Там дівчата тре-
бують заворітню. То їм дають канфети, шампанське 
тоді повелося. От вони найшли, привели додому. Тут 
хлопці требують заворітню. Дають там бутилку водки, 
а  у хаті на порозі стоїть старша свашка і каже: «Без 
шишок у хату не пустимо». Тоді начинають давати 
подарки по старшинству. Батька й матір в’яжуть: чи 
сорочкою, чи на сорочку і шишку дають. Брат єсть, 
сестра єсть. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Всі приглашонні і свашки йшли 
по селу. І ранше в’язали всіх рушниками. Це молодіх 
жонатих в’язали, а молодьож з букетами йшла. Букет 
і під сподом платочок з булавочкою, і причіплювали 
молодьожі, а як пара молода – жонаті, ціх обязатєль-
но треба в’язать. Мужиків рушниками в’язали, а жен-
щин – платками. Ідуть по селу, гармоня грає. Вони ви-
танцьовують, приспівують. Казали «поїзд іде»... 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  В хаті придане. На придане са-
довлять маненьку дитину. Кровать там, подушки, пе-
рина – це обов’язково давали в придане. І посадять: 
дитину. «І не оддам, поки там не дасте сто рублів чи 
п’ять рублів». Двох садовили або дівчинку – племін-
ницю. Треба, шоб з рідні дитина була. І  тоді дають 
тій дитині викуп, і  тоді вже придане оддають. Це в 
кого була кровать, дві подушки, перина і одіяло те-
пле  – це багата нєвєста була. І  шифонер. Сундуків 
уже тоді не було. Це ще у моєї мами сундук був. А в 
мене ж уже шифонєр був. В шифонер мама ж там по-
кладе шось з одежі. Погрузили все на машину грузо-
ву. Поперед поставили нєвєсту. Отак стояла я коло  
кабіни... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Приїхали до ньо-
го, в  них ворота одкрили і багаття ж розпалюють. 
І молодому треба ж через багаття нєвєсту перенести. 
Вони тоді беруть відро і водою трошки приллють, 
трошки пригасять його, а він скоренько – раз і пере-
несе. Це прямо багаття перед воротами роблять. І в 
хату заходять. Вже ні викупів, нічого, бо нєвєсту ж 
привіз.

ДАРУВАННЯ  Садовлять сватів за стіл з її сторони. Дві 
рюмки випили, а за третьою дарують. Зразу батько й 
мати, а тоді свекор і свекруха дарують, а тоді вже бра-
ти і сестри, а тоді вже вся рідня. Тобі дають рюмку і 
шишку, а ти повинен дарувать. [Що приказували, коли 
дарували?] Та хто шо. Мені крьосний казав: «Учись 
співать і танцювать, а горе робить заставе». Шоб слу-
хала свекруху, понімали шоб батьків... До вечора оце в 
вінку вона в молодого. Як подарували, свати встають 
і пішли, а як подарували і не встають свати довго, то 

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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закривають ставні і гупають палками у вікна – виганя-
ють сватів. Це шуточне таке було. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А на другий 
день приносять сніданок од молодої. Куриця зваре-
на, обжарена, калиною обкладуть ту курицю. Напече 
мама молодої таких перепічок, медом помажуть, на 
тарілки порозкладають. Зразу молодім дають.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ І на-
ряжалися в цей день в циганів, і молоду підсажува-
ли – другу якусь, міняли. Дуже гарно було. Це «ци-
гани» в нас називалося. І  медсестрами наряжалися. 
І ходили ті цигани по вулиці курей красти, а був та-
кий обичай, шо як ідуть на другий день, то будуть 
кашу варить. Каждий знав за собою порядок. Бере 
курицю, лєнтою за ножку в’яже і несе. Приходить і 
на лєнті заводить курицю, а тоді вже цю курицю рі-
жуть, скубуть... Тоді кидають у казан і варять. Це на-
зивається «кашу варить». Туди ше пшоно клали і кар-
тошку. Багато сала нажарять і яєць багато наб’ють. 
І курей тоді витягають, на кусочки рвуть, а там каша 
зварилася. І шоб зварить добру кашу, то треба взять 
вишневу палку завтовшки з держак і палять її, шоб 
вона обгорала. А тоді її обтрусить і гарячу її в кашу, 
а вона «пш-ш-ш». І каша тоді пахуща-пахуща вихо-
дить. І  оце й курча так  – як не смали, де не смали, 
а  як на вишневих гілочках обсмалиш  – яке ж воно 
пахуще!

СВАТІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Містки
Записала С. Маховська 28 жовтня 2010 р.  

у с. Містки Сватівського р‑ну Луганської обл. 
від Бури Олександри Василівни, 1924 р. н.

ВИБІР ПАРИ  [Чи часто дівчат сватали хлопці з інших 
сіл?] Да, приходили з іншого села. І такі були, шо до 
мене присилали. Хлопці ж одбили, щоб не їздив: «Не 
надо ходить і сватать, не надо!». Раз бачуть, шо стрі-
чаються, а ти їздиш сватать, не нужен. Шоб не було і в 
селі, не надо. Сказали: «Не їдь і не заводься»...

СВАТАННЯ  Приходили [свати]. Батько і мати іде, і же-
них, а тоді іде двоє, шоб жених був [без пари]... Чоти-
ри чоловіка іде. Ми ідемо, як сина сватали, я, два сва-
ти другі. [Кажуть] «старости»... Оце ж вони ідуть сва-
тать... Ідемо сватать непарно, шоб він взяв собі пару. 
Ішли ж із хлібом і сіллю. Ми сватали тут в Містках. 
Батько був живий. Тоже приїхали, взяли хліб, сіль 
[...] і кажуть: «Прийшли сватать»... А ці ж старости 
принімають. Як раньше сватали, це ж розказують 
наші батьки, так приходили, там витівки якісь бала-
кали. Но у нас уже витівок не було. Ото ж «куниця 
чи перепелиця», «у вас є дівка». Послє войни як ішли, 
ніхто нічого. Біднота. Жінка і чоловік – сусіди [були 
старостами]. Старостів там перев’язують... Я як мати 
синова, перев’язують хорошим платком. А старостів 
перев’язують, її [сваху]  – підшалничком, а  мужи-
ків перев’язують полотенцем, рушником... Ото тих 
перев’язували. Хлібину молода ж розрізає... Це воно 
ж согласовано було, не так як раньше. А  раньше, 

як розказували наші батьки, як пішов батьків брат 
сватать, а  вона багата була, і  прийшло дванадцять 
старостів. Він же не хотів її брать. Брат прийшов, 
і гнала з вулиці батурином. Не батька мого, а брата. 
І він же розрізав буханку, а жили як? «Не дай Бог, – 
каже мамка, – жили». Та він як пішов на ту граждан-
ську войну, ото ж [19]17-й  год, і  так і не вернувся. 
Він не хотів брать, а все одно двоє дітей було. А вона 
розрізала його хлібину. Розрізала  – значить бери. 
[Чи було таке, що дівчина не розрізала хліб?] Розка-
зували. Хтозна... Ми росли в войну... Свадьби ж так 
гуляли, прийшли, сватання згуляли. І буханки тієї не 
розрізали, нічого. Забрали та і всьо. За шо там було 
ту свадьбу гулять... Це прийдуть [старости], а  вона 
колупає [піч]... А  при нас уже не було. Раньше, ба-
чиш, то принуждали, а нас хто принуждав? Не хотіла 
мама, а чого? Прийшов він з войни, і ото вона казала: 
«Ой, та вмре ж, а дітки остануться». А коли дітки по-
росли, і все, і чоловік не вмер, сердечник був ото, з 
войни прийшов. Його комісували у Вєнгрії. Раньше 
він прийшов, він сам з [19]26-го года, на два года од 
мене молодший. А той брат, шо з [19]22-го, вбитий, 
война началася, зразу в морфлот попав, і батько ще 
був вдома, два місяці пописав пісьма, і всьо. А цього 
[чоловіка] як брали у [19]43-му году, тут за батька із-
вєщеніє прийшло  – під Москвой убитий. Та не дай 
Бог! А сестра у мене вмерла, з [19]40-го году. А вона 
родилася, года ще не було [...] батька забрали. Казала: 
«Та мені всьо равно. Чи був він, батько, чи не був». 
При нас же воспиталася... У  молодого  [жили]. Вже 
все. Сватання пройшло, ідуть до молодого. Вже не в 
матері, а в молодого. І до свадьби я живу у молодого... 
Якшо не согласна вона [дівчина], так значить отпор 
дає – дає гарбуза...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»), ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  
А я ті різки пекла. Це як уже ось наші діти ішли. Там 
сусідські хлопці женилися, дівчатка ішли. Так різки. 
Тоді ж деревце, а то різки ставлять у таке відро маліро-
ване, туда ставлять їх, обматують, дівчатка вряжають 
цвіточками ото всьо. З  кіста. Різок багато ми пекли: 
дві літри молока, маргарин і оце сахарь. Круто-круто 
місили. Тоді оці лєпьошки так отой, тоді ж розкатуєм. 
А те ж деревце із верби. І ото його раз-раз – розрізав. 
Печемо ж на тому, плита така, положені кирпичинки, 
шоб же ж воно красиве було. Ото тут горить, а його 
перевертаєш... Гілки ж обліплювали  [тістом]. Ото ж 
вони обліплювали це деревце. Закрутили, те деревце 
величеньке, раз-раз – розкатали корж, отак же наріза-
ли його. А тоді ставили все в відро, обмотали лєнтою. 
Прикрашали. [Це «деревце» стояло на весіллі біля 
молодих?] Да, да. А тоді як кончиться весілля, розда-
вали шишки ж. Шишки пекли... Різки – це отдєльно... 
«Гільце» ж – так і казали. А оце – різки. [Як робили 
«гільце»?] Тоже ж так. Тоже украшали, де і обліплюва-
ли. Тоже ж, я не знаю, з якого вона дерева. Не помню... 
Ото коровай і шишки  [пекли]. Ото шо я знаю, як я 
виросла в нищету у войні. Послє войни нищета, в нас 
біднота така. Шо там я знала...

КОРОВАЙ  Як я ішла [заміж], то який там коровай. Ка-
линою ж [прикрашали]... Я при такому врем’ї вирос-
ла, що нічого не було... Оце сєчас же стали свадьби і 
короваї... Один же – у молодого ж. Розрізали там же ж 
у молодого. І у молодої коровай оце вже. Я знаю, шо в 
Одесі була, у молодої – тоже... 
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КОРОВАЙНИЦІ  Жінки свої [пекли коровай].  Оце там 

у нас гуляли, кума наша оддавала, вона просе: «При-
ходьте різки, коровай робити». Шишечку ставе, облі-
пить її. Самі сусіди, уже ж старі жінки. Старші за нас 
були. Вони ж тоді були такі, як ми. І вони ж знали всі 
примхи...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Як молода шла ж просить, 
шишки ж давала. Запрошувала на весілля, вона ж іде 
з шишкою. Кому шишку дала – той же іде на весілля. 
З  дружкою. Прийшла, значить: «Батько і мати про-
сили, шоб ви прийшли до мене на свадьбу». І  шиш-
ку дають... В  віночку. Віночок, лєнти ж оце тут. Іще 
заплітали в дрібушку таку... [Чи молода запрошува-
ла на весілля зустрічних?] Ні, я  не знаю. По-моєму, 
тіки запрошувала вона, батько і мати посилали ж 
до кого... Він [молодий]  – з боярином, а  молода  –  
з дружкою... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  В  чому ходила, в  тому і одягну-
та була  [молода]. Не було [сорочки]. Ото ж шо було 
надівать, у тому і була одягнена. Віночок був, з цвіт-
ків зроблено, і лєнточки ж були. Оце ж послє войни. 
Це вже [тепер] стали хороші свадьби гулять. А  тоді 
ж ми росли в такому времі після войни, ніде нічого 
не було... Молодий тоді – чорний же ж костюм. Віша-
ли [квіточки]. Раньше ж не цвіточки ж вішали, рань-
ше ж усих перев’язували. Хто на свадьбі був, [жінок –] 
усих перев’язували. Це раньше було. Оце казала мама, 
платочками, мужиків  – полотенцами, рушничками 
ж там. Син мій женився в  1972-ом  [році] [...], а  сва-
ха ж моя, невісткина мати, она збоку цвіточки по-
нашивала, шоб перев’язувать же. А я, і сейчас ті під-
шалники є, я  брала двадцять, шерстяні брала. Тоді 
тіки перев’язували. А  пізніше  – цвіточки. А  раньше 
перев’язували платочками... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  [Чи бла-
гословляли молодого, коли він їхав за молодою?] 
Аякже. У його ж тоже [батька] не було. В мене мама 
сама, в його – мати. Він – один у матері, а нас – бага-
то. У мене чотири сестри, брати ж ото на войнє, а нас 
чотири сестри. А в його одна мати. Молодий як їхав 
по молоду, посипали ж канхветами, хмелем і тими 
ж, грішми. Син: «Ну нашо ви видумуєте?». Копійки 
ж збирали, грішми посипали. Хміль, жито. А  хміль 
же ж то такий, шо росте на дереві. Грішми – то шоб 
багатий же ж був, хміль – шоб жизня була. Шо обси-
пали, то обсипали... Як виїжджає молодий по молоду, 
обсипає ж мати. А тут же тоже мати обсипає, оце як 
їдуть регєстріроваться в ЗАГС... [Хто з молодим їхав 
по молоду?] Дружок. Я скажу, як я була на свадьбі в 
Одесі у брата, дочку він оддавав. Так там же ж вони 
їдуть, бояри, тоді посажні якісь такі, перев’язані. 
Вони називають «посажні», чи як там. Боярин, да, їде  
з молодим... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  А  тут же як 
приїхав поїзд, так сідають за стіл. І  дружок, і  друж-
ка. Перев’язують, такі платки ж були... Значить, чия 
сторона перетягне: дружка собі, а  дружок собі. Так 
же ж тягли, як хто перетягне. Якось признавали, чия 
сторона перетягне. Да, да. В хаті молодої. А молоду ж 
перев’язували платком. Шерстяний платок ото ж рань-
ше, перев’язують платком. У  нас не було, так сестра 
двоюрідна давала. А тоді той платок, шо перев’язують, 
остається молодій, це коли же ж так було... 

ПЕРЕЙМА  Було, не пропускали. Вимагали ж викуп: «Да-
вайте скіки ж там!». А  до мене бричкою, так хлопці 
познімали колеса, на тому, шо приїхали за молодою. 
А шо там було брать. Подушечка там така. Всьо равно. 
Познімали колеса хлопці, шоб викуплять. Шоб тіки ж 
давали викуп їм. Пропускають, і за стіл сідають. Вони 
ж як їдуть [...], зразу ж сідали за стіл у рідної матері. 
У  її матері. А тоді вже як туди, ця рідня остається у 
рідної ж матері, а молоді їдуть до його і там же ж гу-
ляють у його. А  тут остається рідня. Уже ж забрали 
дочку, і ті – туда. Раніше так було, так ото ж наші так 
і соблюдали... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Благословляли [ікона-
ми]. Вікону ж мати дає, дочку ж благословить, благо-
словеніє дає. А  там стрівали вони своїм. Його мати 
стрівала. Тут було «Матір Божа», а  там же ж  – його 
[ікона]. 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Уже ми жили, а тоді 
пішли в сєльсовєт. Пішли, записали. Після свадьби. 
Записали і всьо. [Чи Ви вінчалися?] Нє. Де там було, 
ні церков, нічого не було. [19]48-й [рік] – ніде нічого 
не було. Розбито, розтой, ніякої ні релігії, нічо’. Хто шо 
як ще помнив. Ми жили, хуторок такий був. Совхоз 
«Україна» там великий. [Чи взагалі  раніше вінчали-
ся?] Да, вінчалися. Шоб невінчаному – не було такого. 
Тіки вінчані... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  І в тих, шо ідуть боярини до мо-
лодої, перев’язують, і  в молодої перев’язують, при-
йшли сюди. А це ж вже як гуляли, так хрещену матір 
[...] перев’язують [тканиною]. За старого врем’я не 
знаю нічого. Тіки за це врем’я, як вже наші діти по-
росли. А тоді, як я ішла, там упереді йшла подруга моя 
сюда в Містки. За вісім кілометрів село. Теж їхали, за-
брали кіньми, обкатали кругом і все... 

ДАРУВАННЯ  [Чи обдаровували молодих?] Та нічо-
го. Коли ще там зарплату дадуть. Дружка двадцят-
ку подарила, а  тоді стали получать, тоді стали при-
носить. Які подарки, як нема ніде нічого? Гол, как 
сокол. Шишки роздавали [...], як просили, а  тут 
вже не було шишок. Чарку наливали... Ой, це вже 
як того, набрали цибулі одна, каже: «Дарю в’язку 
цибулі, шоб не давала свекрусі дулі». Оце вже оці  
видумки. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Та тоді воно все заразом. Це як я 
після голодовки, в коровай той, і різок не було. Це вже 
оце стало. Коровай різали на другий день. Да і сейчас 
же ж на другий день. На другий день дарять, розрі-
зають і шишку там дають. Як дарять, тоді і коровай 
розрізають... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Покривали од єго сторони 
молоду, вони ж там гребішок їй викидали, розпліта-
ли косу. Гребінок же давали, а вона його закидала. Їй 
збирали волосся, а вона його кидала, не хотіла. [Коли 
пов’язували хустку?] Одразу ж. А це ж з моєї сторо-
ни і з його сторони, шоб були не вдови. Шоб не вдова 
була та жінка і ця... Мене і ця вдова, і ця вдова. У тієї 
на войнє вбито чоловіка, а  у його сторони в тьотки 
тоже вбитий чоловік. Оце тобі не вдови. Покрива-
ли. «Покривочка ходила...» Забула все... Тоді ж дава-
ли їй гребішок, вона кидала. Тоді розплітали косу... 
І  ці, шо покривають, цілуються ж... Оце ж покрива-
ло над молодою. Вони ж ото його махають. А  щас 

СВАТІВСЬКИЙ  РАЙОН
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же ж не так... А  покривають же зразу ж у перший   
[день]... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Тоді як уже ішла 
я до молодого [...], так тіки брали главну дружку... 
Уже дівчата не йдуть. Главна дружка іде... Як ви-
провадили мене з дому, вже все... А  як прийшла ж 
я, в  його тьотка була. Замість батька там чи якійсь 
його родич – посажений батько... Я як прийшла, так 
його тьотка через поріг: «Так, з чим ти, дочко, при-
йшла?». З  хлібом же, з  сіллю я прийшла. Я  не знаю, 
шо казать. Каже: «Кажи, дочко, прийшла з хлібом, з 
довгим віком, з вашим сином, своїм чоловіком!». Це 
я заповнила  [запам’ятала]. Це я до його прийшла, 
і  стрівають вони... Я  ж прийшла, нічого не знаю... 
Там мати і ще ж які сусіди. Мати питає. А в хату вхо-
дила через поріг. Та шо після войни? Ніде нічо’. Хліб  
да сіль...

 ПОСАГ  Було [придане]. У кого було, у кого й не було. 
Було: периночка, дві подушечки, одіялце. А тут саме 
реформа була, гроші помінялися в [19]47-ом [році]. 
Тіки послє голодовки. Не дай Бог! [Коли забирали 
придане?] У той день, коли свадьба. Разом з молодою 
[везли]. [Хто їхав із приданим?] Хтось же ж такий, чи 
дружка, чи так они їхали... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Чи де-
монстрували «чесніть» нареченої?] У нас – нє. А ра-
ніше так казали. Розказували, та не знаю. Щось 
було, а  так... Це ж ото у западних, там дужче, а  в 
нас тут... У  нас тут нічого не знають... Казали, шо 
як десь шось там наробе дівчина, так обмазували 
хату дьогтем. Ідуть, дивляться, кажуть: «О, вже хата  
обмазана»... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  [Чи 
переодягалися в циган?] А це було. Це ж уже як кон-
читься, уже на другий день чи на третій. Це переоді-
валися тоді. Тоді дають цим циганам курку. На дру-
гий день уже ж варять суп чи на третій день. Цига-
ни пере ряджалися. Це я помню. Це вже як оце стало 
вже  ж послє войни, а  як раньше було. Жила я при 
совєтской власті. Тут оно уже не те, шо раньше... Хо-
дили ж у школу, це ж я ходила до [19]41-го  года, не 
було нічого. Не було не церквєй вже, не було нічо-
го... Забивали  [кілок]. Як останнього [одружують]... 
Возили батька хрещеного до ставка купати. Це оце  
вже було...  

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ («НЕ-
СТИ ДО МАТЕРІ СНІДАТЬ»)  До матері до рідної 
приносили  [снідать]. Це той же зять приносив. Оце 
молодий іде, і  там же його сестра. А так тіки молоді 
ідуть до її матері. На другий день несуть до матері  
снідать... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Як ішла ж я заміж, так мені співали:
Горох при дорозі, 
Мій батько в дорозі,
Він п’є та гуляє, 
Нічого не знає,
Що дочка гуляє...

Тоже якусь пісню співали. Іще весільних якіхсь спі-
вали жалібних-жалібних, шо сирота іде, нема ж бать-
ка. Співають тоже, [коли печуть] і коровай, і шишки. 
А ми не знали, а старі жінки співали... 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Чугинка
Записала С. Маховська 26 жовтня 2010 р. 

 у с. Чугинка Станично‑Луганського р‑ну  
Луганської обл. 

від Української Лізи Стефанівни, 1930 р. н., 
родом із с. Юганове Російської Федерації  

(у с. Чугинка мешкає з 1950 р.)

ВИБІР ПАРИ, СВАТАННЯ  Було таке – насильно оддава-
ли. У мене подруга, насильно її оддали, так она погано 
жила з ним. Заставили они її. І она прожила, так она 
і розійшлася з ним... Хорошо сватались, много було. 
А  свадьбу, воно ж тоді в [19]50-х годах плохо було. 
Свадьба була не очень большая. А сватання було хо-
роше...Приєхалі: свекруха, дочка її с мужем, в неї мно-
го було плємянніков, тих плємянніков взяли. І у нас 
тут у мами були два брата. Так шо сватання було, як 
свадьба. [Кажуть] «старости». Приїжджали на конях. 
В Юганово. Приїхали на конях, там, значить, плємян-
нік з жінкою, другий і плємянніца  – це в свекрухи. 
І дочка, і зять, і свекруха. Оце скіки їх було. І молодий. 
А  тоді ж тут у мамки дочка була одна, они дальоко. 
Дочка була одна, і два брата, і жінка. Гуляли! Мама ще 
й пірожков напекла... Пріносілі хлєб, рєзалі. Да, я рі-
зала. Я ж нєвєста була, мене заставили: «Рєж хлєб!». 
Та раз перерізала. Не помню вже як. А сина я женила 
тут. Там у нас була пекарня. Заказала, мені спекли бул-
ку хлєба здорову. Саділісь за стол. У Юганово. А він 
сам югановский, а родітєлі перейшли у Золотарьову. 
А він тоже родився там. В його і в паспорті – Росія... 
У нас одну дєвушку сваталі, нравилась она родітєлям. 
Понесли ж бутилку, булку хліба, а она не схотіла, та 
нєвєста, йти. І ото ж вони побули там. От не знаю, чи 
пили вони там, чи ні, навєрно ж, не пили. Тоді прибі-
гає вона, принесла бутилку їм і булку – вона не схоті-
ла. Она не схотіла, она не прийшла на гулянку... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧІР»)  Вечір же був, як засватають... 
[Називався «вечір».] Ми їздили, у мене много і мужи-
ков – мої родствєннікі, за сорок кілометрів зимою за 
нєвєстою. І  з гармонню брат двоюрідний поморозив 
пучки. Все грав же ж по дорозі, а пурга, а сугроби які! 
Приїжджаєм туда [...], а в їх овечки покотилися в хаті, 
з ягнятамі. Тоді таке було: теля в хату тягли. Ой, Боже 
мой! А ми ж ідемо, не знаєм ще де. А воно як ото на 
бугор, а  потім униз, хатка та. Давай де ж «хухкать», 
тут же ж грають, а  ми ж «хухкаєм». А  у них овечки 
в хаті. Тоді ж витягнули тих овечок, і був вечор. Зал 
здоровий, а  овечки були тут у прихоже, ну, їх убра-
ли, вискребли, піском посипали. В  Росії. Як буде 
свадьба скоро, єсть же откладують, там надо шо-то. 
А єслі засваталі в це воскресєньє, і начинають вечора. 
Танцювали... Сидить молодий і молода ж на покуті,  
а музика ж грає... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  [Чи запрошували когось 
випікати шишки, коровай?] Звали. Та такі, ну, друз-
зя. То кума, то кум, то родніки. От мені пекли дочки 
шишки, позвала я. Єсть спеціалісти – печуть коровай. 
Я  звала женщіну. Она спеціаліст. І  баб много було. 
Шишки пекли і коровай той спекли, і «йожика» ж ото. 
Шишки дарили...
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ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Були [шишки], конєшно... Та «ко-

ровай» кажуть. Та оце ж коровай – калач. Дєлалі еті, 
ну, три штукі. Беруть із лопуха, оні хороші стоять. 
І їх обматувалі тєстом здобним... Коровай, називали, 
«уквітчали». «Підемо ввечір коровай квітчать». І ото 
йдуть вечором... І коровай уквітчають. Ото ж станов-
лять три. І  калиною  [прикрашали]. І  калина висить 
там же, все. Навєрно ж, їх називали «гілочка». Не могу 
сказать точно. Я знаю, що оце три штуки обматували, 
як калач дєлають. І теж у печі запікали. У піч усовува-
ли, вони спечуться, і вони здобні. І ото тоді як калач 
ріжуть, і ці ж палички оцим людям дають по кусочку 
на второй день. А в перший, як дарють, – так шишки...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Цвіточками [прикра-
шали], носили. Гільце ́, по-моєму. Та тряпочки красні 
пов’язали, то там цвіточки. Щас би цвітів навєшалі. 
Ото ж дєлалі. Ото ж як калач дєлають, і печуть же ото 
в печі – «гільце» називали. Ходили з ним... На вторий 
день ходили після свадьби по хутору... 

ПОСАГ  В суботу їдуть постєль забирать до нєвєсти. За-
беруть постєль, привезуть, єдуть же оттуда родствєн-
нікі вєшать. Раньше ж занавіски, рушники були – ві-
шають. У  молодого. Куда ж везуть, там і вішають. 
А тоді на другий же день вже свайба. Їдуть беруть нє-
вєсту, і отут у нас клуб – у клубі регєстріровалі. Отут 
сина мого регєстріровалі... Постєль же забирали. 
Раньше ж сундуки були. Це щас – шефонери, а рань-
ше – сундуки. У нас як їхав зять забирать сестру, так 
сам він на биках приїхав, поставили той сундук, і шо 
більше – сундук і всьо. Кровать і постєль, і подушки 
були. І він їхав, і перевернувся, перекинувся... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Посипали 
[молодого], конєшно. Хмель, канфети, дєньгі – мідя-
ки, більше копєйкі. Родітєлі [обсипали]. [На чому їха-
ли забирати молоду?] Та тепер же на машинах, а тоді 
на конях і на биках... Посадили за стол, угощали, і по-
їхали. Оце ж ми, як туда їздили, воно там бєдность 
була. Приїжджаєм, а нас тут зустрічають. Всі ж із му-
зикою. А  їхня каже: «Ой, як хорошо!». А  її родичка, 
нєвєсти, така: «Зато у вас так було!». Приїхали сюда, 
нас – за стол. На столі ж ото всьо гаряченьке постави-
ли – так було... 

ПЕРЕЙМА  Перекривали [дорогу]. Да і тут оце, я не знаю, 
де була свайба, перегородили, они ідуть – они розпла-
чуються. На воротях стоять, закриваються, вони все 
одно перелізуть... Та всяк було. А  викуп же платили 
вони... Жених платив. Там сидить якась чи онучка, чи 
плємянніца – єй там чи десятку, чи двадцятку... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  [Хто їхав з мо-
лодим за молодою?] Дружок у його, а тоді ж такі ребя-
та – друззя, дівчата, родствєннікі всі. І тут повно – як 
заскоче в хату! А там же ото лежить «йожик». Його ж 
надо вкрасти. Дєлають, печуть «йожика». Калач і «йо-
жик». Калач же не трогають, а «йожика» надо вкрасти, 
як нєвєсту беруть. Молода сидить, і «йожик» на столі 
лежить. І  подруги кругом же сидять  – вродє сторо-
жують, а все одно вкрадуть. З тіста здобного  [пекли 
«йожика»]. Раз розломлять і їдять... [Він був такий, як 
шишки?] Да. Називали його тіки «йожик». А він ото 
так уже подєлалі рябенькій, як йожик, глаза сдєлалі... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  [Чи чіпляли молодим білі квіточ-
ки?] Цепляли...  Та оно цепляли і хто на свадьбі, тим 

цепляли букети. Всім цепляли. Вінки одівають всьо 
равно... Подстєлалі молодим рушник, становились 
[на нього]. [Це коли було?] Як син уже [одружувався]. 
А як я, то хто там був. А як син, так полотенце тут же 
в клубі разослали, і їх туда же. Спеціально вона, жен-
щіна така, поздравля... Куплений вінок. Одна вийшла 
замуж, а тоді мені каже: «А тобі свій дам». [Чи мож-
на було передавати вінок?] Можна. І в нас і Зоя тоже 
брала. [Де вінок зберігали після весілля?] Зразу у моєй 
дочкі, вона його у вікону положила... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Світилка – це ж як у неї  [в молодої] 
є сестра меншенька, ото вона називалась «світилка»... 
[Якщо в молодих не було рідних батьків, то хто замі-
няв їх на весіллі?] Беруть кого-небудь там – ілі дядька. 
Ото в нас батька не було, [то] я брата [брала]. Звали 
ж, молодий приїхав, і я вийшла, і брат зо мною. Так 
було... Єсть хрещені... 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Та щас більше він-
чаються. Раньше, як ми, тоді не вінчалися. Церков 
не було тоді. В [19]50-х годах. Була в Деркулі церква, 
а хто там вінчав, як на биках приїхали забирать, а туда 
ж надо їхать. [Тільки реєстрували шлюб?] Ага. Та ще 
я і розписувалась як. Тоді ж у войну забирали в ФЗО, 
а він ушол оттуда. Прийшов додому сюди, у Чугинку, 
в Золотарьовку. І ото ж робе, і всьо. Не приписуєть-
ся, нічого, його ж тоді виписали. Поженилися, як же 
розписуватись, як неззя ж. Він же не приписаний. Тоді 
вже як дитьо родилось, тоді пішли, розписались. Та 
яке там вінчання було... 

ДАРУВАННЯ  Коли дари ідуть, кожному дають шиш-
ку. А тепер же беруть он у магазині... Дари в перший 
день дарють. В перший день єслі гуляють, ну, це ж у 
женіха гуляють перший день. І це тут дарють. А вже 
на другий день ідуть уже туда. А нєт, значить, і тут по-
ять, гуляють. Ой, та тоді дарили плохо. От щас дарять! 
А тоді дарили, шо дарили. Як послє войни воно зразу, 
шо воно там. Нічого не було... Дариш, визивають, він 
даре. А тут стоїть у мішку – шишки, по шишці. І стоп-
ку ж пили. [Це було в цьому селі чи в Росії?] Та воно і 
тут так, і там так було. Всьо врем’я так дарють. Стопку 
наливають, двє стопки. Він і она бере з хазяїном, а ні, 
то з ким це парується... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Нас от у клубі посипали. 
Сюда приходють і жених, і  нєвєста, і  посипали тут. 
А вдома, як приводють, уже і вдома посипають... Бла-
гословляли з віконкою [батьки молодих], з віконкою 
ж нєвєста їде. Встає, і у неї ж – хлібинка. І ото ж під-
ходють сюда, тут теж стрічаєм з хлібом... Та ото як гу-
ляли у нас возлє двора, на воротах палили. А чо’ то, 
я не знаю. Викурювали вродє... Знаю, шо дівчата наші 
подпалили, Ольга і Маруська їх звать. Подпалили отак 
же на воротах. [Чи сідали за стіл у молодого?] Аякже, 
конєшно... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Она чесна 
чи ні, у  нас она була чесна, почепляли їм красні ті... 
А вона була беремєнна. Верьовочкі такі. Од красного 
одривали і вішали ото. Навєрно, на другий день. На 
другий день дивлюсь: і у Юхимовни висить, і в Мико-
ли, у сина. А она ж була, Лєнка, беремєнна. А ціпляли. 
Од його ж, вродє. Дєвочка родилася і на його похо-
жа. Така була – не дай Бог! Она розійшлася з ним, з 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ  РАЙОН
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тим батьком... Там прийняла, батько не надо. Сюди 
до баби прийде, а баба тоже проводжає, каже: «Вань-
ка ругається, ти приучаєш». Так вона, бєдна, щас аж у 
Москвє, і вродє двоє дітей уже. 

РЯДЖЕННЯ, КАТАННЯ БАТЬКІВ, ОБРЯДОДІЇ З КУР-
МИ  Наряжаються. На второй день. Оце ж уже гуля-
ють і понаряжаються та й бігають по хутору. Або в ка-
ляскє возють. От недавно була в Кошкарівці. Та й мене 
возили, сина ж женили. Так каляску, дівчата прибігли: 
«Одівайтеся!». Воно вже було в отаке врем’я [восени], 
прохладно було. От двадцять сьомого вони отмєчалі 
двадцять сім  лєт. Так ето ж мене і сваху на каляскє. 
А мужики понапивалися, один робив на конях, при-
тягнув свою каляску з хлопцями, чотирьохкольосну. 
А они тоді на каляскє, і везуть, той підпихає, той тягне. 
Літом кидають  [у  річку]. Як близько річка, кидають. 
Зимою – нє. Ой, да і у грязь. Ми, було, як грали, дак і в 
грязь. Она нарядилась, сама побігла туда в валянках. 
[У якому році Ваш син одружувався?] Ну вот двад-
цять сім лєт пройшло. А йому щас сорок сім... Курей 
було десь уловлють і принесуть. По дороге біжать  – 
ухватили курицю. Наші ж такі, шо наряжаються... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Калач тоже ріжуть і на вторий 
день роздають... Коровай – на вторий день. [Коровай і 
калач – це одне й те саме?] Да. Шишки в перший день 
дарють. А калач на вторий день ріжуть і роздають всім 
гулякам... 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  На третій день чок забивають. Єслі 
нємає ілі парня, ілі дєвки молодої [неодружених дітей 
у сім’ї], то забивають, а єслі єсть, то – нє. Погуляють і 
всьо. А то забивають, як уже нема нікого... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  [Коли 
молода могла йти в гості до своїх батьків після весіл-
ля?] В  воскрєсєньє. На воскрєсєньє ж вони должни 
іти в гості [через тиждень]. Ішли ж в гості, їх угоща-
ють там. Пришли ж свати...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  [Чи віщувала 
хороша погода в день весілля щасливий шлюб?] Гово-
рили. Слихала я такоє. Гуляли нічого, обоє живуть, не 
боліють, а гуляли – отак було прохладно. І на вулиці 
загородили брєзєнтамі кругом... У моєї тьотки дєлалі 
коровай, і він лопнув. Оні тоді другий начали дєлать. 
Бабі не говорили, бабушкє старой. А я там була. Ка-
жуть: «Надо ж!». Вона розійшлася ж з ним, не живе. 
Та всяке було. Господи!.. 

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Сенькове
Записала І. Магрицька 1997 р. 

у с. Сенькове Старобільського р‑ну Луганської обл. 
 від Колісниченко Надії Єгорівни, 1924 р. н.

СВАТАННЯ Батьки молодого вибирають сватів  – чи 
крьосний, чи крьосна, старичків якихось беруть, вони 
договарюються. А  перед цим молоді договорились, 
а  тоді молодий посилає сватів. Приходять старости́ 
ввечері, садовлять їх за стіл. Ідуть його батько, мати, 
крьосні, беруть душ двоє старостів – це були спеціа-

лісти на це, щоб уміли щось сказать: «Ось ми тут ішли, 
ішли, бачим – якась теличка забігла до вас, оце ми за-
йшли за нею». Свати: «Ага, єсть така! Сідайте!». При-
глашають за стіл їх. Приходять вони з бутилкою вод-
ки, з хлібиною. Молода приніма хлібину – бере круглу 
хлібину й ріже її, якщо вона согласна. Як не согласна – 
то вона хлібини не возьме. Мужиків перев’язувала 
рушниками й матерією, а  жінок  – платками. Раньше 
молода, як не согласна, давала гарбуза. Кажуть: «Пі-
шов сватать та й прийшов із гарбузом». Це було тоді, 
як молоді не договорились, а  як договорились  – то 
йдуть сватать. Буває, що до дівчини й сьогодні при-
йдуть старости, і завтра, а в неї-то жених уже вибра-
ний! А тим вона одмове, гарбуза їм почепе. А як жених 
і нівєста желають друг друга  – тоді вона перев’язує 
старостів, ріже навхрест хлібину, тоді кусочками, кла-
де на стіл, каждому дає по кусочку. А мати нівєсти вже 
знає, вона приготовила щось на стіл. Це дівчина вже 
засватана, казали, що її «пропили ́» на сватанні, вона 
вже «пропита», випили могорич. Бувало, що й не до-
говарюються – прийшли та й усе, і так же ні з чим і 
пішли. Як засватають молоду, тоді до неї кажду неділю 
чи на празник ідуть молоді дівчата, вбираються, спі-
вають пісні – це продовжується сватання, гуляють аж 
до самої свальби. А на «вареники» йшли другого дня, 
як свальбу згуляють. На другу неділю ці ж свати моло-
дої йдуть до женихових сватів – ідуть на «зговóрини», 
договарюються, на коли свальбу гулять. Рішають, на 
яке число робить свальбу, чи вмєстє, чи оддєльно. 
А  після сватання молода вибирає собі дружку  – по-
дружку саму луччу, любиму, з нею ходе й кланяється 
родичам, сусідам – тим, кого назначили, і просить на 
свальбу, дає всім шишку. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») В суботу перед сваль-
бою молодь збирається до неї, тоді вбирали гільце. 
Наряжали молоду, гільцé вбирали кісниками, кали-
ною, намистом, цвітками. Гільце робили з калини або 
вишні  – це робили дівчата-подружки. А  молода не 
вбирає – вона сидить, гостює, вона нівєста засватана. 
А після вінчання вона вже молодичка, а він – мужик.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА На коровай брали 
хароше здобне кісто, вимісювали його в діжі, клали у 
форму. У дівчини випікали коровай, а у хлопця – кру-
глу хлібину. Для цього спеціально нанімали людей, 
що шишки ́ ліплять, – свашóк. Вони ліпили шишки й 
коровай робили. Коровай робили так: кладуть кісто 
у віночок кругом, потом маненькі шишечки по кра-
ях приколюють, шоб не спадали, хрестики роблять, 
птички робили – хто шо зможе. Шишку роблять об-
наковенно: міситься кісто, шоб було тугеньке. Ніззя, 
шоб оно підходило. Розкачаєш його, поріжеш, докучі 
складаєш ріжки, а тоді поясочком обводиш – і шишка 
готова. Буває, шо хліб не підійшов – це шось погане. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ У  молодої дружка одна, вона од неї 
не одходе, а подрýжки всі сидять. Дружка й хвату по-
правля на ній, і віночок поправля, поки покриють її. 
Світилка – це молоденька дівчинка, чи сестра, чи пле-
мінниця, чи сусідка молодого. Боярин – той, шо водить 
молодого скрізь за платочок – чи круг столу, чи круг 
саней обводить разів три, він од молодого не одходе. 
Як у неї дружка – у його боярин. Дружко – або родич, 
або сусід якийсь жонатий, як законно, він веде сваль-
бу, все організовує, до нього всі обращаються, веде 
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розписуваться, він сьогодні главний, а завтра вже ні. 
У неділю утром прибігають дружки до неї і вбирають 
молоду, надівають хвату, заплітають косу. Свашка  – 
це жінка замужня, з  торбою, з  шишкáми на свальбі. 
[…] Світилка  – красіва дівчинка, родичка молодого, 
она нічого не робила. У неї такий «меч» зроблений, із 
цвітками, вроді як світить вона молодого. Меч робили 
із крокóсу, крокíс – колюче таке, вбирається цвітами, 
лєнтами. Она сидить коло молодого, нічого не робить.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ Мати мо-
лодого перед тим, як їхати за молодою, благословить. 
Виряжає сина й обсипає його житом, канхветами, 
хмелем, оріхами. Їде він з боярином на конях. Коней 
вели візни́ки спеціальні – це договорені люди. І їдуть 
до молодої. А молоду наш закон – ховать! Як до дівчи-
ни він їде, тоді перетинають дорогу, дівчини не дають. 
Перетягнули дорогу чи вірьовкою, чи дрючками, чи 
сами́ стали й кажуть: «Давай водки!». Розплачується 
боярин, тоді пропускають. Як молоду вивозять з дво-
ру – розпалюють вогонь у воротіх, шоб коні не про-
їхали, одкупляться треба. Як приїхав молодий заби-
рать молоду, а її ховають, одкýп дають. Забирають усе 
барахло  – сундук, кровать, подушки. А  на подушки 
сідає чи родня молодої, чи сусіди, і всі просять одкуп, 
і боярин одкупляється.

ПОСАД Як приходять із цéркови  – йдуть до молодої, 
тоді мати-батько стрівають їх на воротіх із хлібом-со-
ллю, рюмочки в них, закусочка. Молоді по рюмочці за 
себе виливають, а тоді пригубляють. І батько та мати 
приглашають усіх у хату. Зайшли в хату вся родня, по-
сідали за стіл всі чисто, обійшли по рюмочки чи по 
дві, й зразу ж молоду дарять. Вся родня її даре, а його 
свашка дари собирає. Молода каже, кому она одсила 
шишку. З тарілочки беруть шишку, а туди кладуть по-
дарки. Тоді забирають усе й везуть до молодого, перед 
цим благословляють їх батько й мати. Молоді станов-
ляться на коліна, простеляють полотенце (а в молодо-
го на кожух становлять). Мати й каже: «Дарю тобі, до-
чко, табун горобців, шоб ти не любила чужих молод-
ців, а тобі, зятьок, дарю табун синиць, шоб ти не лю-
бив чужих молодиць!». Благословля, каже: «Шоб ви не 
забували, шоб їздили до нас у гості, шоб родичались, 
шоб нас не посиротили, ми ж таки старенькі!». Виря-
жають їх, тоді виводить їх дружко, і  їдуть на конях. 
З ними їде дружка, і ще душ два-три чоловіка відси-
лають туди, шоб завтра утром приїхали на снíдання. 
Сьогодні молоду вирядили  – там вони гуляють на 
свальбі, а завтра утром свати йдуть сюди, до молодої, 
їде душ двадцять-тридцять, скіки сват одділить. А тут 
свальба гуляє, як випроводили молоду. Їдуть до моло-
дого, там їх теж стрівають батько та мати. Виходять 
за двір, цілують дочку, приглашають у хату, садовлять 
як молодих. Кажуть їй: «Ну, ти вже прийшла додому!». 
А як молодого виряжають відсіля, тоді обсипають. За-
конно було, шоб тільки молодого обсипали, а  тепер 
і молоду крьосні обсипають і кричать: «Сюда, мамо, 
сюда, мамо!». Й обкидають хмелем, канхветами.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Як приїхали з вінчання, їх 
починають дарить. Як обдарили, дві свашки – з  її і з 
його сторони – покривають молодих платком, розплі-
тають їй косу теж свашки, всі співають:

Свашка-неліпашка, 
Шишок не ліпила, 

Дружок не дарила,
Одну ізліпила – 
Та й ту сама з’їла.

А дружко завтра приходе і крає каравай: «Друж-
ко каравай крає, семеро дітей має, та все в пазуху 
пхає», – співали все. […] А як свальбу одгуляють, тоді 
дві свашки  – од неї й од його  – покривають молоду 
платком, знімають хвату. Як покрили молоду – оп’ять 
гуляють, і  два дні, й  три дні, водку п’ють і гуляють. 
Молоді сиділи на святому вуглі – простилають їм ко-
жух, шоб не були бідні, і  сьогодні, й завтра на тому 
кожусі сидять. Це місце було на покуті й називалось 
«посáд», це почотне місце. Біля них сидять дружка й 
боярин, а  тоді подружки її, тоді крьосні. А  батькам 
ніколи сідать, батькам треба столи готовить. При́дане 
привозили в суботу вечером. Приїжджають дружко, 
молодий з молодою, забирають усе придане й везуть 
до молодого, його теж одкупляють. Їде молода, вбира 
в хаті, рушники чіпляє, занавєски вішає свої. А завтра 
буде свальба, в неділю.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ») А  другого дня, в  понеділок, 
як приходять до молодих, убираються цигани, йдуть 
до тих людей, хто на свальбі гуляє. У них або по курці 
беруть, або їм чи сиру дають, чи масла – це називаєть-
ся «на курей», або «на вареники», коли як. Вареники 
варять в одній хаті, як в одному селі живуть, а  як у 
другому – так і там. Вареники варять, курей жарять. 
Як, напрімєр, немає молодої – оддали її в друге село, 
а  свальба-то тутечко, в  молодої гуляється, то вбира-
ється молодий та молода, цілуються, і  всі гуляють. 
Крьосних починають одівать, убирають їх в шо при-
йдеться. Понадівають лáнця на них, мучуть їх. Як 
мою сестру заміж оддавали, так крьосну привезли до 
магазина, шоб она одкуплялася, канхвети купувала 
та водку. А  магазин закритий, так вони прив’язали 
її цепком до дерева, й  она стояла, бідна, поки мага-
зин відкриється  – отак іздіваються. Це було на дру-
гий день – крьосних катали по селу. Собираються всі 
свати, беруть усю рідню, крьосних і везуть купають 
у річці, починають бушурувать. А молода й молодий 
должні одкуплять, і она їх перев’язує: на того почепе 
сорочку, на те платок надіне, на якогось мужика по-
чепе ліфчік  – для чуда було… трусами обв’язує. Усі 
дивляться, чи в молодої є барахло якесь? А вже тоді 
йдуть «на вареники». А у вівторок ідуть похмеляться, 
та цілий тиждень була свальба. […] А  як забирають 
молоду, виряжають і її з двору, і дітки по десять – по 
п’ятнадцять год роблять кийки з реп’яхів, і  молодо-
го й боярина (більше боярина) б’ють, а  він рощиту-
ється. Танцювали козачок, кроков’як, гопак, полька, 
а  тепер  – самі вальси ́. Спать відправляли до когось. 
Як вона нечесна, а він із нею був – так упіймають го-
робця, його кров’ю помажуть постіль. Стелила сваш-
ка з його сторони, і перевіряла вона, чи чесна молода. 
Приносили постіль і показували батькам. Як чесна – 
так харашо. […] Кóмінь обдирали, усю глину обде-
руть із його сторони. А як хароша свекруха – так не 
дає обдирать, каже: «Не надо, не позорте!». Вона вже 
знає, що дитина її, і  не дає. А  як обдеруть  – молода 
встає вранці, починає мазать. А частіше було, що мо-
лода все одно була чесна, бо спали разом ще до сваль-
би, вони й не спрашували. Чіп забивають тоді, коли 
послідню свальбу гуляють. Напрімєр, у мене троє ді-
тей, і вже посліднє жениться – тоді молодьож, мужики 
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приходять і забивають чіп у тій хаті, в кого оддають 
посліднього. І находиться такий парень, який витяга 
зубами той чіп, і не навколішки становиться, а нахи-
ляється. На вінчанні вінець тримала дружка над нею, 
а боярин – над ним. А світилочка стояла збоку. Коро-
вай ріже дружко. А як приходять до молодої сватать, 
то ті, хто приніс хлібину, як не вспіла молода розрі-
зать, то її вкрадуть обізатільно, і розломлять, і з’їдять 
тутечко, це як закон. «Колюче» [різновид короваю] 
робили другого дня в молодого. А  шишки  – скіки є 
людей, всім по шишки, хто за столом сидить, гостям. 
Виходе мати, і як вирядили молоду – там роздає, по 
рюмочці наливає неприглашонним, хто так стоїть, 
по шишечці їм дає. У понеділок ще вбираємо «верб-
люда». Як сусідка виходила заміж, то мені почепили 
на палкі козлячу голову, а в неї такі роги! А Івана Ва-
силенка зробили «верблюдóм», так я його на цепку 
водила кругом хутора, а він як впаде! А я його поки 
витягну, й сама загрузну. Так уморилася з ним! Та кру-
гом хутора ходили… На другий день переодіваються 
євреями, і чорт, і смерть іде з косою, йдуть із баяном 
до тих людей, у кого свальба. Хоч кричи, хоч не кричи, 
а нічого не зробиш! Ловлять усе: гуска – гуска, курка – 
курка, складають у мішок. Ті граються і співають, а ті 
ловлять курей, зносять, скубуть, варять, і  знову хо-
дить ціла свадьба, гуде! Так цілий тиждень і ходили по 
селу, хто до кого. Це на другий день, у понеділок, уміс-
то [разом] собираються, а як хата мала – то в моло-
дої. Гуляння у вівторок і далі називається «похмілля». 
А «дрýжбини» – це як молоду засватають, так до самої 
свальби ходили по «дружбинах» – ходили й до друж-
ка, і по гостях. А в понеділок купають свекруху. А ще 
молода должна свекрусі дати на «парочку» (на юпку й 
на кохту) – за те, що виростила їй хорошого чоловіка. 
Собиралася компанія – ті, шо водку п’ють, ідуть, бе-
руть із собою возики або сани, як зимою. Упіймають 
свекруху й везуть купать, до річки не довозять, а моло-
ді одкупляють. Біжить молодиĭ з бутилкою, і дружки ́ 
тут же. Свекруху одкупляють, а  крьосним достаєть-
ся – шо хотять, те й роблять з ними, здіваються над 
ними. Як молоді розписались, так поїзд [весільна про-
цесія] ката їх по селу, коні убрáні. Раз об’їдуть кругом 
хутора, два, потом привозять їх до молодого, а  їх не 
пускають. Виходять батько й мати – одкупляються.

с. Титарівка
Записала С. Маховська 27 жовтня 2010 р.  

у с. Титарівка Старобільського р‑ну Луганської обл. 
від Юрченко Катерини Харитонівни, 1923 р. н.

ВИБІР ПАРИ  [Чи часто сватали дівчат хлопці з іншого 
села?] Да, большинство їх. У нас Беседівка тут за го-
рою, тим болє... Батьки кажуть: «Та шо ж ми ото бу-
демо, як вони один одного люблять, хай ідуть. Хоч до 
нас хай ідуть жить, хоч до нас. Не хочуть, давайте ми 
їм десь куточок купимо, чи, може, десь на квартирку 
підуть. Хай живуть». От і все. [Чи було таке, що хло-
пець або дівчина відмовились?] Та було. Батьки тіко, 
шоб вони поженилися, а він її не хоче. Йому вона не 
нравиться. Шось уже якусь причину....

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Присилав  [сватів]. Тоді ж 
батько, мати, крьосні... З хлібиною [приходили]. І сіли 
там, побалакали. «Ми прийшли до вас тутечка, або 
телятко гарне, прийшли подивиться». А тоді кажуть: 

«Ми тут знаємо, шо у вас дівчина єсть, а у нас хлопець 
єсть. Давайте ми будем сватами». А ми ж не протів, ми 
уже давно вмісті. Я не розрізала [хлібину]. Вони самі 
розрізали, батьки. Там посідали, їх небагато було. По-
слє войни шо там воно було. А як, перев’язували [ста-
ростів рушниками]. Хоть, може, не рушниками, а ма-
терією, яка була... У матері моєї було в сундуці  (тоді 
ж сундуки такі були) навишивані рушники, все. А шо 
як голодовка начала, а  ми на базар на бурячки про-
мінювали [рушники], на макушки кусочок. Но їсти 
хотілося шо-небудь. А то я знаю, трошки запам’ятала, 
маненька була. Тамочка четверо дівчат було таких. 
Кажуть: «Тьотко, ми у вас будемо». То пряли, а  то 
вже начали вишивать. Приходять, стіл, сідають, а там 
кожна в свій вугол: і вишивають, і співають. А хлопці 
поприходять, то їхні вже великі: «Поки ви вже будете 
вишивать? Ходіть уже додому». Пошутять... А ми шо? 
Малі були  – на піч полізеш. Потому шо у нас хатка 
була невеличка: тут і грубка, тут і піч, тут усе. А весе-
ло було... Тоді без сватання взагалі не було. Колхозів 
цих не було. [Скільки було сватів?] Скіко хоч. Можуть 
і в чотирьох іти тіко. Як візьмуть крьосного або там 
батьки. А можна і десять душ... А це ж як засватають, 
тоді їдуть на оглядини. [Через] тиждень. Напрімєр, на 
ту [цю] неділю засватали, а на ту неділю поїхали... По-
дивитися, куди вони дитину свою оддають.  

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай, да. Та чіпляють 
чи калину, канхвети там, шо там, цвіточки  – хто як 
вбере... Та коровай самі якось там [пекли]. Тоді ж не 
було ніяких. То ж була моя мати, а то сестра приїде, 
або крьосна моя пособляла пекти. А як шишки – ще 
там когось молоденького. І качають, і співають. А там 
одно, двоє, тоді ж печі були такі великі, то в печі. Ті 
печуть, ті ліплять... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Я ж іду до крьосних до сво-
їх. У мене – дружка. Ото мати накладе, напечуть отакі 
шишечки маненькі, а ми вже знаєм, скіки. Крьосний, 
крьосна, там дядько, тьотка. Це ж ми ідемо. Та дружка 
несе. Ми як в хату заходим, я витягаю [шишечку], кла-
ду, там чи крьосний, чи тьотя, чи дядя: «Пригалашаєм 
вас чи на завтра, чи на який там день на весілля». – 
«Спасібо». Забирають шишку, приходять. [Ви ходили 
запрошувати у весільному вбранні?] Нє, нє. Так. Тоді і 
весільне яке там було. Всьо равно так чистеньке. А на 
другий день вже лудшеньке... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Віночка не було. Квітки були. 
Плаття. А як коли, так були юпки. Це ж раньше рясна 
юпка, вишита сорочка  – тут разні цвіта [на грудях], 
красний пояс такий. Ото зав’яже на якій стороні. 
Поки юпка – поки й китиці. І її ж перев’язують гарним 
рушником. А молодий, як єсть у нєго костюм, рубаш-
ка хароша. Немає піджака – в самій рубашкє, цвітки 
пришиває. Боярин чи дружка, чи тьотка, чи крьосна 
[пришиває]... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Хто з молодим ішов Вас забирати?] 
Як ото у мене, було чотири брата, батько, крьосні, ще, 
може, рідня яка. [Чи був у молодого дружок?] Аяк-
же  ж. Саме главноє  – один. [Називали] «боярин». 
Дружка і молода, і молодий, і боярин. Це все там роз-
писувалися. Вони підписувалися. Коли там свадьби 
були – або дві бутилки самогону, або... Як далеко, так 
приїжджали, а як ні, то пішки. Вони жили за мостом. 
А  ми отамочка, више магазина. Прийшов, під руку 
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взяв та й пішов... [Як казали на наречених?] «Моло-
да» і «молодий». Дружка́ і боярин – молодий же бере 
собі. А молода собі дружку бере... Вона [дружка] одна. 
Вона  [дружка] за нею  [молодою] ухажує, поправляє 
усе. І так же і боярин у молодого. А свашки ж то по-
кривали. І з того, і з того [і від молодої, і від молодого]. 
Більше отак... [Якщо в молодих не було рідних бать-
ків, то хто їх заміняв на весіллі?] Крьосний може буть, 
може брат буть. Напрімєр, у молодого нема батька – 
за рідного батька, немає матері – може тьотка якась, 
а  мати крьосна як законна. А  це як хрестила вона, 
шо дєйствітєльно. Вона так і рідна. І світилочка була 
обізатєльно. [Зі сторони] молодого. Та як нема своїх 
таких маленьких, такі в кума, або дівчинка така неве-
личка: «Будеш світилочкою?» – «Буду!». Як таке є: «Не 
хочу і всьо!». [Що світилочка із собою несла?] Цвіточ-
ки. Які ж коли. Як літом же – живі, а зимою вже – бу-
кетик який зроблений. І там підносять їм...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Та їх  [обручок] тоді не було. Де 
воно було це послє войни. Хоч було коє-как барах-
личко... Раніше вінок одівали, як це батько і мати 
в неї живі. Вона вінок надіва і вобще. Лєнти чіпляє. 
Це колись намисто таке і золоте, і  красне, і  всякого. 
Пояс був красний, підперізували. А  як нема батьків, 
так вона надіває одну фату. Один цвіточок приколе. 
Як померли батьки – квіточка. Та конєшно, почеплять 
[выночок] десь там або на вікону [ікону], а тоді ж ві-
кони були. І в хатах по багато. Або у сундук клала, шо 
придане везли...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  [Чи Ви вінчалися?] 
Ні, тоді вінчаться не було церков. Раніше це за нас, ще 
наші матері вінчалися. Тоді свадьба без вінця не той. 
Це вже послє того, як, я кажу, послє войни, оце вже 
молодьожі пішла так... Розписувалися ми, трошки там 
посиділи – свадьба... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  [Чи  батьки благослов-
ляли молодих?] Аякже. Віконою... Як оце тепер, не 
знаю, а  раніш батькам кланялись, батьки благосло-
вили їх віконою обізатєльно. Бува благословлять, но 
ніхто не бачить ту вікону...

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Крали 
[молоду], а  тоді викупайте. Давай побільше водку і 
там уже і гроші давай. Заховають де-небудь. Розува-
ли. То вже як хлопці були, так оце які ото встануть, 
сидять за столом. Один попід столом, попід столом і 
стягне у неї. А тепер давайте, де хочте. Давайте моло-
дій вбуваться. Викупляли, викуп давали. Та такі ж ото 
п’яндиги, давай іще щось ото. Додадуть бутилку або 
там скіки. Вони зайдуть десь за той і там давай пить... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Коровай, да... Ті 
роздають, а ти, як є в тебе шось, положи [подарунок]. 
Так же і сєйчас гуляють... На перший [день обдарову-
вали молодих]... Шо в кого єсть [дарували]. Як оце там 
молоді: «Це тобі на постіль»; «Це тобі на те там»; «Це 
тобі нехай буде на пелюшки, на пельонки нехай тобі 
буде». А  молодому: «На тобі там рубашку». Шишку 
обізатєльно  [давали]... Вас двоє, значить дві шишки. 
Тоді ж ото, може, я  і мій же чоловік. Ми як ото ви-
ходим чи дядько, чи тьотка. І так оно і йде, і йде, поки 
дойдуть вже. Рідні, крьосні, тоді там, може, дєдушка, 
бабушка там, дядько, тьотка оце – і пошло, і пошло, 
і пошло... Наливають ото двом...

ПОСАГ  У нас воно так вийшло: прийшли свати, побала-
кали: «На коли?» – «Та на жовтневе, на сьоме число». 
Приїхали, забрали, яке там було барахличко [прида-
не]. У мене тоді ж не було шефонерів, тоді були сун-
дучки. Сундучок такий, там моє все придане. Кровать 
взяли. Оте ж все. Напрімєр, оце субота  – приїде за-
бере, а в неділю вже так як свадьба. Оце вони вечором 
забирають, а  на другий день уже вони ідуть до нас, 
тоді вони кличуть туди... Забирали, хто приїде. Як оце 
додому, так молодий їде і боярин. І  тоді там ще хто, 
конячкою якоюсь. І  ще там хто двоє-троє. Тоді вже 
забирають, сядуть трохи – дорогу покажуть. Випили, 
поїхали... Там поїде чи дядько, чи крьосний забирає. 
А  ті не дають, а  ті ото наллють да вип’ють: «Ну, за-
бирайте!». Чудили вобще. Сєчас вобще такого немає. 
А є, то всьо равно не так... Як тіко ж привезуть у субо-
ту. Напрімєр, у неділю свадьба, а в суботу їдуть заби-
рати оте барахло, то приїжджає дружка, дружок і там 
якась свашка, витягають, шо там таке – рушники були 
чи шо, як у хаті вберуть. Тоді оцього мало на вікнах 
було, а оце було рушники, постіль. Оце наблюдають. 
Ото вечором уберуть і поїхали, її додому одвезли. Вже 
барахло її тут, у молодого. А тоді вже кажна: «Та ідемо 
хоч подивимося, як же вона, молода, в хаті убрала, шо 
там у неї! А, рушники, та кому вони нужні?!». Та кому 
яке. Те гарне, те скверне... Но тоді [19]33-й год. Не було 
нічого. Де у кого яке було, у матері було багато в моєї: 
і рушників, і сорочок – отож українських повишива-
них. А  шо [19]33-й! Забере в мішок, пішла на базар, 
хоч на буряк проміняє шо. Сидимо ж голодні. А ми ж 
були які. Ото ж хоч бурячок принесе. Шось таке для 
дітей, шоб не померли...

ПЕРЕЙМА  Як за молодою їдуть вже на другий день, бо-
рохло [придане] вже одвезуть, вже на другий день [...] 
ворота закриють і не пускають. Молода в хаті, а моло-
дого не пускають. А як начнуть через забор або куди 
там вскоче: «Я взяв уже, всьо! Уже оддавайте!»... Вони 
ж ухватять: «Ми не дамо!». А ті у хаті стоять, не дають. 
І  були такі маленькі: «Я  не оддам там чи сестричку, 
чи шо. Я  не оддам!». Дають там шось гостинця: «На 
тобі!»...  

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Їх  [моло-
дих] удвох водять. Стіл, там хлібці, бутилка там чи шо. 
А тоді ото ж начинають матері – крьосна і рідна – та, 
може, якась тьотка. Коло столу обведуть три рази. Які 
там стоять же жінки, понімають і останавлюються. 
[Чим обсипали молодих?] Канхвети та там горіхи ж 
оті. Та як насиплять отого з хмелю листячка... Тепер 
уже якось простіше. Кажуть: «Отам свадьба». А ми і 
не чули. Пішли, списалися там і все. Вродє і багатше 
щас уже на скільки, та шось оце не дуже інтересно... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  [Чи перестрибува-
ли через вогонь?] Та було... Там [у молодого] стрічали. 
Да. Бере мати вікону. І оце в молодої вікона, у порога 
стрічає. І мати і молодого, і молоду, і забирають: «Про-
симо тепер!». Там оно багато припєвок: «Ми прийма-
єм тебе як рідну дитину!». Вже позабувала. А щас про-
сто. Вродє і багатші. Ось у ту неділю скіко було свадь-
би, машин тих, мамочко, скіки!.. Поїхали в ЗАГС... Та 
то ж на другий день гуляють... Ми як женилися, так 
пішки ішли. Прийшли, забрали та пішли...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Це вже на другий день, як 
покривають, становляться ж дві женщіни: чи подруж-
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ка, чи крьосна, чи хто. І ото ж покривають. Хоч плат-
ком, хоч рушничок який... Співають. Оні ж целуються. 
Ті сидять, а ті, шо покривають, переміняються тим, шо 
рушничок, чи те, поцілуються... Крьосні становилися, 
хоч оті свашки... 

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Та були і цигани, 
і молодих других наряжали, і катали, і перевертали... 
Це ж на другий день там видумували і варили кашу, 
чи шо вони. Дурачилися, ой-ой-ой! І курей ловили. Та 
оті ж наряжені. І давали і хліб, і муки – хто шо. І сало 
давали. Ото забігають вони там. Понаряжуються, так 
уже на все. А тоді ж начинають оп’єть, ще два дні гуля-
ють послє того. Воно не прохмелилось, іще ідуть. Так 
шо вже самі рідніші чи друззя... На другий уже тіко 
п’ють да балуються. Понаряжаються, так і не вгадає, 
понакрасюються: «Хто це такий?» – «А он той!»...  

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ, ЗАБИВАННЯ 
КІЛКА  Батьків крьосних катали. І на возику. [Чи во-
зили до річки?] Та смотря ж коли. А як улітку, – купа-
ли. Взимку ото в сніг кидали. Як ото упаде в сніг, і там 
остановиться баба... Як остання свадьба, так ото ж за-
бивали [кілок], конєшно. І раніше було, і сєйчас таке. 

Є в кого і сєйчас. Та просто на воротях. Де ворота од-
криваються, а ото ж там ті, шо на їх надівають, глухий 
край. Забивають кілок і всьо... Конєшно, чоловіки. Та 
ніякої ямки не роблять. Затешуть, шоб ліз, і ганцеру-
ють у землю. Заб’ють і все... То ж називається «кілок». 
Всьо, вже конєц. Большинство, як послідній. Як нема 
вже, всі [діти] оженились, значить кілок. Всьо!.. 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  [Чи можна було 
переходити дорогу весільному поїзду?] Та ото ж воно 
не переходилося. [Чи  вагітні або вдови могли бути 
присутні на весіллі?] А як і молода вагітна. Та і рані-
ше так було. Куди ж ти дінешся. Хто зна, хто не зна... 
Може, хто і казав: «Гарний деньочок сьогодні, слава 
Богу, значить і все буде». А як піде, воно і піде так... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Вбирають коровай. Тепер же, бач, 
мода – дома не гуляють. Тож було в хаті, нєвєста вбира 
в хаті. А тепер – нє. Тепер большинство у якомусь рес-
торані або десь. Там наготовили, шо там робиться  – 
танцюйте, їжте... Даром шо гуляли годів два, я  вже і 
забула, був коровай чи ні. Вони його, може, і не печуть 
тепер. Тепер кинулося  – усе там готовлять... Приїха-
ли – все готове: столи накриті, все ото тобі і все... 
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ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН
смт Підбуж
Записала Л. Болібрух 9 липня 2011 р.  

у смт Підбуж Дрогобицького р‑ну Львівської обл. 
від Філічак Марії Степанівни, 1940 р. н.,  

та Шандлівської Марії Василівни, 1930 р. н.
СВАТАННЯ, ЗАРУЧИНИ  У свати ходили. Брав хлопець 

два чи три хлопи, вітця, жінку в свати не брали. Брали 
з собою горівку і хліб. Приходили, годилисі, шо від ді-
вки дают, яке віно: чи дают поле, чи дают корову, чи 
гроші. [Коли були заручини?] Після того, як погоди-
лисі, шо берут дівчину...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Як я сі віддавала, то моя 
мама наперед за тиждень ходила просити, а тоди мені 
казала, кого попросила, і я вже йшла по другому разу 
просити. Мала дві дружки, вони також мали вінки з 
стонжками [стрічками], і я так само, і так ходили. До-
рогов йшли, як хотіли, а як до хати, то наперед йшла 
перша дружка, тоди – молода, а тоди – друга дружка. 
Приходили і просили: «Прошу я вас, просит тато і 
мама, абись були ласкаві, прийшли до нас за свата і 
за сваху». І на дорозі, як хто ішов, то мусіла молода чи 
молодий попросити на вісіллє. [Молода] нич не несла 
межи хати. То хіба як родина яка, то могли молоду з 
дружками погостити. [Що гості приносили на весіл-
ля?] Хлоп ніс плєшку горівки, а жінка – хліб.

ВІНКОПЛЕТИНИ  З барвінку плели [вінки для молодих]. 
Стонжків стілько молода мала, колись, то переважно 
ружові стонжки молода брала. Дружки мали кольоро-
ві стонжки, а молода – ружові або білі. Люди мают той 
барвінок помежи хати. Але то все бересі з долини дого-
ри [...], аби життє йшо догори, а не в долину. В нас тут є 
гора, то ми все брали з долішнього кінця і йшли догори. 
То все йшла мама по барвінок, брала таке хустє, туди 
ставила [клала] хліб і плєшку горівки. Як я свою дочку 
віддавала, то-то мала, а моя сусідка, до якої я прийшла 
барвінок рвати, каже: «Аби ше, дитинко, мала шось со-
лодке, аби дітям солодко жилося». І назад з тим хустєм 
йшла. Прийшла і кажу свахам: «Слава Ісусу Христу». 
І поклала той барвінок, хустє і хліб на стіл. Тоди тре-
ба було мати нитки, шоб зачинати вити той вінець. То 
мама зачинала, тако пару листків докупи, і ладкалосі: 

Зійди, Боже, до нас,
Бо нині гаразд у нас,
І ти, Божая Мати,
Увійди нам до хати,
Віноньки увивати.

І тоди, як мама трохи ввила, то давала той вінець свасі, 
яку уважєла, але не вдові. І казали, шоб вдова навіть 

до барвінку сі не дотулювала. І навіть як молоду роз-
бирати, то як свекра вдова, то не розбирає, не можна.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Гроші мама плела 
в косу, а  як вже садили її, шоб вінець покласти, то 
якійсь хлопець з родини розчісував, гроші собі виче-
сав і всьо. І тоди молода вже була розплетена... Моло-
да, [перш] ніж ішла до шлюбу, то йшла по воду, а по-
том клали коло неї то відерко і вбирали її до шлюбу, 
вінець накладали. Клали кресло, на него  – подушку, 
і молода сідала, а вже як вставала, то хтось з хлопців 
перевертав то відро і сміялися, шо молода пісцєласі...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Як йшло вісіллє [гості] молодого, то 
брали і перегороджували браму. Брали яку ліску і тор-
гувалисі, шо мают дати за молоду, викуп хотіли. А вже 
як підійшли до хати, то молоду не виводили, а пере-
бирали якого хлопа в кожух. І аж тоди, коли молода 
вийшла, то йшли до шлюбу... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Давали молодим по ку-
сочку хліба і цукру, щоб вони ззіли. А  вся родина  – 
тато, мама, цьоця, хресні, – всі сідали на лаву, брали в 
руки хліб. Підходила молода, а всі по черзі брали той 
хліб, тако на голову її ставили і казали: «Благословлю 
я вас, най вас Бог благословит». І так тим хлібом хрес-
тили над головою. Так всі по черзі – мама, тато, цьоця 
і хто там був. І ше давали по кусочку хліба з цукром 
в такі вузлики. Молода десь за пазуху брала, а моло-
дий – в кишеню. То з тим до церкви йшли, аби їм со-
лодко все було і все з хлібом...   

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Як прийшли молоді з шлюбу, то мама сі за-
вивала в який кожух і давала троха меду і хліба кус-
ник. А дружба йшов, перехрестив поріг, і заходили всі 
до хати... Брала мати кожух наруби [навиворіт] і об-
сівала пшеницею, хліб мала під пахов. То могла і якась 
жінка з родини обсівати, але так, шоб не вдовиця.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  То молодій закручували хус-
тину, як вони прийшли вже до молодого. Його мама 
закручувала, а молода троха сі не давала, аж за третим 
разом закручувала. А ше колись давно, то робили та-
кий круг, «чепець» на нього казали... 

с. Підмонастирок
Записала Л. Болібрух 9 липня 2011 р.  

у с. Підмонастирок Дрогобицького р‑ну Львівської обл. 
від Мицак Дарії Василівни, 1940 р. н.,  

та Іваніщак Марії Іванівни, 1935 р. н.

СВАТАННЯ  Йшов хлопец, брав старостів і йшов в сва-
ти. То були такі спеціальні старости в селі, шо при-
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ходили сватати дівчину. Та й вже примовляли, шо 
чули, шо тут є куниця, шо вони по неї прийшли, шоб 
їм її показали. А  дівка в той час ховалася в другій 
хаті. Потом її закликали, вона виходила, пов’язувала 
старостів рушниками, бо вона їх вишивала. А  по-
том сідали за стіл, гостилисі. [Чи старости несли 
хліб?] Так... І  на весілля ходили з хлібом, і  на свати  
[на сватання]. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В нас за тиждень іде мама 
чи тато, запрошуют собі, кого хочут. А вже в день ве-
сілля зранку йде молода, її батьки кажут, до кого йти, 
кого попросили. Молода в нас ходила в білих лєнтах, 
а дружки – в кольорових. Так йшли в кожну хату. Як 
на дорозі когось зустріли, то кланялися і просили на 
вісіллє. Але уникали, шоб молоді не зустрілися на до-
розі, як ходили просити. Казали, шо то погана при-
кмета. То як бачив хто з них другого на дорозі, то за-
ховалися десь за хатою, перечекали, поки перейдут, 
і йшли далі. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Вили вінці рано в суботу, як посхо-
дилисі свахи. Але вила завжди жінка, яка мала чоло-
віка, не вдовиця, або хресна. Вона починала і переда-
вала мамі, а мама – далі ше якійсь жінці. Мали таку 
нитку довгу, тако поставила пару листків, обкрутила, 
далі знову поставила, обкрутила. І  так вили. Вінці 
обов’язково вили з барвінку. Дружка з молодов йшли 
по барвінок. Мали таку хустку, в неї клали хліб і горів-
ку. З тим приходили, пригощали ту господиню, в якої 
рвали барвінок, а вона горівку і хліб їм назад віддава-
ла. То як вили вінці, то ладкали:

Ой зійди, Боже, до нас, (2)
Бо вже гаразд у нас.
Та й ти, Божая Мати, (2)
Віноньки починати...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Не було короваю. Пекли свій домаш-
ній хліб. Прошені гості брали хліб або два під пахву і 
несли. Колись ніхто ніякі торти не пік. Обов’язково 
хліб несли, а  потім вже почали такі бабки пекти. То 
також такий хліб. Борщ був, холодець, каша печена, 
каша варена пшоняна. Навіть ладканка є про кашу:

Прийдь, свашко, прийдь, (2)
Одна каша – печеная, 
Друга каша – вареная,
Прийдь, свашко, прийдь.

А  горівку як пили, то не кожен собі стакан ставив, 
а так одне до другого пили на здоров’я. Одним стакан-
чиком всіх гостей обходили. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Молодій косу 
обов’язково розплітав брат. Вона в косу заплітала гро-
ші, брат собі їх забирав, а мати її тако вінком три рази 
над головою обводила і благословляла. А ше ж вона 
сидит на відрі з водов. Її ставлят відро, на відро – по-
душку, і так вона сідає...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Ставили стіл, на столі гостина, горів-
ка. Молодому перегороджували дорогу, і він мусів або 
горівку дати, або заплатити. А в хаті вже брат молодої 
торгувавсі за молоду, не віддавав її, бо мала сума, тор-
гувалисі так. Потім виторгуютсі, а молода ховаєсі, не 
виходит, молоду шукают. А вже як знайшли, то молоді 
обов’язково переходили через стіл. Стелили там яку 
хустинку, спершу сам ліз, а далі її подавав руку.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Як кланяютсі молоді, то 
ладкают:

Кланяюсь, матінонько,
В щасливу годиноньку. 

І потім так татови і всім. Вся родина тримає образки і 
хліб передают з рук в руки, а молоді йдут і кланяютсі. 
А ше молодому давали крайчик хліба з собов до шлю-
бу в кишеню. І  як приходили зі шлюбу, то молодий 
мав його розламати, сам попробувати і молодій дати. 
То так робили, шоб молоді ділилисі всьо життя.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  / РЕЄСТРА-
ЦІЇ ШЛЮБУ  Як приходят, мама надіває кожух на-
верха, бере два хліба, зв’язані перевеслом, соломою 
або прядивом. Бере той хліб на голову і обсіває пше-
ницею, грішми, цукерками. А  старостіна йде і кро-
пит свєченою водою. А  ше як молоді приходять зі 
шлюбу, то стоїт тато, тримає мисочку з різаними 
кусочками хліба з медом. І  кожен, хто до хати захо-
дит, то він дає тому по кусочку того хліба з медом, 
шоб молодим солодко жилося. А  той хліб, шо носи-
ла мама, як обсівала, ставили на поріг. Хліб на порозі 
був, а  молоді пере ходили, шоби завжди були з хлі-
бом. Дружба перед тим хрестив їм хусточкою поріг  
і двері.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ПОСАГ  
То вже з приданим йшли [до молодого]. На фірі їхала 
скриня, там була її одежа, шо мама її надбала. Якшо 
давали корову, то до фіри була прив’язана корова. 
З хлібом обов’язково йшли. Казала моя баба, шо мо-
лода дивиласі в піч і казала: «Яка глибока в печі яма, 
аби свекруха довго не жила». А ше в нас молода все 
давала молодому сорочку перед весіллям. То як вона 
зав’язала сорочку, а він розв’язав, то значить він вже 
її не буде бити. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вже як знімали з молодої ві-
нець, то була колись така хомевка, то брали пасмо во-
лосся і так за ту хомевку закручували. Тоді почіпчили, 
поверха зав’язали хустку, і  вже вона була почіпчена. 
А тепер – нє, тепер свекруха зав’язує хустку, молода 
трохи побрикаєсі, але пов’яже і всьо. Знаю, шо молода 
запихала в перину свій вінець. Там, де молоді спали, 
там постійно був той вінець.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Як клякали до 
шлюбу, то вона свою сукенку, так ніби не хотячи, тро-
хи накидала, шоби вона верховодила... Як була незда-
ла погода [в дені весілля], то будут нездало жити. Як 
падав дощ, буде молода плакати. Як до шлюбу йдут, то 
шоб ніхто дорогу не переходив. Але були в нас в селі 
такі випадки, шо переходили з порожними відрами, 
то та жінка і дітей не мала.

с. Сторона
Записала Л. Болібрух 10 липня 2011 р.  

у с. Сторона Дрогобицького р‑ну Львівської обл. 
від Питняк Марії Степанівни, 1932 р. н.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Та як просили: «Просили 
вас тато і мама, і ми вас просимо, абись прийшли на 
весіллє за свата і за сваху». Молода ходила з дружками 
в лентах, в вінках. А молодий ходив з дружбами окре-
мо. І якшо навіть людину яку по дорозі стрічали, то 
так само просили на вісіллє.
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ВІНКОПЛЕТИНИ  Вінці вили і ладкали:

Зійди, Боже, до нас, 
Бо нині у нас гаразд.
Та й ти, Божая Мати,
Вінки увивати.

Дружка йшла по барвінок, брала з собов хліб і свєчену 
водицю. Прийшла і каже: «Слава Ісусу Христу, бар-
вінку». Взяла водицю і покропила, зібрала барвінок і 
каже: «Бувай здоров, барвінку». Казали, шо за водов 
не можна брати барвінку. Вона [дружка] брала два 
кусні хліба, один лишала на барвінку, а другий з собов 
забирала. То так один хліб ніби барвінку лишала. А ше 
гроші метала в барвінок. Тогди прийшла, принес ла 
барвінок. І вже мама молодої прийшла, привіталасі до 
свах. І тогди вже вили ті вінки, кропили водицев. То 
мама хресна починала вити.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Сідали на посад батьки, 
молоді йшли, відкланювалися. Йшли, цілювали бать-
ків, а вони казали: «Най тя Бог благословит, Матінка 
Божа, і я благословлю». Хлібом благословлєт, кладут 
на голову тако хліб. То на кожух сідали, як сі відкла-
нювали молоді, як мали йти до шлюбу. І мама ше за-
вертала кожух, як йшла обсівати... Як йшли до шлюбу, 
то мали молоді хустинки білі, і так переходили. В нас 
староста благословив, а  не дружба. А  на порозі по 
двох боках хліб стояв. Молоду брали дружби під руку, 
а молодого – дружки, і так йшли...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  / РЕЄСТРА-
ЦІЇ ШЛЮБУ  Зустрічали [молодих], мід [мед] дава-
ли, зерном обсівали, грошима. Наперед йшла сестра 
чи ше якась жінка, кропила водицев всьо вісіллє. 
А тоді йшла мама і сіяла цукерки, зерно і гроші. І мо-
лодим давала в кишеню зерно. І вже як обсіяла мати, 
то давали молодим на голову або на плече хліб, і так 
вони йдут до хати. То так було три або два хліба, їх 
зв’єзували волокном, льоном, прєдивом таким. А  як 
заходять до хати, то з одної сторони стоїт староста, 
тримає мід, а з другої тато тримає кусочки хліба. І так 
як заходять до хати, то кожному мачєют по кусочку 
хліба в мід і дают... 

с. Уріж
Записала Л. Болібрух 11 липня 2011 р.  

у с. Уріж Дрогобицького р‑ну  
Львівської обл. 

від Петречко Марії Василівни, 1934 р. н., 
та Пукаляк Марії Василівни, 1927 р. н.

СВАТАННЯ, ЗАРУЧИНИ  Йшов тато й мама, і близьких 
родичів кликали. Я  ше памнітаю, як до мої сестри в 
сорок другому році [1942  р.] приходили свататисі. 
І питалисі, що давали дочці. Я так добре памнітаю, шо 
давали в віно поле. Мама давала своє віно найстаршій 
дочці. З  горівкою йшли, хліб несли [свати]. Тоді вже 
ставили горівку. Заручини були вже перед весіллєм. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Скликали вечором таких жінок стар-
ших, господинів і дружок. Вони барвінок посвячува-
ли, скроплювали свєченою водою. Раніше, як букети 
давали для гостей, то також з барвінку. По вікнах лі-
пили той барвінок. А той вінок, шо молодій плели, то 
на нього казали «доля». А  як йшли за барвінком, то 
несли господині горівку, хліб.

КОРОВАЙ  [Чи пекли коровай?] Нє, того не було. Зви-
чайний хліб пекли. Як молоді виходили з хати, то на 
порозі ставили [клали] хліб. Дружба чи староста пе-
рехрестив той хліб, і вони через той хліб переступали, 
і йшли до церкви. І хліб тоді забирали, бо йшли гості.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молодий з двома дружба-
ми в капелюхах і з такими палицями ходили. А молода 
з дружками в вінках ходила окремо. Дружки мали різ-
нокольорові лєнти, а молода – хіба білі і голубі. При-
ходили до хати, кланялися три рази: «Просили вас 
тато і мама, і я вас прошу, приходіт до нас на весілля». 
Кого стрічали на дорозі, то так само кланялисі, але 
просили не на вісілля, а просили благословеньства.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Я  ще памнітаю, шо 
рано молодій плели косу і заплітали гроші в косу. Як 
уже мали збиратисі до шлюбу, то брат чи з родини 
якісь хлопчик розплітав її косу і забирав собі гроші. 
То ставили стільчик, на стільчик – кожух, і так молода 
сідала. Тато закладав той вінчик, шо в суботу сплели. 
Ше така ладканка була: 

Візьми, мати, гребінчик, (2)
Чеши косу під вінчик.

То плели жінки той вінець, і тілько такі, шо мали чо-
ловіків, Боже борони, не вдовиці. Зачинала плести 
мама, співали:

Зійди, Боже, до нас, (2)
Бо нині у нас гаразд.
Та й ти, Божая Мати, (2)
Віночок заплітати.

***
Віночку з барвіночку, (2)
В щасливу годиночку.

То і хлопцям вінці плели такі маленькі, причіпляли 
їх [на грудях]. А  колись то хлопці ходили в капелю-
хах. То я ше трохи памнітаю, шо молодому і дружбам 
причіп ляли до капелюхів ті вінці. Хліб, і хто мав горів-
ку, то ше горівку брали [приносили гості]. Дехто вже 
пізніше, то пекли такі бабки. Моя мама розказувала, 
шо навіть цибулю у запасці несли...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Як молодий їде по мо-
лоду, то ставлят столик, хліб, образок. А молодий му-
сит ставити горівку. Колись такого не було, то тепер 
так заведено. Молодий як приходив по молоду, вона 
сиділа за столом. Дружки накривали її обрусом. Вона 
сиділа під тим обрусом, схиляла голову на хліб. А збо-
ку сидів за столом брат молодої, мав в руці таку точив-
ку, бив у стіл і не пускав. А свахи співали:

Рубай, братчику, рубай, (2)
Свою сестроньку не давай.

Молодий повинен був дати гроші. Він давав, а свахи 
ладкали: 

Мало, молодий, мало, (2)
Ще би ся більше здало.

І тоди вже її відкривали, молодий сідав за стіл...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Сідали в рядок тато, 
мама, хресні, староста благословляв. Насамперед 
староста благословляв маму і казав до молодих, шоб 
вклонилися мамі, шо вона ночей недоспала. І тоди вже 
свахи співали: 

Благослови, матінонько, (2)
В першую доріженьку.

ДРОГОБИЦЬКИЙ  РАЙОН

www.etnolog.org.ua

IM
FE



310 ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

А матінка мовит:
Най тя Бог благословит.
І я тя благословлю,
Дай тя Боже добру долю.

І тоді так само тато благословляв, свахи співали:
Благослови, татуненьку, (2)
В першую доріженьку.

А тато мовит:
Най тя Бог благословит.
І я тя благословлю,
Дай тя Боже добру долю.

А  тоди вже вся родина благословляє, і  так само 
співают: 

Благослови, родинонько, (2)
В першую доріженьку.

А родина мовит:
Най тя Бог благословит.
І я тя благословлю,
Дай тя Боже добру долю.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Мама брала в запаску пшеницю, цукерки, 
а господиня брала кропильце і свячену воду. Мама на 
голові мала зв’язані льоном два хліба і також на кожу-
сі (на голові був кожух, а на кожусі – хліб). А ше таку 
коломийку співали:

Ой то я сі дочекала
В пана Бога ласки, 
Шо мя мама обсіяла 
З білої запаски.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ПОСАГ  
Як вона [молода] вже йшла до молодого, то дружба 
знімав образок, брав під пахву. Брали скриню, такий 
куфер, там було наскладено її вбраннє, її майно. І  з 
хлібом йшла. Бо то все йшлосі з хлібом: з хлібом до 
хати, з хлібом з хати, з хлібом зустрічали, з хлібом ви-
проваджали. А на порозі батько чи ше якійсь родич 
давав по кусочку хліба і лижку [ложку] меду.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
Ой староста, старостуньо,
Причепився чайник,
Виспівує, витанцьовує,
Думає, шо начальник.

***
Ой старосто, старостуню,
Підкрути си вуса,
Твоя жінка, як ластівка,
А ти, як покуса...

А староста упав з моста,
Штани сі подерли,
Так сі свахи засміяли,
Мало не померли.

***
Ой тішсі, мамунцуню,
Ой женю, ся женю,
Приведу тя невістку,
З хати тя виженю.

***
Приведу тя діло,
Шоби з тобов всю зиму
На п’єцу сиділо.

***
Я за дружбов, я за дружбов,
Де дружба подівсі?
А дружба під комином
Капустов заївсі...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вже по шлюбі, по гостині 
молода сідала на стільчик, знімали вінок і зав’язували 
хустину. То як зав’язали хустину, косу розплели, то 
вона косу вже ніколи не заплітала і простоволоса 
ніколи не ходила. Я ше памнітаю свою бабу, то вона 
мала такий чипець і кибавку. То було таке, як вінець, 
зшите з грубшої ткані. І так волосся накручувалося на 
него. Хто мав довге волосся, то було прикро то носи-
ти. Чепець був червоний, а дно – біле. То всьо так за-
кладувала на голову. На стіні висів той вінок роками... 

ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Зарічне
Записала Л. Болібрух 6 липня 2009 р.  

у с. Зарічне Жидачівського р‑ну Львівської обл. 
від Юрчишин Наталі Миронівни, 1940 р. н.

СВАТАННЯ  В  нас казали, шо старостів засилали. Мо-
лода тих старостів обв’язувала рушниками, а як – нє, 
то хустку давала. І як вже сі погодили, то буде весіл-
лє. Тогди йшли до священика, він мав оголосити три 
заповіди. Казав: «Такий-то з такою-то наміряютьсі 
вступити в стан супружеский. Як хто знає якісь пе-
решкоди, то прошу донести». То ті молоді мали знати 
молитви, бо інакше шлюбу не дасть. Такий в нас був 
закон, шо як йшли до ксьондза, то несли йому курку. 
У вівторок могло бути [весілля], в четвер і неділю.

ВІНКОПЛЕТИНИ  Хлопцям давали могорич, вони йшли 
в ліс по барвінок. Бо то треба виплести з того барвін-
ку вінець молодій, таку «долю» [вінок] на двері, вікна, 
образи. Спершу робили таку купочку з барвінку. Най-
перше давали поцілувати її мамі, тату, родині. Тогди 
старша сваха брала ту купочку барвінку і давала її у ві-
ночок. Колись вельона не було, був лише вінець і багато 
стонжків [стрічок] причеплених до нього. Плели з пові-
сма таку косочку і на тій косочці плели віночок. На мо-
лоду не можна було міряти вінок, лише на дружку. А ше 
казали, шо дуже добре, як виплели завеликий вінок, шо 
ше в кінці трохи надбирали, то казали, шо добра при-
кмета, шо будут дівчата віддаватисі. А ті листочки, шо 
лишалися від вінка, то кидали на дівчат, шоб сі швидше 
віддавалисі. А як вже сплели вінець, то співали:

Готовий, матінко, готовий,
Готовий віночок, готовий.
Ой готуй, батінку, червонець...

Тогди кладут колач на стіл, той віночок кладут на ко-
лач. Кладут стілець насеред хати, кладут подушку на 
то крісло. Молода сідає, і  її подружки йдут розпліта-
ти, чесати. А перед тим тато брав той колач з вінцем 
і над головов молодій проводив. Казав: «Най ті Гос-
подь благословит, я благословлю. Аби була здорова як 
вода, весела як весна, багата як осінь!». Так поцілував 
її в голову. А тогди мама так само благословила. І вже 
як почесали її, то клали вінок на голову і співали: 

Слава, матінко, слава, (2)
Донька сі в вінок вбрала.
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***
Ой треба нам, треба
Стільця широкого,
Бо наша молода
Роду богатого.
Роду богатого,
Стану мужицького,
Ой треба нам, треба
Стільця широкого.

***
Поза нашу хату
Пливуть каченята,
Гарний той віночок,
Що сплели дівчата.
Він нині зелений,
А завтра зів’яне,
Молода дівчина
До шлюбу в нім стане.
Попід дуброву, попід зелену
Зелена роса впала, 
Там молоденька Надюсуненька
Красу розсіяла.
Надійшов до неї батенько її:
– Що ж ти, доненько, дієш?
– Ой дію, дію, красоньку сію,
Завтра її позбираю.
– Проси ж, доненько, в Бога,
Щоб була доленька добра,
Я буду помагати,
Буде ті Бог давати.

Якщо та майстриня, шо плела вінець, повдовіла, то її 
вже не можна було плести. І вагітна не торкаласі він-
ка. Вона то на весіллє йшла, но вінця не плела. То каза-
ли, шо і для жінки тої недобре, і для молодої.

КОРОВАЙ  Такі пташечки наверха виробляли на ко-
ровай. Плакали, як сі не вдав, бо треба було другий 
пекти. Так гарно прибирали коровай. Клали наверха 
таку гілку, її так гарно прибирали стонжками. То мо-
гла бути грабова гілка чи з ліщини. А ще брали роз-
качували з тіста таку довгу паляничку і обкручували 
гілячки. А потому то тісто засихало, було таке білень-
ке. І так косичками, стонжками прикрашали, аби був 
гарний коровай. То в нас казали на ту гілячку «гілка». 
По ту гілку йшли свої  – сестра або брат. Як йшли в 
пропій, то брали коровай від молодого до молодої. 
А від молодої несли коровай до молодого. Обмін та-
кий робили. Калачі пекли. То як молода йшла в про-
пій, то скільки б не було родини в молодого, всім мала 
давати дари на калачі.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Кланялися молоді пе-
ред батьками. Свахи ладкали:

Кланяйсі, Надюсю,
Перший раз,
Кланяйсі батеньку
Другий раз.

Так три рази молоді кланялися. А як виходили з хати, 
то мама і тато з двох сторін над дверима тримали кала-
чі. І молоді так виходили попід колачі, попід хліб, тоді 
ставали під порогом, і їх кропили. Співали:

Ой кропи, батеньку, ой кропи
Свєченов водонькою, 
Сій, матінко, пшеницю,
Всякую яриницю,

Щоби нам сі пшениченька вродила,
Щоби нам сі молоденькі любили.

І ше було таке, в’єзали білі хустини на руки. Молода 
в’єзала молодому перший гудзок і казала: «Щоб ти 
мене не бив». Другий: «Щоб ти мене любив». А третій: 
«Щоби до іншої не ходив». 

ВІНЧАННЯ  Як молоді вставали з рушника, то дружки 
бігом рвали той рушник і на себе кидали, аби швидше 
сі віддати. І ше молода стараласі приклякнути молодо-
му штани, як вони сі клікали на рушник, аби старшу-
вати в сім’ї. І ше казали, шоб молода ставала коло ві-
кна і перша молодого увиділа, як він йшов до неї перед 
шлюбом. То так, шоб вона старшувала. І як виходили 
до шлюбу, то молода озираласі і махала хустинов по 
колу, аби дівки швидше віддавалисі. Але молоду вели 
до шлюбу дружби, а дружки вели молодого, а вже зі 
шлюбу йшли разом.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Приходили мо-
лоді під хату. Мама перевертала кожух, вдягала його і 
виходила. Давала пити нібито горівку, а то була вода. 
Співали:

Не пий, зятеньку, (2)
Першою горілоньку,
Вилий, зятеньку, (2)
Конику на гривоньку.

Тогди мама брала їх за хустки, шо вони мали на руках, 
і вела їх за стіл. І вже був такий рух, гостилисі...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  А як брали 
молоду з дому, то співали:

Бувайте здорові,
Тії пороги,
Що по вас ходили
Мої білі ноги.
Бувайте здорові, 
Мої обруси,
Я вас покидаю,
До милого йду си.
Бувайте здорові,
Тії образи,
Що вас косичила
На тиждень два рази.
Бувайте здорові,
Тії віконці,
Що вас витирала
Рано до схід сонці.
Бувайте здорові,
Горшки, лижки, миски,
Та й іще до того
Мої товаришки.
Бувайте здорові
Та й не забувайте,
На кожному кроці
Про мене згадайте.
Про мене згадайте
Добрими словами,
Що я була добра
Товаришка з вами...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОКРИВАННЯ 
МОЛОДОЇ  Файно зустрічали, співали:

У нашім городі
Є висока брама.
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– Чи ти, мамо, рада,
Що я ті невістка?
Ой як ти сі рада, 
То привітай мі,
А як не рада, 
То відправляй мі.
Запрягайте коні,
Застеліть солому,
Я собі поїду
До свойого дому.
– Ой рада, доню,
Як своєму сину,
Я тебе приймаю
Як рідну дитину.

Тогди молодій кидали кота під стіл, так жартували з 
нею... Молоду зав’єзували в молодого в пропою. Він 
клав гроші під хустку, і як мало було, то вона стягала. 
А вже як досить, то вже не стягала...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
Ой не штука ізробити
З дуба колотівку,
Але штука ізробити
З молодиці дівку.
Ой якби я з молодиці
Зійшла на дівчину,
Сім літ би сі не дивила
На жодну хлопчину.

***
А я вчора була хвора,
Хотіла умерти,
Прийшов любко дорогенький,
Не допустив смерти.

***
Мене мама породила,
Як калина цвила,
Всі сі дівки дивували,
Хлопці мі любили.

***
Ой зродили білі ябка [яблука] –
Не переносити,
Нагнівався мій миленький –
Не перепросити.
А я ябка переношу
То торбом, то міхом, 
Я милого перепрошу
То жартом, то сміхом.

***
Ой коню ж мій вороненький,
Я на тобі їду,
Тебе пущу у отару, 
Сам до любки піду.

***
– Чому, коню, не п’єш воду,
Бо дорогу чуєш,
Чому, сину Івасину,
Дома не ночуєш?
– Ой як мені, моя мати,
Дома ночувати,
Яка нічка темнесенька,
Ні з ким розмовляти.
– Ой маєш, мій синочку,
Коня вороного,
Заведи си до стаєньки,
Розмовляй до нього.

– Бодай тобі, моя мати,
Так легко вмирати,
Так як мені до коника
Легко промовляти.

***
Ішли свахи дорогою
Та й так говорили,
Одна другої питала, 
Що нині варила.
Одна каже – підбиванець,
Друга – пироженьки,
Щоби нам сі іскладали
До танцю ноженьки.
Ішли хлопці ззаду них
Та й сі підсміхали,
А як прийшли на музику,
То так сі казали:
– Підбиванець, іди в танець,
Та й піди гуляти,
А пироги помащені,
Йдіть додому спати.

***
Старосто побожний,
Чому стоїть перед нами
Кілішок порожний?

***
– Ой кухарко, кухарочко,
Де сі подів кухар?
– Відправила по водоньку,
Бо мі дуже стукав.

***
У городі бурачок
Й червоненька гичка,
Файна була молода,
Файна й молодичка.

***
Ой по нашому подвір’ю
Перебігла киця,
Файна була молода,
Файна й молодиця.

с. Корчівка
Записала Л. Болібрух 4 липня 2009 р.  

у с. Корчівка Жидачівського р‑ну Львівської обл. 
від Федан Дарії Матвіївни, 1954 р. н.

ВІНКОПЛЕТИНИ  Йдут в ліс по барвінок хлопці з роди-
ни. Дают їм кошик, в кошик кладут печиво, вино. Тоді, 
як принесут барвінок, то несут його до церкви, свя-
тять. А тогди вже починаєтсі весіллє. Берут барвінок, 
кладут його на стіл. Тоді мама і тато благословляют: 
«Нехай вас Бог благо словит, я  благословлю і добрії 
люди!». І  так три рази казали. А  вже хресна і свахи 
починают плести барвінок. Кладут колач, у  колач  – 
гроші. Перше мама кропит свєченов водов. Тогди той 
барвінок берут, цілуют його і дают всім поцілювати. 
А вже тогди починают плести. Хресна зачинає плес-
ти, а всі свахи складают їй барвінок у букетики і по-
дают. Берут нитку і так ниткою перев’язуют. Но так, 
аби нитка нігде не зав’язувалася, шоби життя було 
добре. І не відрізувалася, а обкусувалася чи обривала-
ся. Вплітали ше мірту і ленти прив’єзували. То плели 
[вінок] лише молодій, а молодий мав букет. Плели під 
образи і на двері таких два-три вінки.
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КОРОВАЙ  Печут два короваї в неї і в нього. То пече 
родина близька, аби добра, шоб щастя туди вложила. 
Но так, шоб пекла не вдовиця чи покритка, аби така, 
шо в неї чоловік є. І вінок так само плете жінка, ко-
тра чоловіка має. Коровай пекли в середу чи четвер, 
бо його ше треба гарно вбрати. Для короваю берут 
муку з мішка, шо ше не розпочатий. Гарно просівают 
муку. Тоді додаютсі яйці, цукор. Но солити коровай не 
можна було, аби добре жили молоді. Дуже добре треба 
було виминати тісто. Окремо робили таке пісненьке 
тісто на прикраси до короваю зверха. 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Казали, шо як 
[коровай] трохи тріс чи загнітивсі, то це недобре для 
молодих. А  ше дуже недобре, як хтось у селі вмре в 
день весілля. А як дощ чи сніг паде, то кажут, шо то 
добре молодим буде.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Як вже виплели вінок, 
тогди ставлят стілець, на стілець  – подушку, молода 
сідає. Мати бере два колачі і так над головою благо-
словляє, дотуляється калачем до голови і каже: «Бла-
гословлю я тебе, благословит тебе Бог і добрії люди!». 
І так три рази каже. А тоді вже йде вся родина чесати 
молоду. Перше – мама, тато, браття, сестри, подруги 
її. Тоді як наділи молодій віночок, то вона цілуєтсі зі 
всіма свахами. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Кличут батьки молодих 
до себе. Ті клякают перед батьками, кланяютсі три 
рази, цілуют їх в руки. Тогди мама з колачем благо-
словит: «Бог нехай тебе благословит, я благословлю і 
добрії люди!». І так три рази. І так само тато благосло-
вит. Тогди кладут рушник, і  по рушнику діти [наре-
чені] виходят з хати. І під хатов ше кроплєт, ладкают:

Кропи, матінко, кропи (2)
Доброю доленькою, 
Свєченов водинькою.

Покропили так само три рази: пшеницев, водою і 
грішми. Тоді як покропили, зав’єзуют молодій і мо-
лодому білі хустинки на руки. І  так молода має тою 
хустинкою махати, аби дівчата швидше заміж виходи-
ли. Молода ше має весь час озиратисі. Її питают: «А де 
ключі?». А вона каже: «Аби ж ви до року повіддавали-
сі всі!». І молода так має всю дорогу йти і озиратисі, 
аби дівчата віддавалисі. І ше, як сиплєт пшеницею, то 
пхают ту пшеницю в кишені і взуття молодому. І як 
вже три рази покропили, то ту тарілку розбивают під 
хатов на щастє. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Як приходєт зі шлюбу, то мама бере кожух 
навиворіть. Бере горілку, наливає молодим, вони під 
хатою п’ють. А тоді бере їх за ті хустини, шо на руках 
зав’язані, і заводит до хати. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як вже весіллє скінчєлосі, 
тоді вже зав’єзували молоду. Молода сідає на крісло, 
на подушку. Молодий сидить коло неї і пхає їй під 
хустину гроші. А свахи дивлятсі, скілько він дав, і все 
стєгают, і стєгают. І коли вже молодий поставив таку 
суму, шо вже досить, то вже тоді її зав’язуют. Тоді вже 
молода перетанцьовує з дружками і всіма дівчатами. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ПОСАГ  
Всі гості від молодої йшли в пропій до молодого. Мо-
лода брала в пропій колачі, дарувала подарунки. Ка-
зали: «Десь тут знаходиться молодого мама!». То вже 

вона йде за подарунком. Так само тато, сестра, брат і 
другі гості. А вже в кінці молода спершу ставит собі на 
голову вінок, а тоді – всім дівчатам і так перетанцьо-
вує... [Посаг:] подушки, гроші, ковдри. Колись давно, 
то ше скриню давали.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
Стелися, барвінку,
Низенько-низенько,
Ой як добре мати 
Дівчину близенько.
Стелися, барвінку,
Ще нижче та й нижче, 
Ой як добре мати 
Милого ще ближче.
Стелися, барвінку, 
По високій брамі,
Ой як добре жити 
При рідненькій мамі.
При рідненькій мамі
Снідання зраненька,
Коса розплетена, 
Сорочка біленька.

***
Благослови, Божая Мати,
Пречистая Святая Мати, 
Уступи нам до хати, 
Будеш нам віночок
Плести помагати.

***
Вийсі, віночку, гладко,
Як червоне ябко [яблуко],
Покотисі, віночку, по ставу
Свойому батеньку на славу.

***
– Чи я в тебе, батеньку, нерідна, (2)
Що я в тебе музики не гідна. (2)
– Ти в мене дитина рідненька, (2)
Ти в мене музики гідненька. (2)

***
Летіли гусоньки через сад
Та й кликали молоденьку на посад.
А що ж вам, гусоньки, до того,
До мого посаду славного.
Є в мене батенько для того,
Для мого посаду славного.

***
Ой якби я була знала,
Шо піду від мами,
Була би я не садила 
Явір під вікнами.
А я явір посадила,
А явір приймився,
Біди я си наробила,
Явір похилився.

***
Ой косо ж моя солодка, 
Не рочок я ті кохала, 
Кождої ті суботи чесала,
Кождої ті неділеньки маїла,
Тепер я си наробила публіки,
Розплела косоньку навіки.

***
Ой гойя, гойя, 
Як я волоньки пасла,
Не один казав,
Яка я дівчина красна.
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***
А я молода
Все подвір’я зробила,
Всю фамілію і всі сусіди
На весіллє спросила.

***
Які тут столи тесові,
Які тут обруси шовкові,
Які тут шафелі точені,
Які тут печені перчені.

***
Усьо нам добренько,
Лише нам одно гидко, 
Шо старости не видко,
А як ми ся горілоньки нап’ємо,
Тоді ми ся ладканок найдемо.

***
Ой станьте, матінко, 
На стільчик,
Розчешіть косоньку
Під вінчик.

***
Наш староста ладний,
Два роки не мився,
А на третій вмився,
В старости напросився,
У лико підперезався, 
У старости зібрався.

***
Ой устаньмо, підіймімося,
Господонькові поклонімося,
Господонькові, господиночці,
Всій челядонці.
За хліба поставлені,
За пиво приношене
І за добрую згоду,
П’єм горілку, як воду.

***
Хто ж то нам доношував, 
Хто ж то нас припрошував
Під тим ладним деревцем,
Під зеленим яворцем?
Батенько доношує,
Матенька припрошує
Під сосною, під красною,
Під тим ладним деревцем.
Сусіди доношують,
Сусіди припрошують
Під сосною, під красною,
Під тим ладним деревцем. 

с. Лисків
Записала Л. Болібрух 3 липня 2009 р.  

у с. Лисків Жидачівського р‑ну Львівської обл. 
від Васькович Варвари Андріївни, 1927 р. н.

СВАТАННЯ  Приходив сват, сваха, мама рідна молодого 
з татом. Сходєтсі і говорять, як зробити свадьбу. І вже 
як сі договорять, то йдут молоді до священика. Колись, 
то несли курку. З ними йшов староста. Священик мав 
заповіди виголосити в церкві. То так вже в неділю піс-
ля служби Божої голосєт заповіди. Священик питає в 
молодих, [чи знають] молитви. І як хто має шось про-
тів молодих, то вже тоди священик не дасть шлюб. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  То плела сестра чи молодої хресна 
мама. Плели лише молодій вінок. Посилали хлопчи-
ків у ліс по барвінок, давали їм могорич. Так вони в 
п’ятницю рано йшли в ліс. А вже як плетут вінок, то 
ставлят під нього на стіл колач і в нього впихают ко-
пійки. І на тім колачі плетут вечірній вінок з барвінку, 
мірти. А як вже виплели вінок, то з ним гуляли. Брали 
так його в руки і довкола стола танцювали, і співали: 

Стелися, барвінку, низенько-низенько,
Ой як добре мати дівчину близенько.
Стелися, барвінку, рядками-рядками, 
Ой як добре бути коло свої мами.
Стелися, барвінку, низенько-низенько,
Ой як добре було снідати зраненька.
Коса розчесана, хустина біленька,
Коса розчесана аж до поясонька, 
А я в свої мами тільки одна донька.

Вдовиці, покритці, їм нічого не давали робити, а по-
критці і на весілля не бажано було йти. [Як називали 
жінок, які плели вінок?] «Свахи» на них казали. Вже 
як виплетут вінок, то тоди ставлєт стілець, а  на сті-
лець – подушку, під неї – гроші. Молода так сідає. Тоди 
вся родина йде чесати: мама, тато, сестри, бабусі, діди, 
а в кінці чеше молодий і забирає гребінець собі. Тоди 
бере тато той колач, шо на ньому вінець, і так благо-
словит над головою три рази, і кладе вінець. А як мо-
лода вже встане, то дружки біжать: хто швидше сяде 
на той стілець, той скоріше буде сі віддавати. Плетуть 
на двері і під образи такі великі вінки [з барвінку]. На 
них «доля» кажут. І ше як є маленькі діти на весіллі, то 
їм поплетут такі маленькі віночки... В п’ятницю плели 
вінки, а в суботу було весіллє...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Виходит мо-
лода на поріг, стрічає молодого. Торгуютсі: перший 
молодий візьме її за руку, чи вона його. Молодий че-
кає, а вона мусит поступитисі зі сходів, шоб до него 
підійти. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Батько і мати виходили 
надвір і перед порогом кропили свєченов водицею, 
зерном обсипали. Отець кропит водицею, а мати сип-
ле пшеницею. Так обходєт їх три рази, а  наостанку 
мати дає молодому в кишені і в черевики пшеницю. 
То так сиплєт пшеницев, аби були багаті. 

ВІНЧАННЯ  Як молоді стают з рушника, то дружки хапа-
ют з одного кінцє собі, а дружби – собі. Хто борше: як 
хлопці, то скоріше оженятсі, а як дівчата, то скоріше 
віддаютсі. І  як молоді виходили з церкви, то молода 
ділила між всіма колач.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Мама виходит 
з хати з колачєм, заводит молодих до хати. А гості лад-
кают, співают:

Вийди, вийди, молоденька, 
До нової хати, 
Чи всі живі, чи здорові, 
Щоб нас привітати.

РЯДЖЕННЯ, ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ВІДГОС-
ТИНА»)  Молода дарувала всім гостєм і родині дари. 
А ше в пропій перебиралисі, як цигани. То перебира-
лисі жінки. Музика їм грає, а вони танцюют... Робили 
відгостину. Спершу йшли до молодої, там гостилисі, 
а потом – до молодого. І вже всьо, по весіллю.
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с. Новошини
Записала Л. Болібрух 7 липня 2009 р. 

 у с. Новошини Жидачівського р‑ну Львівської обл. 
від Романович Марії Олександрівни, 1915 р. н. 

СВАТАННЯ  То приходили свати, тато і мама, питалисі, 
чи згідна дівчина. Як приходили, то несли з собою хліб 
на рушнику. І як дівчина приймала, то в’єзала сватів 
рушниками, на праву руку зав’єзувала. Ше йшли до 
ксьондза молоді, брали курку, давали на заповіді. Свя-
щеник їх питав, чи знают молитви. Так три неділі го-
лосив підряд... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Просила молода до вінцє. Сходилисі 
дівчата і старші жінки. Спершу йшли по барвінок в ліс 
і співали так:

В лісі сі вовки вили, (2)
Вили, завивали,
Ми барвінку нарвали.

А як приходили з барвінком, то співали:
Вийди, вийди, матінко, протів нас,
Викупи си барвіночок у нас,
Як не викупиш, то ми візьмем,
На солодкім медочку проп’єм.

Як йдут по барвінок, то мама молодої дає такий дов-
гий виплетений колач і в нього – гроші залізні. Тоді 
молода поставит колач в кошик, а на спід – гроші. То 
молода з дівчатами йшла по барвінок. І вже як нарва-
ли барвінку, то молода лупала той колач, роздавала 
всім. А  ті копійки ставлят [кладуть] на стіл, як пле-
тесі вінець. Як вже нарвали барвінку, йшли під дуб. 
Молода робила молодому такий віночок на руку з 
барвінку, а дівчатам робила такі букетики, чіплєла до 
лівого боку і казала: «Аби того дочекала, шо я». І вже 
як вінець сплетений, то молода цілує молодого і ста-
вит [кладе] йому в кишені ті копійки з колача. Плели 
вінець з барвінку, потому купували позлітку і той ві-
нець золотили. А на верха ше клали такий купований 
вінчик. Співали:

Вийсі, вінку, гладко, (2)
Як винноє ябко [яблуко],
Як підем з тобою межи люди,
Наша славонька буде.

***
Славоньку ти вчинила, (2)
Віночка зносила,
Віночка рутяного,
Нашого роду славного.

Не можна було плести тим, в  кого був якісь жалоб. 
Вдовиці не можна було, бо казали, шо в молодої може 
не бути дітей. Робили на двері такий грегор [з барвін-
ку]. І як йде молода до молодого, то той грегор берут 
і прибивают в молодого під образи. То несли дружки 
той грегор.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли коровай і ко-
лачі пекли. Такі довгі плетені колачі пекли. Дехто плів 
втроє, а  дехто вмів вчетверо. Коровай пекли жінки, 
шо вміли. Виробляли зверха такі різні пташки. Да-
вали під спід рушник. І як молодий йшов до молодої, 
а вона – до нього, то несли свій коровай і там лишали, 
так ніби мінялисі. В коровай давали яйці, масло, аби 
файний був. А солити не можна було, бо сіль, то ніби 
сварка в молодих буде. Цих жінок, шо пекли коровай, 

називали «свахами». Наверха в коровай встромляли 
копійки, але так, шоб було їх видко. На коровай ро-
били таку прикрасу з сосни. То її рубав дружба. Тре-
ба було раненько йти в ліс і зрубати гілку. Перед тим 
мама його поблагословила. Так дружба старавсі, аби 
зрубав тілько раз, більше – нє. Вибирав таку гілку, аби 
була така трьох’ярусна. Сам дружба мав її прикраси-
ти такими квіточками, як дзвіночки, і малесенькими 
сухариками  – їх називали «кісточки». А  поверха ше 
ружовими і біленькими стонжками [стрічками] при-
крашав. Нагорі тої сосни дружба чіплєв такий обаре-
ночок – калачик з діркою. По весіллю ту гілку клали за 
образ вже в молодого, і так вона стояла. Пекла мама 
молодої такі проскурки. І як прийдут баби на служ-
бу Божу, то ксьондз по службі роздавав ті проскур-
ки. Перед тим він їх посвєчував. Ше пекли струцні, 
завиванці. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Клікає молодий і моло-
да, цілуют маму і тата. Співают:

Поклонисі матінці
До трьох раз,
Не рік вона тебе годувала,
Нині твого поклононьку дочекала.

***
Кропи, старосто, кропи,
Водицею, водою,
За мною молодою.

***
Радуйсі, матінко, радуйсі,
В червонії чоботи обуйсі
І візьми вороги під ноги,
Щоби були дітоньки здорові.

***
Тогди сі радувала,
Як я ті годувала,
Тепер сі величаю,
За їдно двоє маю.

ВИКУП МОЛОДОЇ, ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБО-
РОНИ  Як йдут до шлюбу, то кладут [ставляють] «бра-
му», кладут стіл, молодого не пускают. Молодий вже 
мусит давати горівку. Як клікали молоді на рушник, то 
молода приклікала молодому штани, аби він над нею 
не керував. А ше як молодий надходив до молодої, ше 
перед шлюбом, то вона стараласі, аби його першою 
вздріти... Казали, як дощ чи сніг паде, то молоді будут 
щасливі і багаті... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Як молода прийде 
до свекрухи, то вже таке вироблєют. Кладут їй кота 
помежи ноги, сміютсі з неї. Дают їй прєсти куделю. 
А як їдут в пропій, то берут куделю з дому, на куде-
лю – косу з кукурудзи, образи. Співают:

А в нашого свата
Петрушкова хата,
Петрушка сі загнила,
Хата сі завалила.

В кінци весіллє молода прощаласі з дружками, перегу-
лювала з всіма, накладала їм на голову вінець. А друж-
ки клали їй в запаску гроші. Ще робили свашини. Ше 
шо полишалосі, то скликали людей, гостилисі. Стави-
ла [молода вінок] за образ, за скло. В декого і донині 
стоїт... Стонжкою від квітки молодого сповивали ди-
тину, давали такий пояс.
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ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ То зав’єзувала молодого ма-
ма. Молода сідала молодому на коліна. І  як молоду 
зав’єзували, то вона скидала хустину і кидала на дружок. 
І на кого та хустина впаде, та дружка скоро вийде заміж...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
– Ой казав мені ти, мій батеньку, (2)
Що не даш мі від себе,
А тепер даєш та й сам не знаєш, (2)
Що за доленька буде.
– Все тобі даю, що вдома маю, (2)
Доленьки не вгадаю.
Воли з вобори, скрині з комори. (2)
Та й тебе молодую, (2)
Як зороньку ясную.

***
Калиноньку ламала, (2)
До личка прикладала.
– Чи буду я такая, (2)
Як калинонька тая?
– Ой будеш, доню, будеш, (2)
Заким при мені будеш,
А як підеш від мене, (2)
Спаде красонька з тебе.
Та й з тебе молодої,
Як зореньки ясної.

***
Ой у лузі калинонька стояла, (2)
На всі луги калинонька сіяла, (2)
А попри ню Василенько їзджував (2)
Та й хтів тоту калиноньку зрубати. (2)
А до него калинонька мовила: (2)
– Не для тебе калинонька саджена, (2)
Лиш для тебе Марусенька суджена. (2)

***
Вода луженьки забрала, (2)
Лише один камінь не дістала, (2)
Що на нім молоденька стояла. (2)
Що на нім молоденька стояла (2)
Та й свого батенька дожидала. (2)
– Приступіть, батеньку, до мене, (2)
Благословіть віночок на мені. (2)
Нема батенька вдома, (2)
Батенько в гробі лежить,
Навхрест руки держить,
Наче Богу молить,
Най її Бог благословить.
Благословіть мі, люди, (2)
Бо матінка не буде,
Матінка в могилі,
Не прийде на весіллє.

***
Світи, місяцю, вулицю,
Ти, ясная зорьо, – ворота,
Бо йде до шлюбу сирота.

***
Знати, Марусю, знати, (2)
З котрої ти хати,
Довкола – садовина,
Всередині – цвіт-калина.
Цвіт-калину ламала, (2)
Матінки сі питала:
– Чи буду я такая, 
Як калинонька тая?
– Ой будеш, доню, будеш, (2)

Доки при мені будеш,
А як підеш від мене,
Спаде красонька з тебе,
Та й з тебе молодої,
Як зореньки ясної.

с. Тернавка
Записала Л. Болібрух 5 липня 2009 р.  

у с. Тернавка Жидачівського р‑ну Львівської обл. 
від Хемій Ольги Степанівни, 1943 р. н.

СВАТАННЯ («ЗГОДИНИ»)  Ходив хлопець до дівки, а як 
хотів сі женити, то посилав сватів. Одної неділі йшли 
батьки молодого до дівки, а другої – вже її батьки. То 
так казали «згодини». То вже так годилисі, коли ро-
бити весіллє: чи на осінь, чи на весну. Йшли до свя-
щеника молоді, несли йому курку. Такий був закон. 
Священик вже їх питав, чи молитви знают. [У які дні 
грали весілля?] Відколи я памнітаю, то субота і неділя.

ВІНКОПЛЕТИНИ  Службу Божу наймают за здоровлє. 
Тоди в п’єтницю ввечір плетут вінець молодій. То плела 
хресна мама. Збиралисі жінки, приносили на вінок вся-
кі лєнти, мірту, шпарагус. Той сплетений вінок по ве-
сіллю ше довго стояв. Його молода над ліжком вішала. 
Так розкладали на столі квіточки і плели. Хресна бере 
нитку і так нею переплітає барвінок. І вже як скінчит 
плести, то поприв’єзує на кінци такі ленточки. Колись, 
то дитину в ліс по барвінок посилали. А я як була друж-
ков, то ходила по селу за міртов і шпарагусом, то все ки-
дала копійки в той вазон, з якого мені жінка зрізала. На 
«браму» робили таку прикрасу. Хлопці приносили дві 
сосни, робили таку таблицю: «Запрошуємо на весілля».

КОРОВАЙ  Мені то коровай пекла сусідка. Пекли в моло-
дої і в молодого. То від молодого несут коровай до мо-
лодої, а від молодої – до молодого. Зверха в нас коровай 
дуже прикрашали квітами. Пекли з пісного кіста [тіста] 
такі квіточки, листочки, а літом прикрашали живими. 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Як йдут від шлюбу, то в нас таке є, 
шо продают молоду. Молодий має мати при собі го-
рівку. А хлопці ставлят на «брамі» стіл і так торгуют-
сі... То молодий мусит дати їм горівку за молоду. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Як йдут від шлюбу, то виходять тато з ма-
мов з колачєма, берут молодих за руки і так заводят до 
хати. На лаві кладут подушки і ведут їх за стіл. В нас 
такий закон, шо молоді мают на подушку сідати.

ПОСАГ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Давали 
їй [молодій] шафу, а  колись, то брала такий куфер. 
В тому куфері було всьо її шмаття. Мати [молодого] 
виходила, вивертала кожух і питаласі молодої: «З чим 
ти прийшла?». А вона казала: «З хлібом, з вінцьом, з 
вашим сином, а моїм чоловіком». Молода все йшла до 
молодого з двома колачєма. Приводили молоду до мо-
лодого, давали їй там куделю прєсти. То так дивили-
сі, чи вона вміє прєсти, чи вона вміє шось робити. Не 
раз ше наллют води під молоду, нібито вона сі впісяла. 
Таке всяке вироблєли.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ГОСТИНА», «ВІДГОС-
ТИНА»)  Перше в молодої була гостина, а  тоди вже 
у вівторок була відгостина. То ше таке вироблєли. 
Хлопчисько вхопит тюль, перебирає сі на молоду. То 
його вже тягали по хаті, по порозі.
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ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
То не штука ізробити 
З дуба колотівку,
Але штука ізробити 
З молодиці дівку.

***
Старосто побожний,
Чому в тебе на столі
Кілішок порожний.

***
Коло свої мами добре
Та й гуляти добре,
А в свекрухи всюди рівно,
Гуляти невільно.

***
– Ой устань, невістко,
Чого так заспала,
Йди подій корови,
Шо поприганяла.
– Я ті подоїла,
Шо поприганяла,
А ті полишала,
Шо позаставала.

***
– Невістко, невістко, 
Не розтваруй губи,
Як візьму поліно,
То ті виб’ю зуби.
– Не смієш мі, мати, 
Зуби вибивати,
Було свого сина 
По мене не слати.
Було його послати
В ліс по калину,
Най би був ті привів
Богацьку дитину.
Було його послати
В ліс по берізку,
Най би був ті привів
Богацьку невістку. 

ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Туринка
Записала Л. Артюх  

у с. Туринка Жовківського р‑ну Львівської обл. 
від Лужної Ганни Іванівни, 1920 р. н.  

[Розповідь про весілля 1937 р.]

СВАТАННЯ  Йшли два старости́ – одружені родичі. Ко-
ровай несли, круглий, зверху з того самого тіста кла-
ли різні квітки й горілку. Молода рихтувала закуску. 
Молодий не йшов, аж поки не починали пити горіл-
ку. Різали коровай. Перших завжди частували старо-
стів, не можна було завертати. Якщо дівчина не хотіла 
виходити заміж за цього хлопця, то повертала йому 
гроші за горілку. Домовлялися, на який день весілля. 
Вівторок, четвер, субота. Зараз – субота,  неділя.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Печуть цілий тиж-
день, і  зараз, і  колись, пляцки, сухарі, «горішки», 
«їжачки». Колись зави ́ванці пекли, тепер  – на похо-
рон. У  вівторок господині пекли коровай. Мама хо-
дила. Колись вони несли масло, яйця, сметану, цукор. 

Господиня могла бути вдовицею. Господинямогла роз-
чиняти тісто на коровай. Місили в діжці. З печі гос-
подиня вимітала. Садила теж вона. Такий самий ко-
ровай пекли, як ішли в старости. З  тіста виробляли 
«пташки», «зайчики». Ще готували дві «бабки». Спе-
кли і писали «Многа літа молодим». Як хлопець ішов 
по дівчину, то під пахвою тримав [«бабки»], лишав у 
неї. А дівчині такі самі [«бабки»] пекли, щоб вона від-
несла до хлопця. Усі гості теж несли по короваю, теж 
такі великі, роздавали всім гостям. Як коровай був у 
печі, то перекушували... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Якщо молода була си-
ротою, батько помер, то мати не благословляла, лише 
хрещені батьки. Коли дівчину вбирали у «вільон», то 
під лаву ставили відро води, потім ту воду виливали 
на зілля...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Короваї ділили ввечері в чет-
вер. Молодий приносив свій коровай, його ділили в 
молодої. А молода несла свій до молодого. Коли пере-
пивали, ділили коровай. Дружба ділив коровай, клав 
на тарілку. Гості самі брали, спочатку – батько, потім – 
хрещені. Молодим давали гроші або подарунок...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Колись готували: салати з огірків, ка-
пусти, помідорів. За́пражка – борщ із солодкого черво-
ного буряка з оцтом без бульби (оцет або лимонна кис-
лота, або квашений буряк). Підливка на муці до м’яса. 
Капуста смажена, м’ясо, ковбаса, розсіл з макаронами, 
голубці з рижом, хто – з гречкою, м’ясом, бульбу вари-
ли зі зра́зами (тепер кажуть «котлети»). Готували кашу 
з рижу на молоці з цукром. Тепер теж варять. Каву по-
давали. Кандеба́л – варили кмин, палений цукор, оцет 
додавали, – солодкий напій, і тепер роблять. Або з ви-
шнями з компоту. Це останні страви... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ВИПРОБОВУВАН-
НЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Як молода йшла в невістки, 
давали їй куделю, веретено. Не садили на діжу. Не 
можна було молодій дивитися в піч [у свекрухи]. На 
другий день – до церкви на вивід. Віник давали моло-
дій, замітала хату, а старости розкидали. По воду по-
силали, щоб знала дорогу до криниці.

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Гологори
Записала Л. Артюх 16 серпня 1989 р.  

у с. Гологори Золочівського р‑ну Львівської обл. 
від Надеберни Катерини Іванівни, 1910 р. н. 

СВАТАННЯ  Вперед домовлялися молоді. До родичів її 
йшов молодий. Старости два. Перший раз хліба не 
нес ли, но горілку. Як відмовили, то горілку не пили. 
До ксьондза йшли, заповіди в неділю голосив. Три не-
ділі. Рихтувалися на весіллєм.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Найбільше – у вівторок 
або в суботу. За тиждень [починали готуватися]: пек-
ли хліб, порося різали, теля могли зарізати. Дріглі, пе-
кли печеню з мнєса, ковбаси ву ́джені, шинку вуджену, 
запікали м’ясо, кишку з крові.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У  суботу пекли ко-
ровай [бо весілля  – у вівторок]. Пекла господиня, 
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хто робила весіллє [мама], але кликала з десяти бабів 
на допомогу. Молодиці, дівчата і вдови, і  розведені. 
Учиняла господиня, місила свіжа, та, що прийшла. 
Качають різні ґуґлики, кладуть на коровай: квочка з 
курічками, квітку, яйця, листочки, з прісного тіста. 
У круг лу блєшку [лист] клали тісто, зверха – ці гугли-
ки. Вимітала мама. Садили у п’єц. Гуляли, танцювали 
з коцюбою догори. Діжку не носили. Руки мили, плес-
кали в долоні, вмивали одна одну, цілувалися, бо то 
весілє, бо так сі люблять. Водичку виливали телятам. 
Спечеться. Як виросте, то добувають з п’єца [печі]. 
Малі коровайці печуть  – «гусочки» називається, ба-
бам-коровайницям роздавати, ще й дітям сусідським. 
Як дві жмені розмір. Їх робили з десять-двадцять. Не 
пекли більше. Хресна мама пече коровай. Вуйко, тьот-
ка, близька сусіда. Несуть з вісім-десять короваїв на 
весілля. Такі самі ладні.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  Як ідуть на весіллє, ріжуть сме-
річку з лісу, вбирають у квіти – стрічечки, у коровай 
стромляють. Співали:

Вдайся нам, короваю,
Ще ширший від Дунаю,
Ще вищий від плота,
А кращий від злота.

Галузка – деревце. Вбирали, коли ставили на коровай, 
увечері.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Молода казала: «Про-
шу благословенства». Відповідали: «Най ті Бог благо-
словить щастям, здоров’ям і доброю долею». Хліб не 
давали. Колись їй давали ладінки [повісмо] з коноплі, 
дружки мали... У вівторок несли хліб, а найближчі не-
сли короваї. Мама молодого кропила тричі хрестом 
водою свяченою: «Най тя Бог благо словить». Зерном 
не сипала. Казала: «Щоб тебе Бог благословив, щоб 
тебе Бог хлібом обсів!». Він іде з дружбами, несли хліб 
або медівник. Три штуки... Мама, тато тримають образ 
і хліб, молодий їм кланяється, цілує хліб і в руки бать-
ків. Хлібом не мінявся. Хліб ставили [клали], свічі – на 
стіл і краяли [хліб]. Перекуска: хліб і горілка...

ПЕРЕЙМА  «Браму» ставили. Казали: «Давайте горіл-
ки, то відтворимо браму». Всім ставили. Дві патики з 
смерекою, стіл, на стіл  – хліб і слоїк з водою. Давав 
горілки, хліб брали вони на закуску. Хліб молодий ці-
лував. Тепер так само. Колись з десяти літрів робили, 
а тепер – з п’ятидесяти-ста літрів. В нас ладна церква...

ВІНЧАННЯ  Пішли до шлюбу... Хліб ніс дружба для 
ксьондза. Не обсівали. Співали: «Дякуємо ксьондзо-
ве [...], що шлюбонько дали, білі рученьки зв’язали». 
Ще «брама» одна, їм обом. Він відкупається.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Мама, тато зу-
стрічають хлібом і образом. В хату. Ставили [садили] 
за стіл. [Подавали] дриглі, мука смажена з м’ясом – по-
нашому «сіс», а по-вашому «запражка», кашу, борщ – 
остання страва. Співали «Многа літа...» й уставали 
бавитися.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Благослов-
ляють дітей з хлібом, він [наречений] її [наречену] за-
бирає. А придане принесуть в цей вечір. Мама, тато 
встрічають хлібом. А вона [наречена] несе два боханці 
хліба. На стіл ставить. Щоб у піч не подивилася, бо як 
сі подиве у піч, то скоро свекруха вмре. То піч затуля-

ли. На поріг недобре ставати, бо сі не буде вело. Курку 
ніс дружба. Чорну. Несеться для ксьондза. Мама потім 
віддасть.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ПОПРАВИНИ»)  По-
правини – на другий день. Несли гроші, колись несли 
хліб, яйця, кури. Розсіл варили. Її родичі приходили, 
приводили не молоду, а когось іншого. Співали:

То не наша дитина,
То якась підміна,
Має біду по коліна...

РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Кустин

Записала Л. Артюх 19 серпня 1989 р.  
у с. Кустин Радехівського р‑ну Львівської обл. 

від Барчук Марії Харитонівни, 1927 р. н., 
та Мартинюк Варвари Степанівни, 1897 р. н. 

[Розповідь про весілля 1950 р.]

СВАТАННЯ («ЗАЛЬО ́ТИ»)  Ходив до мене, хтіла його. 
«Давай,  – він каже,  – прийду на зальо́ти». З одним 
дружбом  – старший хлоп з фамілії [родини], зі сва-
том – хлопець. Хліба не несли, єдно горілку. Прийшов 
на зальоти. Коло печі не стояла. Сідали за стіл. Друж-
ка її при цьому була. Мама її – закуску, м’ясо, ковбасу, 
капусту смажену, хліб, а він – горілку. Картошка з під-
ливкою. Пиво ставили з її дому. До ксьондза [ходили]. 
На заповіді. Потім розписувалися, але разом не жили 
до весілля́. Три неділі [ксьондз] робив заповіді. Чи не 
силувані, чи за згодою. А якщо другу кидав, то міг не 
дати шлюбу ксьондз, а якщо вони були фамілія, то теж. 
Навіть як батьки куми, то діти не можуть брати шлюб. 
Вівторок, четвер, субота [дні, коли грали весілля]. 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Субота. За тиждень 
зачинають пекти дрібне: ме ́дики, завиванці, перело-
жанці, струдлі, хліб. Кабана у вівторок колять. Шин-
ку роблять, кишку, ковбаси, «зайці» з меленого м’яса, 
драглі готують, бо в п’ятницю вже – голубці, капусту. 
І тепер так. Борщ колись не варили. Тепер у горнятах 
варять. Локшину з розсолом, гречану кашу [готують]. 
Тепер локшину й кашу не варять. Ставили у великих 
мисках, і  файно їли. Тепер  – тарілочки для всіх, все 
напацькається. 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Коровай пекли в се-
реду, четвер. Фамілія пек ла, дружка, сват, хрещені. 
У домі, де весілля, то не пекли, бо ніколи було. Хатні 
й тепер не печуть, тільки збоку. Самі пекли, не кли-
кали нікого, бляха велика, кругла. Високий [коровай], 
а зверху виробляли квіточки, зірочки, мастили яйцем. 
Добули з п’єца, украшали: калина, цукерок круглий, 
різний колір, з білого паперу зубці витинали довкола 
короваю, барвінок наверха. На помкришку з хлібової 
діжки ставили, довкола – шпарагус або барвінок. На-
верха тере́мцю вбирали. Вирубали смеречку малень-
ку, убирають квітками з паперу, а тепер не ставлять те-
ремцю. А потім нею діти бавилися. Може бути і п’ять, 
і десять короваїв. Тепер так багато печуть на весілля: 
«лебедики», «гусочки», «півники», «горішки»...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Як зі шлюбу [поверталися], то у дверях бать-
ко, мати їх з хлібом [зустрічали]... Ті струдлі – на стіл, 
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а  молодих  – за сти ́л. Як до шлюбу, то батьки благо-
словляють, водою кроплять, без хліба. Не обсівають. 
Рядно стелять, щоб молоді клонилися батькам за 
благо словенням.

ПОСАГ  Коли за невістку йде: [давали] два образи, два 
ручники, дві подушки, три, малу перину зразу, два ко-
роваї у хустину. Його мама теж з хлібом [струдлями]. 
Могла вона везти й коровай, й струдлі. Обмінялися 
хлібом, жеби не були молоді голодні... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  На перепою дають гроші й по-
дарки, випивають, і дружба на весіллі старший ділить 
коровай.

Я тебе, дружбоньку, питаю,
Чи да́сиш, чи не дасиш короваю,
Бо я тебе на улимці перейму,
То я тобі всі кучемрі обірву.

Давали й додому по шматку короваю, господиням да-
вали. Ксьондзові несли, тепер несуть два в сільраду. 
Тепер у Лопатині в пекарні печуть. І дома теж печуть.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
Благослови, Боже,
І Пречистая Мати,
Весілля зачинати.
Я весілля справляю,
Од себе дитя даю,
Малую, молодую,
В сторононьку чужую.

  ***
Не вмів сват молотити,
Жеб грошей заробити,
Квіточку викупити...

  ***
Василю, пазюрів не маєш,
Що ти тую косу-росу
Довго розплітаєш.
Благослови, Боже,
І отець, і мати,
Весілля зачинати,
Весілля буйнесеньке,
На весь світ славнесеньке...

  ***
Благослови, Боже,
Й Пречиста Мати,
Цей коровай
На мир Божий
Роздати.
Тую білизну зняти,
Дружбоньку обв’язати.

  ***
Дружба коровай крає,
Золотий ножик має.
Краяти й доробити,
Й розуму подарити.

  ***
Перепивайте, люди,
Бо родина не буде,
Родина на Вкраїні
Не знає о весіллі,
Коб родинонька знала,
То б вона приїхала.

  ***
Чи ти бачиш, дружбонько,
Як свати коровай дарять,

То в жменю,
То в кишеню,
Коханці на вечеру.
Коханка за ним ходе,
Семеро дітей воде.

  ***
Поплив коровай на Дунай,
А ти собі, дружбонько, подумай. (2)
Сідай-сідай на коника, доганяй.

  ***
Нікому так не гаразд,
Як нашому дружбі,
Кот по йому до середи,
То по його службі...

  ***
Перелети, соколоньку,
Перекажи матінці,
Шо я йду,
Нехай вийде рід
З калачем.
Брала дитинонька шлюб
З паничем.
Не так з паничем,
Як з мужиком,
Зав’язали білі руки
Ручником.
Вийди, матінко,
Проти нас,
Запитайся
В усіх нас,
Де твоя дитинонька
Бувала,
А з ким твоя дитинонька
Шлюб брала?
Не так з паничем,
Як з мужиком,
Зав’язали білі руки
Ручником...

САМБІРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Звір
Записала Л. Болібрух 8 липня 2011 р.  

у с. Звір Самбірського р‑ну  
Львівської обл. 

від Бочкан Марії Йосипівни, 1935 р. н.,  
та Гальовської Ганни Петрівни, 1947 р. н.

СВАТАННЯ  Ходили в свати, потім ходили на оповіди, 
потім вінці вили. В свати йшов батько і брав якогось 
родича свого чи брата. Та брали хліб, горівку... Давали 
на оповіди священику. Ходили молоді до священика, 
шоб він їм три рази оповіди голосив.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ходили на весіллє про-
сити тато з мамов дівчини і хлопця. Ходили просити 
по своїй родині, а дівчина чи хлопець просили своїх 
близьких товаришів за дружбу і за дружку. В суботу 
і неділю [грали весілля]. Пекли хліб, з хлібом йшли, 
горівку несли [гості].

ВІНКОПЛЕТИНИ  Перше вінці плели ввечер. То плели 
такі жінки старші, шо на вінці приходили. Перше, то 
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як йшли на вінці, то несли кашу печену, пироги пек ли. 
Такого не було, як тепер. Спершу мама починала вити, 
а потом віддавала свахам. Свахи співали:

Зійди, Божейку, до нас, (2)
Бо нині гаразд у нас,
І ти, Божая Мати, (2)
Увійди нам до хати –
Віноньки зачинати.

***
Вийся, вінку, гладко, (2)
Як червонеє ябко [яблуко],
Вийся, віноньку, вийся, (2)
В дорогу убирайся.

***
Ой батько – як місяць,
А мати – як зоря,
Дали мене за невістку,
Де велика журба. (2)
Де велика журба,
Де хатина мала,
Посідали вечеряти,
Я по воду пішла. (2)
Я з водою іду,
На подвір’я ступаю,
Хтось в коморі розмовляє,
Мати сина намовляє. (2) 
– Ой ти, сину ти мій, 
Ти, дитино моя,
Чом горівки не п’єш,
Чому жінки не б’єш. (2)
– Ой ти, мати моя,
Ти обсудливая,
Обсудила дружину,
З ким я жити буду. (2)
А як я її брав,
То сі світ дивував,
А тепер вона змарніла,
Я б ї сам не впізнав. (2)

***
Ой ти, горо кам’яная,
Лупайся, лупайся,
Ти, дівчино, кого любиш,
Признайся, признайся.

А як була гостина, то співали:
Як ми сі побрали –
Нічого не мали,
Полягали під мішок
Та й сі цілували. 

ПЕРЕЙМА  Як йшов молодий до молодої, або як вони 
до шлюбу йшли, то робили такі «брами». Ставили на 
дорозі таку лату, образок, яку квітку чи букет і вже з 
тим переймали. Там вже сі торгували, шуткували, шоб 
дали горівки...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Як прийшли від шлюбу, мама брала три 
хліба, перев’язувала з льону таким прядивом, таким 
шнурком, в подолок брала цукерки, пшеницю, копій-
ки і так з тим йшла, обсівала. А хресна мама йшла і 
водов свєченов кропила. А потім той хліб давали мо-
лодому на голову, аби ніс до хати... Ходила [молода] 
по воду, ту воду виливали дружби... То йшла молода 
з молодим, а тепер вже не ходять по воду... А пізніше, 
коли молодий молоду завивав, то ставили ту воду під 

крісло, на крісло ставили кожух, аби богаті були моло-
ді. І так молода на то крісло сідала... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
А староста упав з моста,
Ноги сі задерли,
Так сі свахи насміяли,
Мало не померли.

***
Господине, господине,
Господине, рибко,
Запросила нас до столу,
То звивайся швидко.

***
Я нікуди не ходила, 
Тіко по барвінку,
Та й мусіла троха дати,
Не чекала вінку.

Як на другий день йшли пропійци, прийшли під бра-
му, то співали:

Ой десь тутка
Є наша гусь біла,
Вона сюди прилетіла,
Бо гусака захтіла.

***
Мамцю ж моя солоденька,
Мамцю ж моя рідна,
Не дай мене за пияка,
Бо я буду бідна.
А в пияка ні сірака,
Ані кожушини,
Шкода, шкода пиякові
Чужої дитини.

***
Дайте нам за молоду
Пухову перину,
Десіть літрів коньяку
Й легкову машину.

Як обсівала мама молодих:
Ой чи я сі допросила
В пана Бога ласки,
Що мя мама обсіяла
З білої запаски.
А я в свої мами, мами
Вигуляла ями,
А в чужої рівно-рівно,
Гуляти не вільно.
Мене мати віддавала
Та й наказувала:
– Щоби-сь, доню, співаночок
Не позабувала.
Як прийшла я до свекрухи, 
Стала си в порозі,
Мої любі співаночки
В далекій дорозі.
Чому бджоли не літають?
Бо води бояться.
Чому дівки не йдуть заміж?
Бо свекрух бояться.

  ***
Ой шуміла ліщинонька,
Як сі розвивала,
Ой плакала дівчинонька,
Як сі віддавала.
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– Ой не шуми, ліщинонько,
Та й не розвивайся,
Не плач, не плач, дівчинонько,
Та й не віддавайся.
– Як же мені не шуміти,
Зеленій ліщині,
Як же мені не плакати,
Молодій дівчині.
Як же мені не шуміти
Та й не розвиватись,
Як же мені не плакати
Та й не віддаватись?

  ***
Ой заграй ми, музиченьку, 
Дам тя грошей жменю,
Та й же я си погуляю,
Бо я брата женю...

с. Лукавиця
Записала Л. Болібрух 6 липня 2011 р.  

у с. Лукавиця Самбірського р‑ну Львівської обл. 
від Павліш Розалії Миколаївни, 1933 р. н.

СВАТАННЯ  Полюбився парубок з дівков. Тоди йшли два 
хлопи чи три того парубка на запитання до батьків 
тої дівки, чи згідна вона віддаватисі. То сі називалосі 
«в посли». Тогди йшли в свати, там вже домовлялисі, 
скіко грошей дают від родичів дівчини, кілько поля. 
А як не могли погодити, то розходилисі, не посватали. 
А як посватали, то вже тоди давали до церковці, нази-
валося «на заручини», «на оповіди». Ксьондз питавсі 
їх, чи вона кого не шлюбувала, чи він кого не шлюбу-
вав. А як виголосив три заповіди, то вже було вісіллє. 
Тоди сходятсі люди, свати з свахами. Колись такого не 
було, як зара’. Музика була своя – бубен, скрипка і гар-
мошка. І вісіллє перше люди справляли два дни... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Як посходилисі люди в суботу, на-
самперед староста взяв положив хліб на стіл і барві-
нок. Поблагословив і свяченов водов покропив, і тоди 
мама зачинала вити [вінок]. А тоди давали такій жі-
ночці, шо мала маму і тата, шо вона не сирота була. 
Насамперед мама плела і ладкала:

Зійди, Боже, до нас, (2)
Бо нині гаразд у нас.

Так три рази. І вже як третий раз вона виспівала, то 
свахи співали:

Та й ти, Божая Мати, (2)
Віночки зачинати.

Та й тоди так ладкали: 
Вийсі, віночку, гладко, (2)
Як червоне ябко [яблуко]. 
Вийсі, увивайсі, (2)
На голову вкладайсі.
А наш вінок величний, (2)
А наш хлібець пшеничний,
У Львові купований, (2)
А в селі пришиваний.
Вже ж ми вінці повили, (2)
На хлібець положили.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Та й тоди зачи-
наєсі вісіллє. Приходит молодий, на дворі сі торгуют 
старости, не можут сі погодити, кажут, шо не дадут 

дів ки. Та й платєт там якісь гроші. Як має молода бра-
та, то ше брату мусит молодий заплатити. І вже як сі 
погодили, то тоди співают свахи:

Старости сі погодили, (2)
Бо сі горівки напили. 

Господині співали:
Ой бодай тя,
З таков господинев,
Вона сховала за холяву
Кусень солонини.

А господиня розвертаєсі і співає:
Чекай, не кричи,
Якось то си буде,
Як ше кусень принесу,
Помастиш си груди.

А про старосту:
А в нашого старостуня
Білі рукавиці,
А нашого старостуня
Люблять молодиці.
Чи виділи, добрі люди,
Такую новину,
Що кухарка від старости
Вродила дитину.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, КОРОВАЙ  Давним варили такий 
борщ підбиваний [...], капусту, мнєсо, налисники з 
повид лом, сиром. Свій хліб пекли. І дві дружки фай-
но вбирали той хліб барвінком, цукерками, яблуками. 
І  то був такий коровай. Старостіна несла той коро-
вай до шлюбу і зо шлюбу. Люди як ішли на вісіллє, то 
хлопи несли літру чи пів горівки, а жінка несла паску. 
В  блєсі пекли колись паски. І  так було. Як я молода 
була, то не було так, шо кожному під бороду таре-
лі ставили. А  так, шо була одна велика миска і були 
дерев’яні лижки [ложки]. І як пекли пшоняну кашу на 
вісіллє, то клали в таку миску. Так, були такі ринки з 
вухами, то туди клали кашу, збивали яйце, так файно 
примащували і запікали. Тоди витягли, покраяли так, 
як би то тепер торт, присипали зверха цукром і так 
давали на стіл. І  вже тоди хто скілько хотів, стілько 
брав... [Чи ділили коровай?] Нє, його не різали зо-
всім. Він лишавсі в тій хаті, де весіллє було. А не раз, 
то один коровай лишали священику, а другий лишавсі 
в дівки... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Як йдут молоді, то молодої мама і хресна 
йшли наперед. Хресна кропила свяченов водицев, 
а мама мала багато всілякого насіння у поділку – льон, 
пшеницю, ячмінь, овес – і сіяла. Мама носила на пле-
чи троє хліба, зв’єзаних прєдивом. Співали:

Сіяла мама сім’є, (2)
Усіляке насіннє,
По горі, по долині, (2)
Шоби було всій родині.

Коли вже три рази обійшла, обсіяла, то давала мо-
лодим той хліб тако насередину, шоб вони плечима 
його тримали і занесли до хати. І вже як молоді пере-
ступили поріг, то три рази так обернулися, аби вони 
були господарі, і тоди той хліб на стіл положили. Така 
пословиця була, казали, шоб були багаті. Ніяким ні 
шнурком, ні нитков не в’єзали, но прєдивом... 
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ДАРУВАННЯ  А подарки як молода дає, то тоди її мечут 
гроші. Перше був такий таріль, той таріль застелили і 
туди метали гроші. Співали:

Вітаю тя, молода,
Корчиком міртуса,
Ой та най тя благословит
Серденько Ісуса.
Вітаю тя, молода,
Кущиком лілії,
Ой та най тя благословит
Серденько Марії.
Витаю тя, молода, 
Та й даю тя п’єтку,
Шоб ти мала штири хлопці
І п’яте – дівчатко...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  А вже як 
веде молодий ту дівку до мами свої, то там вже не об-
сівали, но приймали. Свахи співали: 

Утвори, мамо, ліску, (2)
Бо веде син невістку.
Червона як калина, (2)
Солодка як малина.

А молоді співали:
Як я буду привикати,
Як я буду жити, 
Як він мені не позволи
Другого любити.
Молодий ся оженив,
Молодий ся втішив,
Він свою кавалєрку, 
На банта повісив.

А дівці співают: 
Падают горіхи 
З вівсяної стріхи, 
Тобі треба забувати
Дівоцкії сміхи.

Не раз ше як заходили до хати, то стояли з медом і з 
кусниками хліба і кожному давали кушати...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  То вже молодого мама той 
вельон, вінець знєла. Тоди молода брала той вінець і 
клала на кожну дівку, танцювала з нею. Тоди звернула 
той вінок, а молода кидала його, і хто ймав [упіймав], 
то та мала перша сі віддати. Співали:

Завени си, Ганю, 
В хустку з тороками,
Вже тя не пасує 
Ходити з дівками... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
У моєму городочку
Висока ялиця,
Їдна дружка – як корова,
Друга – як телиця.
Ішла дружка з вісіллє
Та й упала з мосту,
Їдна другу ратувала,
Віддавала косу.
А я кашу добре пташу,
А капустов но пострашу.
Ой їчте, гості, борщ, (2)
Газдиня варила, 
Яєчком підбила, 

Ой їчте, гості, борщ.
Файний борщ, файний борщ,
Він стояв під лавков,
Пес на нього гавкав.
А староста упав з мосту,
Ноги сі задерли,
Так сі свахи насміяли,
Мало не померли.

А дружка до дружби співала:
До сусіди решета,
До сусіди міха,
А в сусіди файний хлопец,
То моя потіха.
До сусіди всього,
А в сусіди файний хлопець,
Я піду за нього.

[Дружба співав:]
Ой не піду в хаті спати,
Бо в хаті блощиці,
Тілько піду до стодоли 
Межи молодиці,
Бо у хаті блохи,
Тілько піду до стодоли
Жартувати трохи.

с. Мала Спринька
Записала Л. Болібрух 7 липня 2011 р.  

у с. Мала Спринька Самбірського р‑ну Львівської обл. 
від Годуляк Олени Федорівни, 1940 р. н.

СВАТАННЯ  Як мої батьки сі женили, то мені тато роз-
казував, шо взяв два хлопи жонатих, то міг бути брат 
старший, сусід, колега, та й йшли в свати. Прийшли, 
поговорили, посватали. Казали, шо дадут корову, пе-
рину, поле – «віно» то називали...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Варили холодець, капусту, пекли пи-
роги з бульбов, кашу пшоняну пекли у п’єцу, робили 
підливку, мачанку. Не раз в ту кашу ябка [яблука] за-
пихали. І хліб був, на жорнах муку мололи. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Рано, як вже мало бути вісіллє, при-
ходили такі старші жіночки і плели вінок. Той вінець 
плели з барвінку, отак десь пішли в город чи ліс, на-
збирали, принесли і плели. Казала моя мама, шо рань-
ше той вінок метали у перину там, де спали молоді.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Сідала родина – мама, 
тато, дід, баба, цьоця, ше хто там є. Тримали хліб в 
руках і образ, молоді йшли, кланялися перед кожним, 
а  вони сі передавали той хліб одне другому. І  ше як 
йшли до шлюбу, то молода йшла з дружками в потік 
і зачерпала води, а дружби по дорозі всю воду пови-
ливали. То так пару раз молода вертала по ту воду... 
Два хліба, зв’єзані докупи, ті, шо ними благословляли, 
мама давала молодим на плече, і вони так їх заносили 
до хати. Обсівала мама зерном всяким, змішала і об-
сівала. Після того молодих до хати заводила... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  То як до шлюбу йдут, 
то молода сідає на крісло, і має брат її розплести. Вона 
зав’єзує гроші собі в косу, а брат вже розплітає, чеше, ті 
гроші собі бере. А як не було брата, то сусідній хлопец 
розплітав, сестра – нє. А вот в Радівці коло Самбора ми 
були, то там в п’ятницю плетуть коси молодій, вплітають 
гроші. То мама плете. А на другий день ранком розплітає 
її брат. І раньше в нас таке було, шо мама гроші вплітала.
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с. Сприня
Записала Л. Болібрух 7 липня 2011 р.  

у с. Сприня Самбірського р‑ну  
Львівської обл. 

від Супик Розалії Дмитрівни, 1927 р. н.

ВІНКОПЛЕТИНИ  Плели [вінки]. Починала мама плести, 
а далі – свахи. Зберігала [молода вінок]. Давніше, то 
клали у перину, а тепер, то десь в шафу кладут. Буває, 
шо той вінок вкрадут і ворожут на нім, то молоді сі 
розходят. А ше як з другого села молодий, і прийшло 
весіллє, то старалисі вкрасти мітлу, аби в нашому селі 
не було весілля, аби було в їхнім.

КОРОВАЙ  Пекли [коровай] і зара’ печут. То пекла гос-
подиня. То був такий круглий хліб з білої муки. І ше 
хліб пекли на весілля. Ше давніше, то [гості] прихо-
дили з хлібом.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Жінки ладкали, а бать-
ки благословляли хлібом молодих. І  так ішли. Обсі-
вали [молодих] цукерками, пшеницев, копійками. 
То мама обсівала і давала молодому таких два хліба, 
зв’єзаних разом прєдивом. То він з тим хлібом до хати 
заходив, на голові його ніс. Ставили [клали хліб] з 
одного боку і з другого на поріг. І дружба так йшов, 
і хрестив хусточкою поріг. А жінки співали:

Хрести, дружбонько, хрести,
Бо йдут до шлюбоньку,
Аби докупочки звести
В щасливу дороженьку.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
В неділю рано
Море сі розгуляло,
Всьо поле закрило,
Барвінок примулило.

***
Питаєсі Марія:
– З чого будем вінці вити?
Втішив її татуненько:
– Не гадай сі, дитинонько,
Я маю таляр битий.
Куплю тя вінок витий,
Витий нареченій,
Золотом позлочений.

***
Наш староста молоденький,
Підкрутив си вуса, 
Його жінка – як ластівка,
А він – як покуса.

***
Ой дай, Боже, здоро́венька
Нашій господині,
Вна сховала межи ноги
Кусень солонини.
То не була солонина,
То була гуска, 
Не влізласі за холєву,
Бо холєва вузька.

***
Ой добраніч, дитинонько,
Добраніч,
Не на їдну годиноньку,
На всьой вік.

СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Сокаль
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у м. Сокалі Львівської обл. 
від Бочик Парасковії Андріївни, 

родом із с. Копитів Сокальського р‑ну  
(у м. Сокалі мешкає з 1950 р.)

ВИБІР ПАРИ  Вона [дівчина] має бути пристойна, гарно 
вдіта, коси, шоб не таке, як тепер, шоб гарно, шоб вона 
вміла співати. Чи вона вміє готувати, та на всьо ди-
вилися. А наречений тоже мав такий бути, як козаки, 
здоровий, жеби всім умів робити, так працювати, бо то 
колись, ми мали свої землі, всьо своє, і ми мусіли всьо-
всьо працювати, і всьо-всьо треба було робити. Трош-
ки [дивилися] на кохання і заможність, всяко було... 

ДОГОВІР, СВАТАННЯ  Приходила мама, батько, з бать-
ками і її, і  його радилися, як, коли, шо. То було до 
сватання. Попередньо дізнавались про наміри бать-
ків нареченої, вони погодяться чи не погодяться... 
Дружба, ну, і  пізніше батьки вже радилисі, як, шо, 
і всьо. За сватів то всьо молодь була. Але всьо, як то 
кажуть, [не] мої знакомі, але мої рідні, десь триєчні, 
перші триєчні або другі триєчні, те все свої рідні, десь 
там сусіди... Разом з батьками молодий приходив: «Я з 
нею ходив, та й тіко ходив, ходжу з нею, люблю її». 
Вона – його, ну, і радивсі, коли то весіллі. І батьками 
радилисі, і всьо. Радилися,  може, там сідали за стіл. 
[Чи дівчина в’язала хустку хлопцеві?] То-то такі зви-
чаї є... В нас не було хустки. Так в суботу – весіллі, а в 
четвер прийшли на заручини вони. Хустку надівали, 
як вже повінчані. Краяли [хліб]. Той хліб роздавали 
дівчатам, щоб вони швидше заміж вийшли... Цукерки 
дітям давали. [Чи було таке, шоб відмовляли сватам?] 
Та було так часом, але то вже дуже рідкість. Тоді всьо 
повертали. То радяться [батьки] межи собою, як, коли 
і шо зробити, і всьо. Було таке, чи підеш, чи як то буде. 
Бо вони, я тобі скажу, як вже хлопець до дівчини стіко 
ходе, але такого нема, шоб я його не знаю, він мене не 
знає. На сватання музик не наймали... Співали пісні, 
но я там того не пам’ятаю... Обговорювали [придане 
дівчини]. То ше колись було поле давали... Колись да-
вали і корови.  [Чи родини обмінювалися подарун-
ками?] Так, батько подарує матері, шоб там десь ту 
блюзку, так десь ше шось, той йому сорочку купила... 
Таке було і тепер навіть ше... Були у нас і оглядини. 
Приходили до хати, принимали їх. То такі оглядини...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Більше в суботу, неді-
лю [запрошували], нє – четвер, вівторок. А це навіть 
раньше. Ходила молода. Вона сама і дружки, або з 
дружбою, або дружки. [Ті, кого запрошували, чимось 
пригощали?] Як вже прийдуть, то вони пригостять... 
«Просим Вас на весілля»... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  З  барвінку всьо, то колись так було. 
Тепер вже  – нє. Барвінок рвали... Я  ще сама ходила 
рвати той барвінок до ліса, бо де ж тут будеш. Пле-
ли такі віночки, всяке таке. [Хто рвав барвінок?] Ті, 
шо запрошені були на весіллі. І хлопці, і дівчата. Хто 
вмів, бо то треба вміти [виплітати]. А ті молоді не вмі-
ють, то-то всьо старі робили. А, та робили, а то тепер, 
кажуть, з мірту робили. То колись було з барвінку, 
а тепер-во вже на мої літа, то вже такі з мірту [вінки]. 
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То такий віночок, і два таких віночки довгих. І на ко-
руні таже мірт причіпляли раз від разу.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Та, та-во весільне 
[деревце] прибирали, і то нині прибирають ше... Со-
снинка маленька така, і то там цвіточки всякі ті-во по-
наробляють. А з паперу, ну, ті, дружки... В нареченого 
собі там мали робили, а в нареченої тоже робили свої. 
То це гільце несли за нареченим.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Мнясо таке пісне, 
перше цвиклики завше були (таке, з буряків червоних, 
таке, і хрін там, і сіль там, троха солі, цукру) і огірки, 
і  помідори, то вже всьо. То вже залежи, як мой-во, 
борщ давали на обід... Борщ, бульйон з локшини. Ше 
місили своє тісто, шо я навіть сама місила багато, як 
десь тако на весіллі... І  місили такі великі паляниці, 
тоненькі-тоненькі, так сі скручували-скручували і піз-
ніше так сі краяли, отакі локшини. Я то донині навіть 
роблю на россіл, так як бульйон якийсь гарний, з ку-
рей, обов’язково то було. Холодець то донині роблять. 
І  голубці робили, капусту тушили і мнясо тушили 
таке, і таке тепле м’ясо, ну, таке всяке...  Колись горіл-
ки дуже мало пили, то тепер то вже та-во, фляжками, 
а колись – півлітри, то вона ціле весіллє відбула. Зна-
єш, то такі кєлішочки маленькі. Там кіко там дзьобне, 
може, наперсток, бо я сі стидала, і то кажде так. Дуже 
мало всякого того було. А дівчата взагалі не пили...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Ко-
ровай пекли найбільше в четвер, як в суботу весіл-
ля, то в четвер або в вівторок. Наймали господиню, 
з своїх рідних, таких-во, хто вмів так гарно печи, бо 
то тоже не кожна вміла печи. Ай і донині так є, як хто 
гарно пече цей коровай, то так треба... В неї [в молодої 
пекли]. Там, де весілля має бути, там і пекли той коро-
вай... В нареченої, всьо в нареченої... В нас то колись 
того не було, шоб мущини [замішували тісто], всьо 
більше жінки. А колись так було, шо сніп жита прино-
сили... О, коровай випікати, треба довго місити, треба 
вміти місити. То вже муси бути жінка така, шо вона 
вміє. Дуже файно вимісити, вирвати, шоб воно сі на-
рухало, ше дві години шоб воно сі нарухало, нарухає, 
тоді знов... І виробляють такі галки [...], такі рожечки 
або шось там на тому короваю... І то кладут, як воно 
підросте, і кладут наверха, і змазують яйцем – жовт-
ком. Коровай має бути круглий, донині навіть. [Куди 
потім виливали воду, у якій коровайниці мили руки?] 
То підливали під яблуню, під грушу. [Хто содив коро-
вай у піч?] Тая господиня, шо вона вміє. Шо вона знає, 
кілько там, шо, як печи... В нас хрестили в ім’я Отця і 
Сина і Святого Духа, три рази хрестили, та ше донині 
навіть христять. [Що коровайниці приносили із со-
бою?] То залежи, як договорувалися, але всьо давали 
[батьки]... Трохи ліпше так, чисто [мала бути одягнута 
коровайниця], шоб [...] на неї всьо було чисто... «Баб-
ки» такі великі пекли вже пізніше, як то коровай... То 
пізніше, де коровай давали, там шось, те печиво яке 
всяке, бо, не тіки коровай, і пляцки всякі, всякі рога-
лики і тістечка всякі. То всьо пекли. Ай, то-то казали, 
як коровай хороший, то буде подружнє життя, так. То 
донині навіть так кажуть...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Молода і молодий... Свашка і дружка, 
і  сват... Був староста. Та з родини його. Староста  – 
з  родини... Керував тим весіллям [староста]. А  сват, 
так як за столом, то він доносив, допрошував. Коровай 

ділив. Молодят навколо столу обводив. Все весілля 
більше староста робив. А батьки і молодого, і молодої, 
вони сиділи, але тихенько... Молодих благословляли. 
А, то хрещений батько був, і то нині кажуть так. Він 
там помагав, доносив. Старша сваха була на весіллі. 
Аякже, то обов’язково. Вона мала хустку зав’язувати. 
Після вінчання в церкві накладали хустку. Весільні 
свічки засвічувала... Вже всі дружки сі вбирали, ну, 
в  українськім строю... Більше українського строю за 
моїй пам’яті...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Дружба [розплітав 
косу]. За мене, то вже не було, але я ше пам’їтаю, як 
косу [розплітали]. Вона на середині хати, на кріслі сі-
дає, і вона мала коси, і то її дружба [...] розплітав. Роз-
плітає дружба косу, чешить її тако. Дуже хороше то 
виглядало. А пізніше давали їй віночок, їден, то такий, 
а другий знов зелений з того мірту, довгий такий, два, 
і коруну. Коруна – така ленточка широка біла. Та і до-
нині, я бачила, її роблять. Отака ленточка... Така довга-
довга. Причіпляют той мірт, і такий віночок робліть з 
мірту, а тут такі дві довгих-довгих, до самого того-во. 
Така коруна є, така довга, і на тій коруні мірт до самого 
кінця. Дуже гарно. Молода сиділа на подушці... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Вона [молода] до він-
чання не пішла, як вона мусіла вклонитисі матері, 
батькові, обов’язково, і ше там сестрам чи там братам 
своїм рідним, а тоді вона пішла до шлюбу. До шлюбу 
їх благословили, свіченою водою окропили, і як вони 
приходили з шлюбу, тоже витали їх і давали хліб їм. 
Обов’язково. Як йшла до шлюбу, то вона вже була 
вбрана, в  вельоні то всьо. І  тепер дружба бере її за 
руку й веде до хати, і мама, і батько стають, і вони кла-
няютьсі. «Мамо, благословіть мене». І  вона три рази 
кланяєтьсі батькові і матері, вони цілуютьсі і так. І там 
рідним ше своїм котрим  – братам чи сестрам. І  тоді 
вони їдуть до шлюбу. Так, разом кланяютьсі. Нарече-
на більше. Вже як там батьку і матері, то вже і він му-
сить бути. Більше разом. Тепер вже як їдуть до шлюбу, 
то вона не їде разом з ним, тільки вона окремо, і він 
окремо. А  вже назад, як вони вже повінчаються, то 
вони вже їдуть разом... 

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ   
Тіки в церкві [реєстрували шлюб]. Колись, то все в 
церкві, ну, і пізніше [...] вже мусіли дати знати, як вони 
брали шлюб, але всьо церква робила... То залежи, як 
вони сі договорували, де весіллі буде. В  більшості 
до молодої [їхали]. Як вони тіко прийшли під поріг, 
то зразу чи мати, чи батько вийшли і: «Вітаєм, гості, 
і зразу просим, просим до хати». І всьо. Тако міняють-
сі хлібом, обов’язково, то ше нині є те... І ті мають хліб, 
і ті мають хліб. Чи батьки, чи десь там староста, але 
міняються хлібом. [Чи батьки зустрічали молодих у 
вивернутому кожусі і пригощали медом?] Було таке. 
Три рази обов’язково [наречені мають вклонитися]: 
батькові, матері, сестрі, братові, там цьоці, всім своїм 
рідним, обов’язково, як іде до шлюбу.

ПЕРЕЙМА  [Чи був звичай перепиняти молодих по до-
розі додому?] О, то було, то страшне, то донині ше є. 
То донині не переїхали, аж не дали їм літр горілки. 
А то свати [перепиняють]. Вимагають шось. Горілку...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Перше у нас покривали мо-
лоду, а  тоді ділили коровай. Покривали молоду хус-
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тиною після вінчанні, та й тепер ше так є, навіть в 
церкві. Я сама колись бачила. Після вінчанні вона іде 
молитисі, і він іде молитисі, а бере сват хустку, і бере 
і  накриває хусткою. Коруну знімає священик. То-то 
залежи, то священик ше знімає, аякже ж.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Розділяють коро-
вай вже, як вже мають дарувати. Як мають дарувати, 
то вже беруть коровай і берут його ріжут, і дарили. Він 
бере горілку і чашу, шось там, наливає: «Хто перший? 
Хто там дарити?». І бажає їм там щасті, здоров’ї, всьо. 
Першим батькам, своїм рідним ділять коровай.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  То залежи, як вони до-
говоруютсі. До молодого вже після дарування, після 
того всього, аж тоді їдуть до молодого... Виряджають 
молоду до молодого батько, мати, всі. Хліб [вони із 
собою мали]. Зустрічають хлібом. «Вітаємо, гості, 
з хлібом»...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, ВИПРО-
БОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Свашки од моло-
дої приносили [сніданок], казали: «Дамо їсти її». А як 
принесли сніданок, пригощали батьків молодої, сіда-
ли за стіл... Невістка на наступний день має топити 
піч, носити воду. Та й тепер так кажуть: «Іди-іди, іди 
шось роби»...

РЯДЖЕННЯ  В козу – вивертали кожуха. І там бігали. До 
сусідів по кури не ходили, нє... Робили опудало. І за-
раз так-во. Всякі тей-во, нав’яжуть-нав’яжуть таке, не 
знати шо, і то таке опудало. Опудало ше й тепер зараз 
роблять. [Потім його спалювали?] Нє, розв’язували, 
бо десь там хустки, десь там ше шось понав’язують...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  То-то кажуть: 
«Не переходіть, не переходіть». То нині ше й кажуть: 
«Не переходіть, бо молоді їдуть». [Що казали, якщо в 
день весілля йшов дощ?] Кажуть, шо сльози будуть 
втрачені. 

с. Ванів
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у с. Ванів Сокальського р‑ну Львівської обл. 
від Скебської Ганни Дмитрівни, 1937 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Вона [дівчина] мала бути робоча, краси-
ва, не зрадлива. Вона повинна бути такою. Вона ди-
виласі, шоби він [хлопець] був робочий, шоб він не 
пив горілки, шоб він не хуліганив, шоб він її слухав, 
шоб він до неї звертався так, як має бути. Ото дівчина 
хтіла хлопця... Перше ходили до сільради – розписа-
лисі, тоді йшли до церкви, несли на заповіди до свя-
щеника, тоді було весілля призначено на який день, 
і  молодий ішов до молодої, і  молода ішла до нього, 
кланєласі його батькам, він кланівсі її батькам, і так 
вони ішли до церкви. В церкві брали вони шлюб, зі 
шлюбу, якшо вона ішла заміж, за невістку, то вони 
ішли до него, а потім від него ішли до неї. І придане 
було... На віру жити було великий гріх [...], великий 
гріх було зраджувати людину. Отак як, наприклад, 
ви маєте хлопця, він вас зрадив, він вже має гріх за 
вас [...], бо він перейшов зраду, а так людина не пови-
нна бути. Людина повинна одна другій вірити, одна 
другу любити, одна до другої сі хилити, і так їх пови-
нно іти життя. 

СВАТАННЯ («ЗАРУЧИНИ»)  Засилав, приходили старо-
сти. [Казали] «заручини». Заручини були, хлопець ви-
силав зі свої сторони чи дядька, чи якогось родича в 
старости до дівчини, і дівчина приймала його. Як хті-
ла іти за нього, то казала, шо піду, а як не хтіла іти, то 
відказала... Молодий ішов з ними [зі старостами]. Він 
чекав. В коридорі. Вони казали, шо: «Ми прийшли до 
вас, хочемо посватати вашу дочку, чи ви будете згідні 
з тим?». А вони відказали, чи згідні, чи незгідні, і ви-
зивали молоду. «То, – каже, – питайте молодої, чи мо-
лода згідна». Як молода була згідна за него іти, то вона 
казала: «Я за него піду». Хліб і сіль [несли старости]. 
Ділилисі, розрізували [хліб]. Наприклад, ніс молодий 
хліб, вони розрізали го [його] надвоє, пів – дали тим 
батькам, пів  – дали тим батькам. [Коли молодий за-
ходив до хати?] Коли молода дала згоду вийти за него 
заміж. Рушники в’їзали, на молодого вона зав’язувала 
хустку на рукав, а на сватів вона в’їзала рушники. На 
правий [на праву руку]. Сідали за стіл, були заручини, 
були дівчата, були хлопці, всіх кликала молода на ті 
заручини. І там співали пісні. Такі весільні:

Ой вийду я та й на гору,
Спогляну я на долину,
Ой вийду я на гору, на гору,
Спогляну я на долину.
Там мій милий коня пасе, (2)
Там мій милий коня пасе, коня пасе 
Та й до річки напувати воде.
А я йому сподобалась,
А він мені сподобався.
А я йому сподобалась,
А він мені сподобався.
Ой мій милий, мій миленький,
Прийди, прийди...

***
Сонечко сходи, сонечко сходи, 
А місяць заходи,
Молодий козаче до дівчини ходе,
Молодий козаче до дівчини ходе.
До дівчини ходе та й її питає:
– Дівчино, кохана, чи підеш за мене?
– Ой вийду я, милий, ой вийду в садочок,
Прийди, мій миленький, поговорим разочок.

І так дівчата сиділи, хлопці [...] співали свої пісні:
Ой на горі, на горі
Терен цвите, терен цвите,
Терен цвите біло,
А мій милий, а мій милий,
А мій милий ладний.
А мій милий, а мій милий,
Не такий як жоден.
Ой милий мій, ой милий мій, 
Прийди мі приснися,
Нех я тебе покохаю,
Я твоя дівчинисько...

ОГЛЯДИНИ  Як вона йшла за невістку, то ходили 
[до  хлопця], а  як він ішов за зятя, то ті батьки при-
ходили [до дівчини]. [Називалося] «ходити на огляди-
ни». Приносили хліб, сіль, в рушникові завитий, і ска-
зали: «Ми прийшли до вашої хати, шоби ваше госпо-
дарство оглянути, бо ту йде моя дочка за невістку, чи 
ви її приймите, як ви будете з нею сі обходити». Якшо 
там ше був брат чи син, чи дочка, то вони складали 
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договір, шо доти та дочка буде, поки не вийде заміж, 
а та прийде за невістку. І так само в хлопця, і так само 
в дівчини. Бо колись не було так, як тепер є, їдне-двоє, 
колись була ціла хата дітей, і тре’ було всіх поженити, 
і тре’ було всім дати, і тре’ було всіх погодити. І батьки 
прийшли і питали: «Чи будете ви згодні, якшо моя до-
чка прийде до вас за невістку?». А вони сказали, шо: 
«Будем згодні, тілько шоб вона тримала мир і згоду 
між іними дітьми, шоб вони були всі рівні, шоб не ро-
били різниці між собою». А як хлопець приходив, то 
хлопець те саме оглянув і сказав, чи він буде брав ту 
дочку, чи він не буде брав, чи вони згідні, як він при-
йде до них, чи не згідні. Ото таке було колись. Могла 
[дівчина відмовити]. Вона так, зібралисі до шлюбу, 
вона сорочки молодому не вислала, від него подарун-
ку не прийняла і сказала, шо вона його не хоче, а по 
чім  – найбільше по зраді. Як він якусь ше одну мав 
чи, може, дитину мав, а вона не знала, а потім вона сі 
довідала, то-то таке могло сі стати, а так – то нє. А так, 
то як вже так получалось, шо вона не знала, шо він був 
переступив Закон Божий, то вона йому тоди сказала, 
шо я тебе не хочу через то, шо в тебе є дитина чи шо 
там. Найбільше за [через] дітей розводилисі. Молода 
купувала подарунки батькам молодого. Там светр по-
дарувала, хустину подарувала матері, батькови  – со-
рочку чи тоже светр, шось, шо їй десь позволила душа 
купити. Шо купили батьки, то вона подарувала. А мо-
лодий молодій то шо купив – ну, купив її перстень до 
шлюбу, мати молодого купила хустку завити її, то був 
обов’язок її купити хустку. І так більше втрати мала 
молода. Молода, кілько в молодого було [...] родини, 
чи бабуня, чи дідуньо [...], чи сестри, чи брати, вона 
мусіла кожному купити подарок... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Маршалка – а во, главар, котрий веде 
весілля. Він мав палку таку, на палці – повбирані такі 
квітки, но і співав їм. Ті йшли до перепиттє, він співав: 
«Десь то має бути, не сідає тути пані молода вдома». 
Вона давала сі чути і приходила перепивала. «Десь то 
має бути, не сідає тути пан молодий вдома». Він при-
ходив перепивав, шо мав положити на ту тарілку, то 
положив. Отак він тим весіллям, всьо весілля він вів... 
Свашки мали коло молодого сидіти, бути вдіті, ну, 
віночок мали, стрічки мали і сиділи коло молодого... 
Був один старший дружба, а  остальні всі були такі 
дружби, його товариші, які прийшли на весілля. Вона 
[наречена] мала дружки, а він [наречений] мав сваш-
ки. Кликали [хрещених батьків]. Вони мали заміщати 
батьків рідних, шо батьки рідні могли офірувати, то 
повинні офірувати ті батьки хресні, а як не було своїх 
батьків, то хресні то всьо виконували, вели ціле ве-
сілля і ту всю втрату брали на свої руки. Як були свої 
батьки, ну, то батьки свої там справляли те весілля, те 
всьо. Сваха була. Сваха [...] з старостою вела весілля. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода [запрошувала]. 
Вона вдівалася і брала дружки, і  ходила по родині, 
просила всю свою родину, а  тоди молодий йшов по 
своїй родині просити, таже брав два свати і йшов про-
сити по своїй родині. [Якими словами запрошували?] 
«Просили тато і мама, і я вас прошу, шоб ви прийшли 
до мене такого і такого числа на весілля». [Потім треба 
було вклонитися?] Так. [Що люди відповідали?] «Нех 
тебе Бог благословить, прийдемо»... Вони самі прихо-
дили, просили всю родину. В кожну хату – нє, тілько 
до рідних...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай начинали пекти 
в четвер. Старша господиня [пекла]. Вона [молода] 
мала свої старші господині, він [молодий] мав свої 
старші господині [кухарки]. Коровай пекли в него, 
коровай пекли в неї, тоди несли до церкви той коро-
вай і в церкві давали їден священикові, їден – дякові. 
Та господиня мила руки, помила руки, тоди браласі до 
роботи, брала муку, брала там всі яйці, всю умасту і 
то всьо змішувала, і місила в тім, в замісі. То всьо ви-
місила, і треба було, шоб воно сі підрухало. Як воно 
сі порухало, вона тоди накидала в таку блєху велику 
круглу [лист] і пекла той коровай. І так само у моло-
дого робили. Прикрашали [коровай], довкола плели з 
барвінку віночок і співали:

Ой плинь-плинь, віночку,
Гарний барвіночку.
Ой плинь-плинь, віночку,
Гарний барвіночку...

Самі жінки пекли коровай, і самі жінки пхали в пєц 
той коровай, і самі жінки приспівували пісню, і потім 
здобули той коровай, повбирали той коровай, довко-
ла віночок з барвінку плели і квітками... Тако довкола, 
довкола короваю плели вінок і по боках причіплювали 
квітки. Живі, хто як сі женивсі: як женивсі вліті, мож-
на там було живу квітку причепити, а женили в зимі, 
то робили квітки, плели з того, а-во, з чого роб лять 
квітки. Як вийде коровай пишний, високий, то життя 
буде добре, а як коровай осєде, то буде їх життє таке 
погане. Вінки робили, наприклад, в нас вінок робили 
на «брамі», вчіплювали каблук, той каблук вбирали 
смереком, тоди той смерек прикрашали лєнтами чи 
квітками, і так він був вбраний всьо весіллє, а по ве-
сіллю його знімали.

ВІНКОПЛЕТИНИ, ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Плели [мо-
лодій вінок] в п’ятницю дівчата... Барвінок рвали по 
городах, в кого був барвінок, і шили на зелену лєнту, 
і тоди, як молода вже вбиралася, то її його причіплю-
вали. Є  отак їден листочок, тоди два, тоди три, їден 
листочок, два, три, і так шили. Ше шили з мірту, з роз-
марину, ше з того шили такий вінок на голову моло-
дій. Коруну вбирали, колись не було вельона, колись 
вбирали молоду в коруну. Отут вчепили такий стро-
йок, вбирали, білий був стройок, з білої лєнти, і потім 
тим такий розмарин, тако чіпляли, а тоди за тим ішов 
той вінок барвінковий, а тоди за тим ішла коруна. Ко-
руна була вбрана така-во, ту мала віночок сплетений 
з мірту або з розмарину пришитий, і так вздовж була, 
така-во довга коруна, одна лєнта і друга лєнта, попри-
чіплювані мірт і розмарин. І молодій ту коруну чіпля-
ли на голову, вбирали її дівчата, крутили її і вбирали 
дівчата ту коруну... То приспівували:

Ой плинь-плинь, віночку,
Гарний барвіночку,
Ой плинь-плинь, (2) 
Ой плинь-плинь, віночку.
Гарний-гарний-гарний,
Гарний барвіночку...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  В  п’ятницю ввечір [плели він-
ки на ворота]. Хлопці і дівчата... В молодого чіпляли 
вінок на тих воротах і в молодої чіпляли. То були ті, 
його родина чіпляла в него, її родина чіпляла в неї, 
прикрашали. Ну як, такий робили каблук з дроту і на 
дріт намотували, з ліса привозили ялинку, намотува-
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ли ту ялинку, а тоди чіпляли лєнти на неї, і вони так 
висіли, аж розбирали по весіллю, по весіллю то всьо 
знімали, то всьо скидали на купу і спалювали.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  В той день, коли було 
весілля, ішов молодий насамперед розплітати косу, 
а тоди ішов батько, мати і вся родина. Це відбувалося 
в суботу... [Співали] «Прийди, милий, нині розплітати 
косу мені...». Він розплітав косу і ті поплітки ховав в 
кишеню, і потім вже як її завивали хустку, приходив і 
її ті поплітки вплітав в косу, заплітав ту косу і вплітав 
ті поплітки. А тоді: 

Прийди, мамо, нині, розплети косу мені,
Прийди, тато, нині, розплети косу мені.
Мама розплітала, косу слізьми вмивала. (2)
Не плач, моя мамо, не плач, мій татусю,
Якось воно буде, додому довідаюся.
Прийди, родино, нині, розплети косу мені, (2)
Коса моя мила, коса довго мі служила,
Коса моя мила, довго-сь мі служила.

Їй клали подушку, садили її на подушку, вона сідала, 
і тоди її [молоду] розплітали. Спочатку молодий, по-
тім мати, потім батько, потім вся родина підходила, 
дівчата і хлопці підходили, всі її колєги підходили її 
розплітати. Як її розплели, ту косу, тоди дівчата вби-
рали її до шлюбу, надівали її той вінок барвінковий, 
надівали її ту коруну... Тоді вона сі вдівала не так, як 
тепер всьо біленьке, то, шо мала, там спідничку якусь, 
кофточку якусь, блюзку, то сі вдівала і йшла до церк-
ви. Кланєласі батькам, ставали батьки перед гобраза-
ми, і мати ставала, і батько ставав, і вона сі кланєла. 
[Казала:] «Прошу благословенства». 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Батьки хрестили її і ка-
зали: «Нех ті Бог благословит добром, щастям і здо-
ровлям на многії-многії літа». Так батьки казали, і так 
родина казала, і так всі казали. [Співали:]

На горі, на горі церковця стояла,
А в тії церковці молода шлюб брала.
Вона в нії брала, вірно присягала,
На довгії літа милого шукала,
На горі, на горі та й на долиноньці
Стояла церковця...

Сідали на фіру чи йшли пішки, як недалеко було, і ше 
співали:

Ой колом, ой колом сонєчко вгору йде,
Молода дівчина до шлюбоньку іде,
До шлюбоньку іде, буде присягати,
Будуть рожі-квіти з голови спадати,
Вони поспадають, ти не позбираєш,
Молода дівчино, долі не вгадаєш.

В молодого готували весілля так, як в молодої. Його 
родина ішла до него, а він з сватами ішли до неї...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Молодий викупляв, давав гроші, 
хто був в неї молодший. Братові молодшому чи сестрі 
молодшій давав гроші і викупляв ту свою молоду... 
Скілько мав: як був богач, то більше дав, як був бідні-
ший, то менше дав, як який...

ПЕРЕЙМА  Перепиняли, виносили стіл, образ, квітки 
і хотіли могорич від них. І вони там давали їм даро-
визну, шо мали наготовлене, давали їм горівку, дали 
їм закуску, і той стіл приймали, і вже вони ішли далі. 
[Співали:]

Ой на горі, на горі церковця стояла,
А в тії церковці молода шлюб брала.
Ой на горі, на горі високая нивка,
Вчера була дівчинонька, нині – молодичка,
Вчера була дівчинонька, в віночку ходила,
Нині вже є молодиця, хустку ся завила.

***
Попід гору високую тарахайка їде,
Ой ти, дурню дурнуватий, хто за тебе піде?
Ой ти, дурню дурнуватий, дурна твоя мати,
Шо вона тя не навчила дівчат цілувати.

***
Співала я співаночки, співала, співала,
Мої милі співаночки, де я вас шукала,
Мої милі співаночки, де я вас подію,
Позбираю за пазуху, по полю розсію.

Батько і мати давали [молодим обом] хліб під пах-
ву [...], і вони заходили за стіл, клали на столі, тоді всі 
гості сідали, і  вони сідали за стіл, ну, і  тоді співали. 
Грали музики.

Грайте, музики, грайте, цимбали,
Для наших молодих, шоб була весела пара.
Ой музики, музиченьки, весело заграйте, 
А для наших молодих пісеньку співайте.
Ой співала співаночки, та й не вміла вдати,
Прийшла собі на весілля хлопця пошукати...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вона йшла до церкви, в церк-
ві брала шлюб, і  тоді його мати надівала хустину на 
молоду. Надівала хустину, і священик її вів до [ікони] 
«Матері Божої», і читав їй молитву коло «Матері Бо-
жої», а молодий ішов до [ікони] «Ісуса», благав про це 
Ісуса і таже молився, тоді вони сходилисі обоє коло 
олтара, і співали її вже хористи пісню:

Ой на горі, на горі церковця стояла,
А в тії церковці пара молода шлюб брала.
Ой на горі, на горі висока долина, 
Ой на горі, на горі то моя дівчина... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Як перепивали, 
[дружка] краяла той коровай, той, шо [молодій] дали, 
кожному давала по кусочку короваю, перепивала го-
рілкою, її давали гроші, вона собі клала в хустинку ті 
гроші, ото сі називало «перепиттє». Коровай краяла 
старша дружка, вона налівала кожному, ішло їх по 
двох: чоловік і жінка чи хлопець і дівчина. І собі вона 
налівала, і їм налівала, і давала той коровай, ну, і пере-
пивали. Ну як, вона брала, і ті брали, хто переспівував, 
хто не переспівував.

Ой на тобі, Марусенько, молодий віночок,
Щоби-сь мала штири хлопці, п’яту – дівчиниську.

Перепивала, казала: «На щастя, на здоровля тобі, 
шоби добре в згоді жили, шоби одне другого люби-
ли, шоби сі не сварили». Отакого кожна. Молода пила, 
а старша дружка краяла коровай... Молода і молодий 
пили. Чотири стаканчики були, і вона налівала там чи 
вина, чи горілки, то вони пили всі четверо: молодий, 
молода і тих двоє, шо ішли перепивати. Могли дару-
вати саме більше в нас гроші. Хто дарував там шось 
для дому: чи якісь наволочки, чи якісь простині, шось 
таке-во могли ше дарувати, але саме більше дарували 
гроші. Насамперед [коровай] давали родичам, а тоди 
давали, хто підходив, то тим давали коровай, вони 
пили і закусували. Тоді їхали до молодого перепивати. 
Так само, як ту сі відбувало, ну, вони ті гроші давали 
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всі молодому, а молодий тоді ті і ті гроші докупи давав 
молодій. Молода брала зав’язувала хустину, клала на 
стіл і сідала на ту подушку і ті гроші, на них сідала. То-
то був такий закон у нас. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  [Зустрічали] так 
саме, як в молодої. Мати виходила таже з хлібом, 
і  батько до них з хлібом, зі солею виходили, їх стрі-
чали і вели до хати, но і в хаті сідали за стіл, і трошки 
поприймалисі, і сідали до перепиттє, бо вона була вдо-
ма, весілля було, вона не хтіла ні їсти. То ше посиділи 
трошка і перепивали...

Молодий молоду 
Положив на льоду,
Ой тікай молода, 
Бо ті займе вода...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ 
Де ж ти мене поведеш до комори спати,
Я нікому не давала, тобі мушу дати.
Де ж ти мене поведеш таку невеличку, 
Мене мати шкодувала, як перепеличку.
Мене мати шкодувала, не вміла повити,
А ти мене заведеш до темної хати.

То-то так співали і її вели до него, там він її брав і вів 
до комори чи до хати, де вони там мали місце приго-
товлене, там він її клав, і там вони спали, але шо со-
рочку виносили, такого в нас не було...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («ПОПРАВ-
КА»)  Приходили [на наступний день батьки]. То була 
поправка, в молодого була поправка і в молодої була 
поправка. А-во, шось осталосі [з] весіллю, то його 
ставили і доїдали, то-то називалосі «поправка»... Було 
таке, шо передівали, і було таке, шо ішли до хліва, зла-
пали курку, злапали ше шо і несли до молодої, бо він 
ішов за зяті, шоби їм велось і шоби вони мали то всьо.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  А-во так брали дівчат – 
передівали на хлопців, хлопців передівали на дівчат, 
музики грали, гуляли, співали. Отакі-во жарти пока-
зували... Могли [підмінити молоду], але він [молодий] 
відразу бачив, шо то не та, та й казав, шо то не моя. 
Перебирали її, се друге оділи на її і до него, а він каже, 
шо то не та, я теї не хочу, то не моя...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Тарілку розби-
вав батько, як кропив довкола молодих. Як мали іти 
до шлюбу, то співали:

Покропи нас, батінку, (2)
Свіченою водою.

То він ходив і кропив, а мати за ним сипала копійки і 
цукєр до них. І він тоди як третій раз обійшов, пере-
хрестив ту їм дорогу і той талєж [тарілку] кинув так, 
і розбив. То таке було в нас. Такий був закон...

с. Комарів
Записала Т. Момот у вересні 2011 р.  

у с. Комарів Сокальського р‑ну Львівської обл. 
від Козюк Марії Ільківни, 1923 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Більше брали, шоб розумна була, а зараз 
беруть, котра має машину, котра має ше знаннє, вче-
на, ну, може, бідна так виходе, хіба шоб вона була така 
ладна, а  хлопець сподобавсі. Воно так було, шоб на-
віть вийшла заміж і не вміла зупки зварити, але була 

ладна, бо як пішла на заповіді їдна дівчина, і каже свя-
щеник там: «Ну добре, Марусю, ти така молоденька, 
маєш шістнадцять літ, чи ти вже вмієш зупку звари-
ти?». А вона каже: «Прошу отця, шістнаціть – молода, 
а дваціть – вже стара»... Або богате, або їдне друге спо-
добало так, шо пішли обидвоє, а-во так було, шо тато 
і мама вигнали: «Ідіть!». Було ше так, шо: «Я з цього 
роду не хочу, бо той мені рід не подоба мі». І діти по-
женилисі, і пішли від тата, від мами, так ше й було.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  Було 
[сватання]. Воно відбувалосі, тільки заручини були. 
«А  нині в теї дівчини заручини». Вже тоди старост 
просили, родину, то вже затвердили, тобто всьо буде 
добре, і  тоди вже розказує, коли буде весілля... [Хто 
міг бути старостою?] Та кого собі запросили таких з 
рідних, з поважних людей [...], з старших, ну, таких, 
шоб дядько був такий розумний. [Що казали старо-
сти, коли приходили?] Шо там сподобав хлопець вашу 
дочку, ну, там сі договорювали, от і всьо... Батьки при-
ходили, як вже ті заручини були, а  прийшли перше: 
«Слухайте, так і так, чи можна приходити? Як можна 
приходити, то вже ми тоди прийдем». З  тими разом 
[зі  старостами приходив молодий], бо я знаю, мій 
тато, то багато був, в селі, він такий був, знаєте, роз-
казати [міг] те все. Пішли до їдної сватати з хлопцем 
тато, тобто то-то староста, пішли на друге село, а той 
батько сказав: стілько і стілько шоби поля дати. Він 
не мав поля, той хлопець, і не погодилисі. Будьте здо-
рові, і всьо. І тато до хлопця каже: «Чекай, я тебе ше 
заведу в їдне місце, пішли,  – каже,  – я тобі ше фай-
ну дівчину одну здибаю». Ай там дядько чи хто каже: 
«Не може бути». – «Тихо ти, не кажи ніц». Вони пішли, 
постукали – вийшов батько: «Шо ти хочеш?» – «Ай я 
чув, шо ти тут десь якусь яловку продаєш». Жарту-
ют. А вже було пізно, бо вже верталисі звідти. Пішли, 
а  дівчина спала, вийшла, вони там собі обидвоє по-
говорили, хлопець, всьо. Згодились і всьо. Дуже була 
порєдна господиня. Отаке ше буває. І бувало таке, шо 
поля не мала, а нині поля тепер не треба. Тепер шоби 
файна хата, чи має машину, чи має знаннє в голові, 
а  може, й не знаннє, а  їдне другого сподобало, і  як 
вже будете жило, так вже буде жити.  Питаються [ді-
вчини, чи згідна вона вийти заміж за того хлопця]... 
Ше питаютьсі в церкві, але ше таке було, шо ше мама 
пішла запретила в церкві, як вони подали на заповіді, 
бо ксьондз ше розказує її три неділі заповіді, а така-
то, така-то за такого-такого-то йде, а мамі шось там не 
подобалось, вона пішла і до священика: «Ви їй оповідь 
не говоріть, бо того не буде»... І  таке було, шо мама 
пішла до ліса, а тато поїхав, тобто мама шматя пере, 
а  дочка заміж іде, то вже не було нічого, пішли собі 
шлюб взяли. Потім файне жили, потім батькам було 
навіть і маркотно, але то не до того коміра була за-
стіжка, тобто не до лиця нам була... Посилали [когось 
на розвідки]. «Слухайте, так і так, там мій син хоче 
вашу...». Як кому подобалосі по тому, то можуть ска-
зати: «То приходіть». А як не подобалось, то: «Не при-
ходіть». А всякі розмаїті жарти були, та бажали, шоби 
добре жили, шоби сті їден другого не покидали, ну, 
там не сварилисі. Якшо приходив [хлопець], то при-
носив хустку, і зав’язували її, як вона вже ішла до ви-
воду, шлюбу. Шлюб, а потім вивід з дівоцтва, то тоди 
давала мама хлопця хустину тій молодій. [Чи могла 
дівчина сама свататися до хлопця?] Я не знаю, то хіба 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



329СОКАЛЬСЬКИЙ  РАЙОН

треба такої дівки, шоб вішаласі на шию. Було, на роз-
глядини... Поїхали, то ше й весілля, шо ше привезла, 
яку скриню чи шафу, чи які гроші, який маєток, но і 
як, шо вона має, шо їй ше дали... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода ходила з дівчата-
ми, це дві дівчини. «Просили тато і мама, і я прошу на 
ту годину, на то-той день». Кланялась, а вони кажуть: 
«Най ті Бог благословить». Наприклад, прийшли до 
мене, вклонилисі: «Просим благословеньства». – «Нех 
вас Бог благословить». Кланяютьсі мені, хто там в хаті 
є, а  я поблагословила їх: «Най ті Бог благословить 
щастям, здоровлям...». І там вона три рази: «Просили 
тато і мама, і я прошу...». Чи там за дружку, чи хлопця 
за свата... Прийшли до хати: «Сідайте, там чай вип’єте 
чи шо». Вони: «Дякую, ми сі спішимо».

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  О,  могла сваха спечи ко-
ровай, а ше було так, ну, то ше не до меї пам’яті, шо 
приходило богато бабів і пекли короваї, такі назива-
ли «коровайниці», і так сиділи, і співали, то вже я не 
пам’ятаю того. Такі співачки, такі баби, котрі вміли 
співати, жартувати і всьо, бо така-во якась дурна, то 
така не піде. Отакі брали в коровайниці, і п’єцу [піч] 
палили, коровай робили, то вже тепер не роблять 
того. Коровай прикрашали. Коли до церкви несли 
коровай від молодої, від молодого, то прикрашали 
лєнтами там, ну, дуже гарно, обв’єзували файно так, 
а тепер вже не печуть коровай, тепер – торт. Якби ви 
подивилисі, які в нас тепер весілля... Круглий [коро-
вай], ше й з такими стрічками. Коровай печений, не 
торт. Коровай натуральний, там всьо було дано до 
него, смачний...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Всякі [страви], 
ну, борщу не готували в нас. Голубці, м’ясо, карто-
пля, салати всякі, налисники, потім чай чи каву, сто-
яла горілка, стояло вино. Пили горілку, шо навіть сі 
понапивали. 

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  Ше вам скажу, мій старший 
брат Михайло, коли брав дівчину з Тартакова, з друго-
го села, то далеко було, то приїхали з Тартакова дев’їть 
[9] фір. На фірі скіко було: три тут сидит, три тут си-
дит, той, шо поганяє коні. Коні були повбирани... Ді-
вчата були, дружки, родина – повбирані, всьо... Приї-
хали до нас, то він поїхав по ню до Тартакова, то тепер 
з Тартакова було вісімнаціть [18] фір, то конями, то не 
машини. Коні якби сі полохали, то ше гірша катастро-
фа, як машини, а нині таже їде машин з дваціть [20], 
то шо там в машини сяде штири [4] людини. 

МУЗИКАНТИ  Музика, оркестр грає... Духова була піт-
націть [15] чоловік... Тепер, може, де в містах та духо-
ва є, таке весілля було [гарне], так музика грала, але 
було в хатах. Якшо молодий бере звідтам сюда, ту на-
зад вертаютьсі – в молодої, а якшо він іде в прийми, то 
в молодого... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Казали] «молодий» і «молода» або «кня-
гиня» і «князь». «Пішла княгиня», так і так. Та той друж-
ба, як ви кажете, староста [вів весілля]. Він обряд вів в 
хаті, коли молоді виходять з хати до шлюбу, він: «Про-
шу благословенства в тата і мами, ну, і  всьої родини». 
І кропив свіченою водою, вів до церкви. І коровай [рі-
зав]. А старості ше співали, ше до него так приказували:

Ой наш дружба [нерозбірливо],
В него жупан куций,

Його жінки підпоїли,
Жупан йому підкроїли.

***
В нашого свата-свата
На петрушці хата-хата,
А петрушка підігнила,
Сі хата завалила.

***
Оженився дурнуватий, взєв галайкувату,
Вни не мали шо робити, запалили хату,
Хата горить, хата горить, сіни вже палають.
Посідали дурнуваті та й ся обіймають.

На весіллі таже хрещений тато дарував своїй [похрес-
ниці] якісь подарки там... Старша сваха була вже, на-
приклад, якогось там дядька жінка...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  А то шо було давніше, то та моло-
да не була вбрана в білому, в сукенці, яку мала, чи там 
мама подарувала їй, яку спідницю мала ше ту століт-
ню, тре’ було перешити так, того не було, і не було ні 
вельона, тіко стрічки та коруна. Така лєнта біла, зро-
блений такий вінок, бо вона вже носила вінок, плели 
його з такого мірту, уже того мірту нема, аж до самої 
землі. Дівчита, дружки [плели]... То плели той вінок 
[на дівич-вечорі]... Колись так було, не завжди в су-
боту було весілля, могло бути весілля в вівторок, і в 
четвер було весілля, а зараз вже того нема, зараз тіко 
субота і неділя...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Виходили тато 
і мама з хлібом. Тато – з горілкою, а мама – з хлібом. 
А  молодий як ішов сюда, йому мама дала дві бабки 
[хліб], а теща вийшла з хати з своїм хлібом. Мама вса-
дила [подала] йому свій хліб під пахви, а  він  – мамі 
свій. Мінялисі. І  прийшли, на стіл положили. І  тоди 
посідали всі за столом, всьо було, накритий стіл...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  [Коли розплітали 
косу?] Коли приїхав молодий. В  нас то було. Я  вже 
мала сім літ, як ми полетіли [побігли] до їдної хати, 
приїхав молодий до молодої, посадили її на подушку, 
і він розплітав косу...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  В хаті благословили. До 
молодої [приїхав молодий], вийшов староста і каже: 
«Прошу благословенства від тата, від мами і від всьої 
родини». Тоді вона кланяєтьсі з ним батькам, цілуют 
маму там в руки, в голову. І всьо, поблагословили. Те-
пер всі свашки ідут, родина, тоди виходять з хати, ста-
роста кропе свіченою водою до самої церкви... 

ВІНЧАННЯ  Розплели косу, ну, і вже до шлюбу їхали, як 
молодий приїхав по ню, і йшли до церкви. [Ішли ра-
зом?] Нє-нє, молодий окремо, молода окремо. Моло-
ду вели свати, а молодого – свашки. Аж вже в церкві, 
коли вони приступили до порога, священик вийшов: 
«Чи ти згідна вийти за него?». Тоді вона вже каже... 
Вінчалисі [за радянської влади], хоч не мона [не мож-
на було] було. Церкви були, в нас була церква, вінча-
лисі. На віру [жили], котрі не хтіли іти до церкви [...], 
бо казали, шо то нема Бога, нема нічо’, жили на віру. 
Собі як хочеш, а-во навіть наш сусід ту-во такий є, 
він не брав за жінку, а тако жиют так на віру, розпи-
сане, тілько на віру, казали, в нас такі, котрі не брали 
в церкві шлюб, а розписані, то ти нині могла розпи-
сатися, то не важно, то ти не присягала Богу і можеш 
завтра розвестись...
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РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Вже на весіллі, 
коли дарували, нині розрізают торт. Підходе родина, 
свашка і сват крают, дают, налівают, і  перепивають, 
і  бажають щастя, жеби прожили, і  кидают там гро-
ші, даруют. Шо собі хто хоче, може дарувати із одягу, 
може дарувати гроші. Нині вже зараз в нас дарують 
гроші. [Кому першому дають коровай?] Хто перший 
перепиває, ну, перше  – батьки. То-то було, як вона 
[молода] мала лєнти причеплені, то тілько вже як мо-
лоду розібрали, то у нас не давали, а молода кидала ту 
свою лєнту, а дружка танцювала і хапала, шоб скоро 
заміж вийшла...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  В  церкві [покривали мо-
лоду]. Він привіз сюда до хати ту хустку молодій [на 
тарілці], розбив той полумисок, а  в ту хустку потім 
ксьондз її зав’язував... Вже на другий день, навіть в 
той самий день, але вже після всьої оказії, як вже всьо 
поприймалисі [...], тоді вже вона не молода, тоді її роз-
бирають [знімають вінок], тепер вона видає ту свою 
стонжку [стрічку] дружці, дружка хапає, а від моло-
дого хапає хлопець той букет, і танцюють, шоб скорше 
одружитися...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  На другий 
день потім приносили, наприклад, як я пішла за не-
вістку, то принесли мені з дому їсти, може, я голодна 
була. Може, я ту голодна, може, ту мені не дали. За меї 
пам’яті, як моє було весіллє, то були велиці М’ясниці 
тоді, по Різдві, то моє [весілля] було десятого березня, 
в піісят шостім році [1956 р.]... 

РЯДЖЕННЯ  То ше були ріжні такі геца, шо вперед їхали, 
«молодий» і «молода» перебиралисі і їхали цілим се-
лом, кланялисі, люди благословили, такі жарти. При-
йшли до хати, то сміялися, то файне було... А  на ту 
«молоду» повісили таку фіранку, таже цілуютьсі оби-
двоє, потім виводе їдне другого, як то молодий моло-
ду виводе з-за стола, а вони виводять шнурком, то-то 
сміх. Співали, жартували, підскакували, музика потім 
грала, понаїдалисі, понапивалисі, от і всьо...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Аби коровай 
вдавсі. Як сі коровай файний вдасть, то буде файне 
життя... «Ай,  – кажуть,  – коровай тріс»,  – то шось 
не файне, шось там ворожили так, шо ніби там біда 
абошо. Може бути якась біда, я не знаю яка, можуть 
повмирати...  То казали, то шось недобре, не буде фай-
ний шлюб [якщо в день весілля йшов дощ]. [Чи мало 
значення, «чесна» молода чи «нечесна»?] То часом як 
залежи, є така, шо десь собі підрихтуваласі, а не ска-
зала і за другого вийшла, а потім розводилисі, але той 
розвід, знаєте, як вже в церкві шлюб взєла, воно вже 
так неправильно, то не файно.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Співали:
Ой ішов я від дівчини темненької ночі,
Сидить гуска на гніздочку, витріщила очі,
Я до неї – гуля-гуля, а вона злетіла.
Якби не та дівчинонька і не її мати,
Була б мене гуска з’їла коло її хати.

***
Звідти гора, звідти гора,
В середині я йду,
Шось мні мила поробила,
Додому не зайду.
Щось мні мила поробила,

Щось мні учинила.
Ой прийшов я додомоньку –
Вечер’я не мила.

***
Ой мамуню, мамуненьку,
Заміж мене дайте,
Не маїте подушок –
Соломи напхайте.
Не маїте подушок,
Не маїте гроші –
Дайте мене за такого, 
Щоби був хороший.

***
Ой пішла я до сусіда
Пожичати ножа,
А в сусіда гарний хлопець,
Як червона рожа.
Я думала, що то рожа,
Я хтіла зірвати,
А він мене молодую 
Хтів поцілувати.

***
– Ой дівчино, шумить гай,
Кого любиш – забувай, забувай.
Ой дівчино, шумить гай,
Кого любиш – забувай.
– Нехай шумить, ще й гуде,
Кого люблю – мій буде, мій буде.
Нехай шумить, ще й гуде,
Кого люблю – мій буде.
– Ой дівчино, серце моє,
Чи ти підеш за мене, за мене?
Ой дівчино, серце моє,
Чи ти підеш за мене?
– Не піду я за тебе,
Нема хати у тебе, у тебе.
Не піду я за тебе,
Нема хати у тебе.
Збудуй хату з лободи,
До чужої не веди, не веди.
Збудуй хату з лободи,
До чужої не веди.
Бо чужая – не своя,
Як свекруха лихая, лихая.
Бо чужая не своя,
Як свекруха лихая.
Як не лає, то бурчить,
А все ж вона не мовчить, не мовчить.
Як не лає, то бурчить,
А все ж вона не мовчить.

***
Ой ішов я вчера від дівчини,
Світив місяць високо,
А дівчина в вікно ся дивила,
Чи зайшов я далеко.
Ой зайшов я в штири милі ходу,
Вона ще ся дивила.
– Ой вернися, молодий козаче,
Я тя вірно любила.
– Не вернуся, молода дівчино,
Не вернуся ніколи,
Був я вчера під твоїм віконцем, 
То ти мала іншого.
Був я вчера під твоїм віконцем, 
То ти мала іншого.
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– Ой неправда, молодий козаче,
Ой неправда, неправда,
Він мня просив розмайрину цвітку,
Я му в вікно подала...

с. Хлівчани
Записала Т. Момот у вересні 2011 р. 

 у с. Хлівчани Сокальського р‑ну Львівської обл. 
від Пащук Єви Василівни, 1923 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  [Як хлопець собі дівчину вибирав? Якою 
вона мала бути?] Та, гарна... [На що звертали увагу ді-
вчата при виборі пари?] Жеби був гарний і культурний 
жеби. В церкві [брали шлюб]. [Чи були такі, які жили 
на віру?] Рідко... Я так знала, одні жили, а чого вони так 
жили? Та не хвалили [люди], не казали, шо то добре...

ЗАРУЧИНИ, ВІНКОПЛЕТИНИ  В  нас тако ходив хло-
пець, ходив троха до дівчини... То як було весіллє в 
неділю або в суботу, то в четвер вінки робили, вінок 
плели, а в неділю чи там в суботу – весілля. А-во ді-
вчата сходилисі, на те-во кликали, і хлопці приходили, 
і співали, нарвали барвінку і так листочки, ну, такі з 
барвінку, і так сплели вінок. То молода на весіллі той 
вінок, накладали їй. Дівчата в лісі [рвали барвінок]. 
Таких як для молодої, [співали пісень]: 

Гей у лісі сосна штири роки росла,
Пригадай, Марусю, при кім ти зросла.
При ріднім батейку, при рідній матінці,
Пригадай, Марусю, як то добре дівці.

***
Покотивсі срібний перстень по дубовій кладці,
Богацького сина люблю, а бідний – на гадці,
Богацького сина люблю, за бідного піду,
Бідний буде шанувати, бо він знає біду.

Батьки приходили. [Разом з молодим?] Да. Перше було 
так, шо приходили старости, так, кликали ше двох 
старостів, а потім та й вже тувово тепер, то батьки...

ОГЛЯДИНИ («ВІДВІДИНИ»)  Відвідини. Та йшли, при-
ходили з ним, і  молодий, ну вже, жеби точно дого-
воритися, чи та дівчина піде, чи не піде, так питали, 
а батьки відказували: «Та питайтесь дівчини, чи вона 
згідна». То так було.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Та ходили батьки... То те-
пер вже більше ідуть молоді, молода з дружками, а в 
нас такого звичаю не було. А-во ішов молодий, так, 
молодий сам або з дружбою, і  просив. А-во просив 
благословенства, кланялисі, і  просив благословен-
ства. Бажали, каже: «Бажаєм тобі щесті, здоровлі і ще 
багато чого гарного».

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пе-
ред весіллям, так на четвер або як [пекли коровай]. 
Жінки такі були. [Їх називали] «господині». Ай, спі-
вали ше якось: «Короваю, я тебе прибираю в рожевую 
квітоньку, поїдеш до шлюбоньку...».

Пшеничний короваю, (2)
Я тебе прибираю
В рожевую квітоньку,
В рожевую квітоньку,
Поїдем до шлюбоньку.

***
Ой шуміла ліщинонька, як сі розвивала,
Ой плакала дівчинонька, як сі віддавала.

– Ой не шуми, ліщинойко, та й не розвивайся,
Не плач, не плач, Марусюню, та й не віддавайся.
– Як же мені не шуміти, такій зелененькій,
Як же мені не плакати такій молоденькій,
Як же мені не шуміти, коли вітер віє,
Як же мені не плакати, коли серце мліє?

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Та було дружки, його свашки, дружби. 
І хорунжий був, він дуже співав і командував всьоїм 
весіллям, мав хоругву таку з квітками. Дружки, таже 
старости такі були, коровай несли. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Молодий [розплітав 
косу], як вже скинули вінок. Мати [молодого покри-
вала молоду], як вже скинули вінок. Ше співали, гуля-
ли, аж тоді вже, як кінчалосі весіллє, розплітали косу. 
Садовили на подушку, і як вставала, то на її місце ко-
тра дівчина хутче саде, та хутче піде замуж. Розплели 
косу, і молодий вінок зняв, а мати хустку пов’язала...

ПЕРЕЙМА  Ой, перепиняли, ставили стіл десь на вулиці 
і тоди ставили там ше якусь закуську, а ті не пустили 
так [...], мусіли заплатити, тоди пустили їх, частува-
ли горівкою. Та приїхали, тепер вже більше в молодої 
навіть стіл ставлять на вулиці, ше рогатку роблять, 
а тоди приходять під поріг і співают:

Ой чи ту, чи не ту ясний місяць сходив,
Ой чи ту, чи не ту наш Василько ходив?

А ті відспівують:
Ой то ту, ой то ту ясен місяць сходив,
Ой то ту, ой то ту ваш Василько ходив.

І потім та молода виходит, і вертаєсі з [молодим], при-
чіплює букет, і ше вона з тарілкою виходи, і стакани [...] 
б’ют. Перше виходила молода з тарілкою і два стакани 
[тримала], і потім, кажуть, те всьо била. Тепер молода 
причіплєї букет. Букет у молодого причеплений, а вона 
бере скидає букет, а чіплєє свій, а той притоптує... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ Їх благословили, так 
співали:

Покірнеє деревце ялина,
Кланяєтьсі Марусюні дитина.
Низенько сі Марусюні кланяє,
Слізоньками ніженьки вмиває.
Ой низенько Марусині, низенько,
Буде тобі тяжко-важко, серденько.
Як приїде пан молодий з дружбою,
Візьме тебе молодую з собою.
Візьме тебе молодую в Божий храм,
Там ти будеш присягати образам.
Там ти будеш присягати навіки,
Покотяться дрібні сльози, як ріки.

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ   
Їхали до церкви окремо, а звідти, як молода йшла до 
него, то їхали до молодої, а  як він ішов до неї, то  – 
до  молодого... З  коровайом виходила мати. Тоді вже 
гостина. [Чи грала музика?] Да. Співали. А-во пісні 
такі, то як же сі знов вибирали, то співали:

Не плач, не плач, стара мати, 
Шо видаєш дочку,
Приведе ті син невістку – 
Випере сорочку.

***
– Ой там під лісом жито з травою,
Чи ті жаль, матінко, так дуже за мною? (2)

www.etnolog.org.ua

IM
FE



332 ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

– Ой жаль, жаль, серденько в’яне,
Хто ж мене, стареньку, на старість догляне? (2)
– Лишаю сестру, лишаю брата,
Яка то сумненька без мене хата. (2)
Сумненька хата, сумне подвір’я,
Аж поки не скінчиться моє весілля. (2)
А ви, подружки з подружечками,
Заберіть подушки з вишиванками. (2)
Заберіть подушки, заберіть перини,
Нехай не жаліє мати дитини. (2)

***
Бувайте здорові тута й всі пороги,
Що сі находили мої білі ноги. (2)
Що сі находили, що сі натоптали,
Що сі карі очка не раз наплакали... (2)

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Староста або хорунжий [роз-
різав коровай]. Перші ішли батьки. Та перепивали, 
як той коровай давали. Та-во ішли і несли гроші, але 
співали. Щесті, здоров’ї, всього найліпшого в життю 
[бажали]:

Вітаю ті, ангілейку, на білім тарели,
Щоби ви сі так любили, як в небі ангели.
Вітаю ті, ангілейку, на білім півмиску, 
Щоби-сь мала штири сини, п’єту – дівчиниску...

ПОСАГ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Давали 
[придане]. Та давали такий куфер, таку скриню, і шо 
мала, яку одіж давали, давали перину, подушки.

Тепер дружки в тернину, (2)
Продавайте княгиню.

А ті відспівували:
Ми не пили горівоньки, 
Наш війт солоденький,
Ми княгині не пропили,
Взєв їй миленький.

***
Не плач, не плач, Марусюню,
Тепер не плакати,
Мала й досить кавалєрів,
Було й вибирати.
Мала й шевця, мала й кравця,
Мала й коваленка,
А ти собі й сподобала
Того й гелюнейка...

Вони [наречені] їхали до молодого, і  там стрічала їх 
мама з повбираним короваєм, запрошувала до хати.

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Нежухів
Записала C. Маховська 12 вересня 2011 р.  

у с. Нежухів Стрийського р‑ну Львівської обл. 
від Войцехівської Стефанії Іванівни, 1939 р. н.,  
родом із с. Верхня Стинава Стрийського р‑ну

СВАТАННЯ  На свата ́ннє засилали. Приходив тато моло-
дого, і йшов там чи хресний тато, чи як там ще нази-
вали – «вуйко», «стрийко». І так ішли вже до молодої 
до родичів. Вже таких традицій, як ото пишуть, шо 
рушниками ото обмінювалися, то в нас не було. То 
ще залежно, яка мода була, в  котрім селі, в  якім ра-
йоні. Переважно хліб [приносили свати], і  аби шось 

солодке ще було. Не з цукерками, то давно так не було, 
і навіть і цукор із собою брали так, шоби то солодко 
було молодим. Та сі потім договорювали про майно, 
бо то ще трохи колгосп не був, то потім відібрали, шо 
не було не землі, нічого. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У нас тоже така була мо-
лода, шо просила останнього дня. Не так, як тепер 
запрошення дают за місяць, за дві неділі, за тиждень. 
А тогди просила... То переважно було, а то як на ін-
шому селі, тоже люди мали різну рідню. То так про-
сили, їздили. А в той день останній, в п’ятницю, про-
сила молода. З дружкою [ходила]. І всьо було вбране 
у лентах, і тут така квіточка, і то так була молода. І ще 
молодій дарували всьо: хто – горіхи, хто – яйця, хто – 
гроші. Так як дружка повинна була то всьо збирати. То 
в нас така була мода. Отак просила тако, і то так, аби 
задарма не йшли. Нині то угощают кавою, горілкою, 
коньяком. А тоді ніхто не пив, а тільки отаке-во дава-
ли... А молодий теж ходив по своїй рідні з дружбою. 
І молодому переважно гроші давали. А молодій – то 
яйці, то давно таких пляцків не бу ́ло, як то. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Пекли то всьо 
таке перекладене із повидлами, яблуками... І кухарок 
то так не було. Одна баба була. Правда, чи там пацє 
[свиню] різали, чи шо, то так наварить м’яса, капусти 
такої... Кисла капуста, пообвалювала із м’ясом, а по-
тім ще наверха шкварки із сала, і  з цибулею ото так 
наверху... Були тарілки і більші, і  менші. І  так люди 
ото їли. То смачна страва, але тепер того не роблять 
і не їдять, бо тепер то різне м’ясне. А то горілка була. 
А давно горілка була файна... Потім вже як пішла ра-
дянська влада, то самогон пили без пам’яті... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  То є спеціальні жінки, шо 
розуміють то так пекти. А  тепер у нас заказують... 
А раніше тоже була господиня, котра вміла тето роби-
ти, то всьо – пташки, квіточки. І короваї то сі несло і в 
молодої, і в молодого. На тих рушниках, шо до шлюбу. 
І там, і там [пекли коровай]. Усім [прикрашали]. А то 
тепер уже – різними, то уже нова мода. І випікали то 
так з тіста тоже. Ото хто як умів... Співали... [Чи могли 
розлучені, вдови пекти коровай або плести вінок?] Нє, 
нє. І вінок не можна плести, як її чоловік вмер, у жін-
ки, то навіть як цьотка чи хресна мама. Просто ішла 
на той вечір, але коло того вінка не участвовала, лис-
точки не подавала. То не можна було. От про розве-
дених давно так не було, то живий чоловік, то, певне, 
можна. Але все одно. А ото вдови, то – нє...

ВІНКОПЛЕТИНИ  У  п’ятницю родина сі сходила. То 
не так, як тут хресну маму беруть, шоб вінок плела. 
Аби хто так розуміє. А тогди то була баба, називалася 
«провідниці» весілля, що вона всьо то проводила. Ні 
то шо рідня. Котра вміла то цим сі занімати. І вже про-
сили там цьотка чи там сусіда, таких, кого розуміла. 
Були і двадцять жінок, і тако. І начинали плести вінок. 
За столом, а то барвінок, або мірта потім була. Най-
перше всьо було з барвінку. І всьо то так різну тради-
цію виконували. Святили, молода так же благослови-
ла, і всьо так. А потім вже так співали провідниці із 
тими жінками... Ладкали... До мами сі звертали... Я то 
запам’ятала трохи, бо то було в моєї сестри...  В суботу 
ввечір [плели вінок]. Як, наприклад, не було у молодої, 
шо я доньку віддаю і не маю барвінку, то йшов стар-
ший дружба та провідниці, і ще кого брали, і брали го-
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рілку, хліб, і йшли до другої господині. Наприклад, до 
мене хтось пішов із сусід, і так мали за то заплатити. 
І задармо так не було. І вже обсвятили той барвінок, 
і начинали плести. Пам’ятаю отако-во:

Увивайсі, віночку, гладко,
Як червоненьке ябко [яблуко].
Ой доню, доню, всьо ті даю,
Доленьки ті не вгадаю.
Ой доню, доню, на кого даю,
Сама сі залишаю.

То таких багато. Потім з татом сі прощали, потім се-
стри підходили, як були, потім – братті. І уже звели, 
потім староста кладе могорич, вечерю кладе жінкам:

До нас, старосто, до нас,
Викупи вінок від нас.
Не за велику плату.
Не за велику плату, 
А горілочки кварту.

Староста дає гроші різні, зразу дрібні, ото коли були. 
До трьох раз, шоби сі викупив. Потім сі годив із про-
відницею і вже дає, і вже бе ́ре, і танцює з тим вінком. 
Поцілував, як тогди вже викупив. Та ще тогди нічого 
на молоду не накладают, вінець не міряють, поки аж 
не збе́рут до шлюбу її... У  молодого плели такий ві-
нок, шо потім молода мусила брати, шо її вінчав у тім 
вінку. Як молодий приніс, і так на хліба́х несли по два 
вінки. І дружба ніс до самої церкви. То й тепер так є. 
Я теж, у мене було весіллє́, то я ще так робила тради-
цію. То дружба ніс на хлібу вінок... Вже тепер оті коро-
ни повиходили, то я не знаю. То-то таке нетрадиційне, 
а вінок ми робили. І так хто хоче. Тоже жінки [збира-
ються] і плетуть вінок. То він з тим вінком іде по неї, 
повинен до шлюбу відвести. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  То сідали, то вже ото-
то на другий день. Весілля начинається, її збирають до 
шлюбу, молоду... 

Дай, мамо, ложечку масла, (2)
Щоби була коса красна. 
Брат сестру розплітає (2)
Та й не знає, де уплітки подіває.

То були да́вно у дівчат великі коси, а в косах ленти були 
позав’язувані. Не так, як нині, не було різних завивок, 
всьо тих прикрас, то так не бу́ло. А коси дійсно пере-
важно мали всі. Масло – я то вже не знаю по традиції, 
як голову мастити, а брат розплітав сестру. Як там вже 
великий, то там чи похресник, чи сусідський, – менші 
хлопці такі до десяти, до п’ятнадцяти років. А в косу 
давали гроші. Так ще і нині зберігається традиція, нині 
доляри берут... Він розплітає, і ті гроші то він бе́ре... 
Як то мама, то клали подушки, і мала сідати молода:

Стеліте килими, най я йду
До шлюбочку сі збирати.
Благослови, Боже, 
Благослови, Боже,
І ти, Божа Мати, 
Нас до шлюбу сі зібрати... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Були тоже в білих. Тоді після ві-
йни були і в костюмчиках: чи голубі, чи які розові. То 
не було такої красоти, не було, як то тепер молодиї. 
А так все в такому світлому, шоби то мало такий свят-
ковий вигляд. [У дружок] тоже букети. Давно такі бу-
кети були, то причіпали, і  тоже по єдній лєнті було. 

А в молодої як багато, чим багатше була, тим більше 
було лентів. Дуже так багато. І вінок кругом той-во з 
барвінку або з мірти, ну, і ще квіточками прикраше-
ний. А то вже давно традиція пішла... Вже тепер усьо 
ті вельони пішли... У  нас ото було у вишиваних, оті 
різні коралі [...], а то дорогі, темно-червоні. Давно то 
дуже із комісійних вивозили в Америку, то не мали. 
А то в шафі колись, тоді всьо знизувалось. А то тепер 
така дорога річ... Були в вишиваних. І ще я пам’ятаю, 
в моєї стрийни був такий, називався «жупан». І така 
шальонова спідниця із гарної шерсті, ото на квіти різ-
ні і така за́паска – то «катран» називався вишиваний... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  То стелять рушники, 
і тепер, як хто хоче, я, наприклад, своїм стелила із од-
ної комнати до другої... На крісла сідає тато, мама чи 
які дідо, баба і берут хліб. І молоді сі кланяют, і хлібом 
сі до голови приставляє. І вона їх цілує, а вони її в го-
лову цілують. Так. І потім вже ідут до шлюбу:

Зібрали, як калину, 
Зібрали красну, як калину, 
Солодку, як малину. 

А  молодого гості вже під хатою... І  ходять, відтепер 
дружки, входять... І  давно то був барвінок, і  кусок 
ленти тоже сі причипали. А мама чи там вже і хрес-
на мама, сусіда чи цьоці беруть пшениці і да ́вно любі 
[будь-які] цукорки і ото всьо обсівают... То і донині 
то зберігло і отут. Як іде молода сі збирати до шлюбу:

Час, молода, на посаг, (2)
До шлюбочку сі збирати.

І вже виходит [молода], і рушник або біле полотно – їй 
дорогу із кімнати до кімнати стелять, аби вона зайшла 
і сяде на ту подушку. Аби не йшла, та нині не голі під-
логи, а то було голе, не так, як тепер... Обсипали пше-
ницею і цукерками... І водою [кропили]...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  То вже як совєтська власть [реє-
стрували шлюб]. А то ніхто, то у церкві була така книга 
реєстрації, шо там усього: дата, і всьо імена, число, і як 
то-то було, шо до чого, то тільки церковна та книга. 
І потім реєструвалися у сільраді... Ото тепер за русь-
ких як пішло... А тепер то всьо стало інакше жити...

ВІНЧАННЯ  На рушник ставали, свічки світили. І  то 
всьо то. А віночки то були на молодих. То не так, як 
тепер, потім корони повиходили [вийшли з моди]... 
Або ото вже вінки тримають... То руку ставляють, 
ніби священик руку молодої наниз, а молодого наверх, 
шоби дбав... Зі шлюбу молодий трохи підвів, де [живе] 
молода, то йшло кожне до себе. То не було разом так 
весілля, як тепер, у залах.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ   А потім сі 
приходило увечір. Вже то рехтуют, бо то прийде мо-
лодий по молоду. Тогди дівчата молоді і ті колєжанки, 
і рідні, цьотеві, стрийкові, вуйкові такі та діти до два-
надцяти, до п’ятнадцяти років, то вже всьо «засідали 
молоду» називалося. Молода – в центрі, а вони – кру-
гом стола. І  кухарки давали, шо якось трохи печива 
спекли або й так їсти давали дітям, шоби діти поїли. 
Потім приїжджає молодий, як то-то давно, «друж-
би» то називали «бояри». І  стукає отак, і  тоже про-
відниця помагала дітям, аби співали. І він приносить 
великий коровай у хустці, бо то у хустку її повинні 
зав’язати. Хоч то і так повинні мама давала хустку, аби 
її зав’язати. А вже співають так:
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Дивись, молода, в віконце,
Приїхав молодий, як сонце. 
Під ним кониченько припав росою,
А молодий – красою...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  То стукають, то да́вно, 
ще так да ́вно дружби не мали лентів, ленти тут були, 
а тут оті шальонові хустки зав’язували. І молодий мав 
і на руці, і  такі палиці́ позавертувані у якійсь папір, 
фольга. Усьо таки стукають у двері, чи би пускали. 
А  брат сідає коло молодої, буде продавати молоду. 
А то ті діти співають, дівчата, вже тая провідниці по-
магає різних. І пустят до хати уже, тогди сі годят. Тоже 
кидають до трьох разів копійки, шоби продав молоду. 
Тогди він продає, даються руки, згодяться. І гет малий 
виходит, і сідают тогди дружби, дружки – вже засіда-
ют тута-во. Його то гості, і гості вже приходять, як сі 
договорюют  – чи двадцять чоловік, чи п’ятнадцять, 
чи десять. То вже тоже повинні гостити, дати вечерю. 
Уже ввечір. Зараз вже гет будут молоду забирати. Уже 
пізно може бути  – і перша, і  друга година ночі. А  зі 
шлюбу кожний – до себе, і гостяться тамка. І то вже як 
згодився, дає, а то співали: «Брат сестру продає, не пи-
тає, яка її доля буде». І так дальше, різно. На молодого 
співають різні пісні. І такі «коломийки» то сі називало. 
Або мамі:

Нащо мене віддаєте, 
Таку молоденьку?
Я ще не вмію бавити
Дитину маленьку. 
Чи я вам, матіночко, 
Хліба переїла,
Що ви тому глинтяйові
Та й не відповіли. 
Аби знала моя мама, 
Що буду бідити,
Та я би не казала
Весіллє робити.

Різних таких піснів купу відспівають...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Од вже скінчили то давно, або і зразу, 
як далеко церква чи коло другого села, то мала дати 
мама хустину, і так у таке приміщення, там образ Ма-
тері Божої. Священик відводив, молода клікала, а  та 
світилка брала ту хустину, і  вже як він читав ту мо-
литву, шоби дати ту хустину, і вона накривала голову 
молодій, потім зав’язувала так ніби молодицю з неї. То 
сі називала «світилка», а то замужна жінка. Так мала 
бути. Якась молодша, би не дуже стара. А провідни-
ці – та, шо вела то все весіллє. [Якщо молоді не мали 
рідних батьків, то хто замість них був на весіллі?] Всьо 
то виконує той, коло кого сі виховувало. [Свашки –] 
та то вже ті, хто уміє співати. А так провідниці пере-
важно сама. Ото я була на весіллі: «Шановні онуки...». 
Там така баба молода була, має п’ятдесят чи не має, 
вона  – провідниці, в  теперішній час. Сама робила в 
столовій завідуючою. І так то всьо співала. То так уміє 
тоже... Давно так дружби і баби співали:

Ой підемо, товаришу,
До дружки, до дружки...
Та будемо шелестіти 
В біленькій подушкі. 

(Так, ніби дружби говорять.) 
Ой ти, дружко, додружчила
Коло молодої,

Що не можеш тепер стати
На ніженьки свої.

***
Старосто, старостую,
Душечка погожна,
Чому в тебе, старостую,
Флєшечка порожня?
Де староста дівся?
А староста у припічку капустоў заївся.
Ой староста упав з моста,
Штани сі роздерли,
Та сі свахи розсміяли,
Мало не померли.
Староста в дорозі,
Старостіну обнімають 
Хлопці в оборозі.

Оборіг  – то таке давно було накриття з соломи, там 
сіно складали. Таке високе, на таких чотирьох стов-
пах. Отаке було...

Ти – дружба, і я – дружба,
Ми оба – дружби,
Наливаєм самогонку
На весільні нужди.

[Старостіна –] то вже ніби жінка старости. Та то уже 
так сі називала. А тепер шось ото у нас були, шо ніби 
староста, а  ще ішла хресна мама  – старостіна була...
Шоби четверо вело. Ніби і два старо́сти, і  дві баби. 
Ніби так, як хресні батьки...

ДАРУВАННЯ  Молода дарувала їм. І пекли такі струцні, 
і  з тим завивали разом. А  шоколадок то не було, то 
були гроші. І вже так приходили, а то там не пускали 
молоду. Перебиралися у різне таке опуди... А  потім, 
ну, вже якось пустили, сідали. То вже як ото відспіва-
ли і прощалисі, і різні оті коломийки співали. То довго 
вже розказувати. Як вже її забрали із хати своєї. А там 
привезли, зустріли і вже перепиває, зустрічає. Сіда-
ють оті баби, що з нею приїхали, то сідає тих, молодої. 
І потом вже ніби сі знакомлят із родичами:

Ой рада би я знати, (2)
Кого татом назвати.
До нас, тато, до нас, (2)
Прийми подарок від нас.

Приходит вже свекор, молода дає йому сорочку чи 
шо. Ріжуть калачі, а тепер уже торти... І бере той пода-
рок, цілує вже молоду, і танцюют. Ще й там баби сто-
ять другі, і музика грає, і танцюють з тим подарком. 
І так далі:

Ой рада би я знати, (2)
Кого мамоў назвати.

І мама підходит. І свахи співают, й ота провідниці:
Ой мій сину, сину,
Тольки тебе проміняла за одну хустину.
Мені сі плакати хоче.
Тольки ростила
І за келішок горілочки сьогодні пропила.
Тольки плекала –
За келішок самогонки сьогодні віддала. 

І так співають старі. Тепер дальше всі сестри, племін-
ники, – всіх [молода] обдарує подарками. Тогди тоже 
сідають за стіл, гостяться і по всьому. А гості дарува-
ли. Ще давно, я пам’ятаю, мій тато казав, несли пше-
ницю, навіть не було шо нести, ні гроші, нічого. Несли 
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пшеницю господареві. Та й то сі пригодило, бо худо-
ба була. І коні. А потім вже пішли трошки гроші, або 
пішли таке-во вже: постели, посуда пішла, вже всьо. 
А тепер вже всьо, вже відгуляли... Той дав чи пшени-
цю, чи то тепер якусь ковдру, чи шо. І то давали сто 
грам, шось закусити...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Треба так повторити, розу-
мієте, так музика грає. То підходить само всьо. Музи-
канти тепер не дуже. Хіба десь у когось так трохи гра-
ють музиканти коломийок на мелодію на таку. «Коло-
мийки» танцюють, то є танець, шо тако кругом. Та сі 
брали за руки, так танцювали, шо аж земля дзвеніла.  
«Коломийка» сі називає [танець]. З десятеро, з вось-
меро чоловік отако танцює. В одну сторону, в другу.

Виходит понад воду
Та й шукає бузьки...

***
Чи я тобі, матіночко,
Хліба переїла, 
Шо ти тому гильтяйові 
Та й не відповіла.
Ти мі дала, стара мама,
Рушничок на шию.

То так давно зв’язували ще молодого і молоду, як вже 
випроводжали, рушником вишиваним. Тако ніби так 
докупи...

На кого ті, матіночко,
Тепер вже лишию. 
Лишию ті, моя мамо,
На сина, на сина,
Та шоби ті невісточка 
Водицю носила.
На сестру молодшу,
Та шоби ти випирала
Біленьку сорочку.
Якби-м знала моя мама,
Шо буду бідити,
Та я би ті не казала
Весіллє робити. 
Шось ти дала, моя мамо,
Та діверю много.
Один – буком, другий – гуком,
А третій – поліном.
Забирайся, дівчинонько,
Із великим віном. 
Такий, такий бідолаха,
Він питає віна.
Не дивиться сам на себе, 
Шо голі коліна. 
Він питає соток –
Не дивиться сам на себе,
Шо не має порток. 

(Давно не було трусів, а такі теплі кальсони). 
Я сі полюбила
Якого галайздру,
Я думала, молоденька,
Ліпшого не знайду. 
Якого неробу,
Двадцять штири роки має
Та й пасе худобу. 
Я сі полюбила,
Шо раненько встане,
У плечі чі почіхає

Та й назад лягає. 
Якусь біду полюбити, 
Якусь біду взєти,
Біда встає серед ночі,
Видно [сміється]...

Як то сказати. Так, різні пісні були... Були [бійки на 
весіллі]... 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  [Кажуть] «придане»... У той день 
[у день весілля] то всьо могли нести і то всьо [...] не-
сли пішки. А як кіньми ще їхали, машиною. Шафів то 
давно не було. Я навіть не знаю, чи то ліжка давали, чи 
шо. Де йшла, там було. А шафи давали і образи, і пе-
рини, і подушки, і всьо то вбрання. А тепер подарки в 
молодого, хто там є: баба, дідо, стрийко молодого, бра-
ті, якісь племінники – і то всьо мало сі подарки мати 
[від молодої]... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Відправили обід, 
всьо, тоди берут уже молоду, і ото-во так співали то всі. 

Ой на ста...
На ставочку, да на ста...
Злапав качур ластівочку, ай да ну.
– Нащо мене лапаєш,
Коли хати не маєш?
– Приведу тя в чужую,
В чужую, в чужую,
Доки свою збудую, збудую.
– Будуй, будуй, будуй хату з лободи,
Будуй, будуй хату з лободи,
З лободи, з лободи, 
А в чужую не веди, не веди.
Чужа хата, чужа хата такая,
Чужа хата такая, такая, такая,
Як свекруха лихая, лихая.
Як не лає, як не лає, то бурчить,
Як не лає, то бурчить, то бурчить, то бурчить,
А все вона не мовчит, не мовчит.

Так то-то. І дальше ото співают. А то дає мама, баба, 
збирають з усього, як то давно... А давно то ще брали 
постіль дружби, образи, подушки, перини. А ще збит-
ки робили – хапали всьо, що виділи. І всьо брали, а вже 
потім то сі не завертало... Свекруха не пускала, застав-
ляла воду нести... Води щоби вона [молода] принесла. 
А не пускала через двері, все казала і питаласі: «Чи ти 
будеш мене шанувати?». А  молода жартувала, шо не 
буде. А вона дальше закривала і не пускала. І так до 
трьох раз, а потім вже пустила. І давала молока отако, 
горнятко пареного, шоби молода випила, аби були [...] 
діти, чим кормити дітей... [Де після одруження жили 
молоді?] То вже де сі договорили. То не раз було, шо 
так ішли за невістки...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Як стави-
лися до дівчини, яка виходила заміж «нечесною»?] 
Село реагувало дуже. Навіть у церкві та дівчина не 
стояла, бо давно я не знаю, то тепер не так. Тепер де 
прийшов, там і став. А давно не так були. Діточки малі 
були прямо коло того престолу, де ходять цілувати... 
А так стояла молодь, дівчата – по лівій стороні. А так 
такі середні молодиці, а так старі бабки ззаду. Але то 
тоже, певно, неправильно, бо старі повинні напере-
ді, би чули та виділи, бо вони нічо’ не чують ззаду. 
А хлопці, хлопчики малі стояли напереді, а мужчини, 
кавалєри  – то тоже так. А  хористи то ішли на хори. 
А тепер – де хто став, там стоїть. Куди прийшов, там 
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і стояв. А  то ті вже дівчата, шо шось вже така спра-
ва дістала, то вже на тім місці не стояли, іззаду їх 
відправляли гет. Чуть не до молодиць там так... Таке 
було. Або для тих дітей давали імена не такі. От у мене 
є в сусідстві, до речі, там і живе стара, вона вчителька. 
Наталія сі ніби назвали її, а її священик назвав Матро-
на. Та потім вона ніби другого тата, а так жінка живе. 
Вона вивчила стільки поколінь дітей, і ще має вісімде-
сят два роки, і ще робит... Але так була ніби ущерблена 
долею тою... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Ото моло-
ду взяли, а так уже нарано або на другий день потім 
зачали іти – «ішли в пропі́й» називалося. Від молодої 
гості всі ішли туда – до молодого. Бо він приходив по 
молоду, то її гості гостили. А вони приходили туда – 
що робит молода? І там [...] хлопці різні перебирали у 
різних тих чудаків, і казали, шо така. Вона навіть пла-
кала, казала, шо мені тут їсти не дают, і то таке. А вже 
потім ходили, а вже потім ішли всі гостили – то «про-
пій» називався. І ще як то який маєток не додали, то 
ще приносили, решта приносили того. Просто свати, 
хлопи брали, то давно машин не було, як то тепер. 
І вже то доносили. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Зберігала [молода віночок]. То 
казали, шо має спати, в  подушку між то-то давати 
[покласти]. Одна подушка мала напірник, і ще, може, 
два, дві такі наволочки – між того, аби сі не розлуча-
ли. Його і свій [вінки]. І мали на тім спати. Але ж чи 
то правда, чи неправда, а  нині так лишеют. [Гостям] 
таке тоже – барвінок і квіточку. Потім вже були з база-
ру, з того паперу... І лєнточки такі. То давали і досить 
так великої ленти, не так, як тепер, маленькі гостям. 
Обов’язково то всьо давали... Аби була традиція... То 
тепер то уже кидають [віночок]. Танцюють з усіма ді-
тьми, молода кидає, хто зловит – то таке... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  То так, як, на-
приклад, узимі, возами їхали, кіньми до шлюбу [...], 
то молода їхала на тім кожусі вверх вовною, шерстю. 
Казали, шо то мають бути діти кучеряві. Чи то правда, 
чи то легенди такі бабські були... Як дощ, казали, шо 
будуть багаті. А то, видно, всьо неправда. [Переходи-
ти дорогу] категорично не можна. Як їдуть це весіллє, 
то повинно стати сі подивити і навіть і шапку зняти 
мужчини. То повинно бути з увагою такою... 

ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ясениця
Записала С. Маховська 11 вересня 2011 р.  

у с. Ясениця Турківського р‑ну Львівської обл. 
від Струналь Любові Семенівни, 1955 р. н., 

родом із с. Свидник Турківського р‑ну 
(у с. Ясениця мешкає з 1974 р.) 

СВАТАННЯ  Засилає [хлопець] сватів (чи старостів – то 
одно і те саме). Там ідут, приходять. [Скільки осіб 
приходили сватати?] Та як де. До когось – чотири, до 
когось – шість, до когось більше, до когось менше – 
як там сі погодили. А до мене приходило чотири... Він 
узяв своїх родичів... Горівку, хліб [приносили старо-
сти]. [Хліб] просто розрізали і го ́стилися. Гостилися, 
засаджувалися за стів [стіл]. Обговорювали весільні 

справи. Годилися. [Кажуть] «свати». [У які дні краще 
було «свататися»?] Субота, вівторок, четвер. Та така 
гулянка була. Та то вирішували всі справи, та то рі-
шили, в який день весілля, і там готувалися вже... Тоді 
було весілля...

КОРОВАЙ  Та хто замовляє [коровай]... Там ми замовля-
ли, в той час ще ми замовляли, а потому уже пізніше 
я вже стала сама короваї печи. Вже людям пекла і по 
весіллю ходила, помагала готовити, то всьо готовила. 
Пекла і короваї, і  м’ясне, і  всьо-всьо... Тіки коровай. 
А так на весілля печеться всяке: солодкі пляцкі, торти, 
солодке печиво, печеня там і «горішки», і «грибочки», 
і всяке-всяке таке... Я пекла [коровай]. Така висока ка-
струля, спеціальна. Довкола я робила виноград: посе-
редині – виноград і два листки, ні, три, три виходило. 
То в такій каструлі, туди набиралося тісто. А тоді звер-
ха робила із тіста квіти: рози були. Листочки – зелені, 
квіти – вишньові. Я робила квіти на верх з листками. 
Посередині такий робила рушничок з тіста... Туди на 
рушничок два голуби робила, кольця мали в дзьобках, 
і писала «На щастя молодим!». А тоді ще робила, такі 
прутики брала, невисокі, десь тридцять сантиметрів, 
може, сорок. Такі прутики чотири запихала, його об-
робляла тістом, обмотувала так тістом, такими зубчи-
ками так виробляла. Запихала їх у коровай, чотири так 
по боках. Тоді на горі, на самім вершку робила з тих ялі-
вок такі квіти, великі-великі, як ті гергонії. Великі такі, 
пишні такі, листаті квіти, тоді в долину квіти. З тіста 
такі пацьорки робила, так з’єднувала – таке всяке... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  То в нас багато готовлять... Гарячі 
багато і холодні закуски, всякі салати роблять, салатів 
багато різних. І  гарячих страв дають, і борщ україн-
ський варять з пельменями. І бульбу чи з відбивними, 
чи з котлетами. Розсіл варят з курей. Розсіл із макаро-
нам дають. Голубці... Солянку варят... На другий день 
вже інші салати. Підробляють свіжіші. На один день 
всі не дають, то дуже много, на столі не стає всі. У нас 
стіл обкладують всіким, сервірують салхветки, стака-
ни кожному, тарілочку кожному. Там на воду кожно-
му окремо стаканчик. [Як називають жінку, яка готує 
на весілля?] Кажуть «господиня», в деяких [селах] ка-
жуть «кухарка». У нас кажуть «кухарка»... В нас так іде 
на дві неділі наперед. Печуть один тиждень всяке со-
лодке, тоді перекладають, а тоді вже той тиждень пе-
ред весіллям зачинають м’ясне готовити. Печуть вся-
кі зайці, паштети, всяке роблять те всьо. Та головна 
є одна [кухарка], а допомога є. Допомога само собою 
є – чотири, п’ять і шість. А де, як у кого, їй допомага-
ють, сама вона нічо’ не зробит. Старша то є, шо всім 
командує. Скаже: «Ти то роби, ти то роби, ти то роби».

ВІНКОПЛЕТИНИ  У нас так, у нашім селі. У п’ятницю, ну, 
так до обіда, іде мама із молодоў чи з молодим, і там 
же ті дружки чи дружби (як хлопець – то хлопці, як 
дівчина – то дівчата) ідут там, в кого є барвінок. Може, 
в себе є в городі, може, в сусіда. Ідуть, ще буває, шо і 
музику візьмут, іде із ними. Іде мама, бере хліб, хустку, 
горілку. Ідут туда, де барвінок, жнут. Берут серп, мама 
жне барвінок. Зжинає раз, другий раз і третій раз, 
тако у жменьку відкладає на вінок для молодої. Тоді 
жнут другий, і вже з того другого барвінку в’ють вінці, 
ну, як дівчата – то дівчатам, дружкам, а як хлопці – то 
дружбам вінки роблять, букети такі роблят із барвін-
ку. Там нажнут, у нас такий звичай: як іде хтось по до-
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розі, а на городі жнут барвінок, вони кличут у город і 
там їх угощают. Угощают їх і тоді йдуть до хати, там ще 
музика грає. Там ще молода танцює на тім барвінку... 
Прямо на тім городі, прямо на тім барвінку. Ото нажа-
ли, приходять додому, мама кладе на стів [запрошує 
за стіл]. Із молодими, з дружками [мама йшла «жати» 
барвінок]. Чи з дружбами, чи з дружками, у кого де. 
У кого хлопці [молодий] – то з дружбами, а в кого мо-
лода – то там дівчата. Тоді приносять додому, кладут 
на стіл той барвінок і починають вити вінки з барвін-
ку. Саме перший в’ють молодій... Вона одівається у 
вишитий, український костюм: комезейка, вишита со-
рочка, спідниця, або то як казали «шальонова», дуже 
красива у квіти, а ні, то червона, а перешита лєнтами. 
І берут вінок в’ют із барвінку, і такий вона собі купит 
вінок, лєнти. І молодій зав’ють вінок. Саджають її на 
крісло, кладут подушку, саджают її на подушку, і вби-
рає мама її... Вбрала все молоду, тоді дівчата, дружки, 
чи дружби... І вбирають дружки, вони вже теж вінки 
в’ють... Повбирали, тоді всі сідают за стіл, всі родина, 
трошки сі гостят. Тоді молода у батьків говорит. Уже 
старша дружка зачинає. Каже: «Тато і мамо, просит 
вас ваша дитина, аби ви її поблагословили і в щасли-
ву дорогу пустили». Так каже три рази. І вони всі, то 
старості сі вклоняют, потім поцілуют батьків. І  тоді 
всі уже, хто в хаті є, проводжаємо їх надвір, благо-
словляє на дорогу, і  кажда має канхветів у кульках. 
І з тими конхветами повбирані, всі в лєнтах, красіво, 
вітер дує, лєнти розносе... І  ми пішли в село, пішли 
просити на весілля. Бо перед тим у неділю просят, 
батьки просят, а у п’ятницю ідут молоді. Так всі знают, 
шо то ідут молоді, усі так ждут, усі так приготовлят. 
І  вгощают молодих, як прийдут до хати...Удовам не 
можна [було плести вінок]... То на весілля приходять, 
але шоб там вони молоду помагали вбирати, там як 
вінки плетуть, – ні. То на браму у нас роблять. У нас 
туто на воротах кладут дві ті-во ялинки і беруть бе-
резу або ліску, такі отак скручують, з ялинки гілками 
прикручують, то всьо прикрашають. Там пишуть на 
брамі: «Ласкаво просимо вас на весілля». Там голуби 
намальовані, кольца. Такі плакати вішають. А там уже 
потім розвішують лєнти, шарики такі всякі. Буває де 
в кого і портрет вісить чи молодої, чи молодого. Було 
так рушником приберут. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Такі букетики роблять. Бо ко-
лись, тепер уже того нема, а  раньше колись молоді 
хлопці брали капелюхи ́. От отакі віночки плели, отакі 
маленькі, на капелюх той пришпилили, а в середи ну – 
букет, вже як має молодий той. Пришпилили на голові 
до капелюха. Тепер уже капелюхи не беруть, то вже... 
Іде [молодий] так само просити на весілля з дружба-
ми. Тоже їм одівають [букети]... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Заходять до хати, вже всі 
знают, шо молоді мають прийти. Там підготовлені 
крісла, вони собі сідают, і тоді починає дружка гово-
рити. Стає, тоді всі уже стают, і починає дружка перша 
говорити: «Просить вас молода, і ми вас просимо, аби 
ви були ласкаві, прийшли до нас завтра на весілля там 
на дванадцяту годину чи на десять». Тоді друга друж-
ка повторяє, а  молода тоді каже, вже скажут обидві 
дружки. Молода тоді сі вклоняє: «А я ще вклоніше вас 
прошу, аби ви були ласкаві, прийшли до нас на весіл-
ля». І тоді ідут гет, залишають відкриті двері і там ідут 
далі. Де просили батьки, там вони всюди ідут. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Співают, ну, ладка-
ють. Таке всяке приспівуют. Кажут: 

Не рік, не два сестра брата просила:
– Купи, купи, братонику, гребінець
Розчесати жовту косу під вінець...

Розчесати жовту косу під вінець... Якшо вона [моло-
да] має косу, то вона її розплітає. Там брат її косу роз-
плітає, вона кладе в косу гроші. І він розплітає, там ті 
гроші знайде – собі забере... Тоді як вона іде, як одіва-
ють їй вінок, то він розплітає, якшо вона має косу, а як 
не має, то трошки шось там погладит. Так, мо’, є двою-
рідний брат, хтось з родини, як немає такого рідного.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  У  суботу так 
починається. У суботу молода перебирається у плат-
тя... То вона в український стрій [одягалася], то був у 
п’ятницю. Вони так ходили по селу, просили по хатах 
гостей. А в суботу молода одівається в плаття, робить 
причоску, надівають їй вельон... Котра їде в парикма-
херську, кому дома – як хто. Надіває плаття і вже всьо, 
уже гості сходяться. Чекають молодого. А [перш] ніж 
приїде молодий, то треба ж почати весілля ́. То у нас 
так роблять. Уже молода вділася, уже виходе на пло-
щадку, музика грає, а  молода вже вдіта. Тоді старо-
ста оголошує: «Дорога родина, починаємо весілля». 
І  беруть таку довгу хустку, є великі такі ті хустки з 
фринзами. Молода бере ту хустку з мамоў, і тоді всі 
вже дружки, уже вся родина, яка є, усі ймаються [бе-
руться] тієї хустки, музика грає, і вони, так кажуть, 
затанцьовують – весілля починають. І так із тоў хуст-
ков ходять кругом. Всі чапаються, вся родина, і кида-
ют гроші на ту хустку... Тримают [хустку за чотири 
кінці]. Тоді всі сі ймают тої хустки. Потім ту хустку в 
один бік, в другий бік сі вертают, і вся родина [...], всі 
кидают гроші. Тоді ту хустку, [коли] закінчується та-
нець, забирає мама... І починає [молода] танцювати. 
Саме перше танцює із мамов, тоді там з татом, тоді 
брати мают, сестри. Тоді вже всі за порядком – друж-
ки, дівчата, хлопці, вже всіх бере. Починають, вже за-
танцює і всьо вже, почали весілля. Вже музика грає, 
а тоді танцюють всі. А до того часу ніхто не танцює. 
Не можна. Треба, щоб молода чи молодий затанцю-
вали... Молодий приходит із своїми гостями до мо-
лодої. Там торгуються, викупляє молоду. Там молоду 
підробляют, підсилают таких всяких, підміняють, там 
шось перебирають, жартують – всяке таке-во. В субо-
ту [починалося]. Два дні [весілля] – субота і неділя. 
З усіма гостями їде молодий. Має дружби ́ – то його 
свідки... 

 ВИКУП МОЛОДОЇ  То поки [молодий] доїде до молодої, 
то мови нема, шо перекривають дорогу. Тоді приїде 
вже тут під браму, тут вже чекають за стіл. На стіл кла-
дуть печиво, шампанське там, всякі напитки, закуска 
всяка, всьо, і образ. Образ убирают у рушник, тоді вже 
підходять відти староста [...], вже сі торгуют. Старо-
сти вже торгують, чи на ту попали, чи туда їдуть, чи 
з документами... І  торгують, і  торгуються. [Кажуть] 
«викуп». Молоду викупають. І там вже договоряться, 
і вже ведут [...] молоду. Само перво заводят три рази: 
перший раз шось таке повбирають, таке всяке переоді-
нут – то кривую, то з лялькоў. То ведут, а вони того не 
принімают. Кажуть, вони того не хотят. Потім другий 
раз виводять дружку... І вже там погоджуються, друж-
би берут дружок, вони там їм дают подарок. Шось там 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



338 ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

купують: чи духи, чи шось там. І она йому пришпилює 
букет, і всьо. Вони вже забрали, вони вже на їх сторо-
ні. А тоді вже третій раз виводять молоду. Якшо вона 
має братів, то брати ведут, а як ні, то хтось з родини. 
І всьо, вже торгуються, і там вже мусять платити. Усим 
мусит поплатити. Тоді так викупе молоду. Тоді захо-
дять уже всьо гуртом. Там залежить вже, шлюб в який 
годині, чи ще вспівают. Якшо не вспівают, то ідуть 
з площадки. Обсівают пшеницею. Мами обсівають 
пшеницеў, [кроплять] водоў священну, і там цукерки, 
копійки – то всьо. Обсівають три рази, і тоді музика, 
і йдут. Якшо успівают, то йдут ще погостяться трошки 
до хати, а якшо не успівают, то ідуть одразу до церкви, 
беруть шлюба, приходять.

МУЗИКАНТИ  Жива [музика]. Як вже тепер називає  – 
«Іоніка», ті «ямахи». А раніше [...] яка музика була – 
баян, скрипка і той бубон. Вже заграло, то заграло. 
І  ще в нас, хоть мають вони то всьо, ту апаратуру, 
але ж мають і баян, бо йдут за молодоў, ідут до церк-
ви, за молодоў, шоб з собою музика. А перед тим ще у 
нас [...] грають «На добраніч». Ідут під вікно, де моло-
да сидит, у п’ятницю то ще грают «На добраніч» – так 
сі в нас називає – під вікном. Молода в хаті, а вони під 
вікном грают... То в суботу такий обряд. Називається 
«грають “На добраніч”». Молода стоїт [...] перед ві-
кном, а вони там грают... 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Всі, всі, всі ідуть 
до церкви... В церкві тримають свічки, хліб дружба і 
дружка. На рушник [стають молоді], стелять друж-
ка і дружба рушник перед престолом... Там уже він-
чаються, дасть священик шлюба... У  нас колись так 
було. Ішли до клуба, розписувалися урочисто, а  те-
пер уже шось то відмінили. Розпишуться наперед там 
[за] день чи два. Ідуть у сільську раду там, свідки, то 
всьо, розпишуться, а вже до шлюбу ідуть урочисто... 
А  після вінчання ідуть всі додому, до хати до моло-
дої [...], і там сі гостят. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Як уже прийдут, тут на площадку, тут по-
танцюють, і тоді всі [...] до хати. То у нас на дверях сто-
їт мама. Так хліб нарізає такими кубіками... Мочают 
у мід і кожному гостеві [...] дають. І молодим. Моло-
ді самі перші. Дружки, дружби, і тоді всі. І гості ідут, 
і то всім дают того хліба з медом, би було молодим со-
лодко. І так усі ідут до хати, сідають за стіл... Молодих 
переводять через стіл. Дехто заводить так: ідуть поза 
столи, а де в кого через стіл переходять. Іде молодий, 
дає хустинку молода, за молодоў – дружка, так пере-
ходять за стіл. А декотрі так ідуть, бо то вже декотрі 
традиції відходять... 

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Вже роб-
лять таке... Раніше цього не було, а теперка є, можуть 
украсти [молоду або її взуття]. Молодих позбирають і 
то дивляться, аби украсти. І десь там за хату віднесуть, 
і питають у молодого викупу. Поставить тамка по сто 
грам, і пожартуют, посміються і віддадуть. А так, шоб 
десь далеко крали, то у нас – нє, у нас такого нема. Таке 
можуть десь збоку за хату молоду там сховали, і всьо. 
І тоді вже другії сміються: «Давай молоду!» – «Відда-
мо, давай викуп – дамо молоду»... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Староста, старостіна. [«Старості-
на»  – це дружина старости?] Може бути інша. Тако 

родичка, якогось такого поважного, старшого чоло-
віка. [Староста] вів весілля. Там гостей то він припо-
відував, то всьо розказував, командував як робити... 
А  старостіна йому допомагала... Старостіна ідуть до 
церкви, старостіна несуть коровай. Є свашка старша, 
сідає вже за стіл. Заводят там чи в молодого, чи в мо-
лодої, заводять за стіл молоду. Починають весілля, і то 
заводять, і то свашки ладкают. Так називают в нас, ну, 
приспівуют там такі всякі. [Кого молода брала в друж-
ки?] Вона бере таких своїх, свою рівню [ровесниць]. 
А таких, шоби там маленьке, – ні. Звичайно, діти всі 
біжать на весілля. То всім цікаво, всі на площадці. Там 
їм виносять господині печиво, води солодкої або шось 
таке, то обов’язково, вони то дуже пам’ятають. То ді-
тям виносять на площадку. Дітей гостять, вони там 
танцюють, бавляться...

ДАРУВАННЯ  У нас приходять на весілля, несуть кон-
верту, у конверті – гроші, і коробка канхвет, і літра го-
рівки. Хто там чи горілка [...], чи вино. В обшем, літра 
того і в конверт, і коробка конхвет. Зранку, як прихо-
дять на весілля. Гості приходять на весілля, сходяться 
на весілля і то приносять. У нас кажуть, то «приніс» 
називається. І то дають батькам. Для них стоїть сто-
лик, на столі – закуска, горілка, всьо. Вони вам відда-
ли, батькам, чи старості там дали, чи хто там приймає. 
Приймає – до столика. Дали отой кульок, їм налива-
ють п’ятдесят грам, він собі закусює і всьо. Дружки 
причіпляють букети всім гостям, такі маленькі. Усім 
гостям. Дружки стоять з букетами. Пришпиляють їм 
букетики такі, всьо. Хто вже «приніс» приніс, погос-
тився, пришпилили букет – всьо, ти вже є весільний. 
То в нас так... Ми десь їздили на весілля, то обдарову-
вали, за столом там гроші кидали – у нас такого нема. 
У нас цього нема. У нас так: ідуть на весілля, несуть 
«приніс». Так. А дари потому молода [родичам моло-
дого] дає вечором в цей же день, у  суботу. Вечором 
ідуть до молодого, він її забирає до себе, і там увечір 
дают. Хто дає за столом... Пішла вона вже до нього, він 
привіз її, привів до хати. Хто за столом дає, а хто, би 
всім було цікаво, бо всі у нас є у шалаші, то так. А у 
хатах, то не всі, – то на площадці дають. Кладуть стів 
[ставлять стіл], музика грає. Молода дає [подарунки] 
родині всій: татові, мамі, там дідові, бабі, брати, се-
стри. Як котра, як заможна котрась, то там цьоцям, 
вуйкам, котра може... Музика грає, там кличут тата, 
маму, підходять [і дають їм дари]. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  То вже після того, як дари, 
то в нього [в  молодого], то всьо гоститься. А  пото-
му вже приходить час розбирати молоду. Берут на 
площадку, саджают, ну, чи на кожух, чи на подушку 
знов. Молода сідає, і молодий її розбирає [...], знімає 
її фату, витягає ті всі приколки там. «Вельон» кажуть, 
хтось – «вельон», хтось – «фата». «Вельон» – то вродє 
такий довгий, а «фата» – то-то коротка. Знімає він її 
ту фату... У нас такий [звичай]: шо приколку вий ме – 
має її поцілувати... Кожну приколку, а там їх є много, 
поки то він розбере. І тоді вже він її розбере, тоді вона 
йому зніме букет, і з дружок то всьо, і дружби – то всьо 
розбирают. Він її зав’язує в хустку. Збоку стоять, не 
дають... Такі жарти. Потім він її вже зав’яже, і вона іде 
з фатоў танцювати. Бере в танець усіх: дружків бере, 
сестрів там, подружок – з усіма перетанцює під фатоў. 
Кидає вона вже свою фату, вона вже в хустці зав’язана, 
свою фату накриває на голову і з усіма дівчатами, там 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



339ЯВОРІВСЬКИЙ  РАЙОН

подружками, сестрами танцює, з кожним. Музика 
грає. А потім ще хлопців бере танцювати. Але хлоп-
цям вже на плече кидає [кладе] ту фату. І так танцює, 
ну, вже з усіма потанцює, тоді всі [стають у  коло]... 
Вона іде у середину і крутиться, і кидає ту фату – хто 
їмет [спіймає]. Бо кажуть: «Хто їмет, той перший ви-
ходе заміж»... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Ну то вже як є. Якшо до-
мовляться, шо ті роблять собі весілля, а вони – собі, 
то ходять так одні до других сюда-туда. А як ураз [ра-
зом], то всі вони – в одній хаті. Другий день у нас ще 
так всякі жарти роблять. На другий день заставляють 
молоду, шоби вона скоро встала, води принесла, аби 
позамітала в хаті. Як встигне  – раз-два заміте, а  як 
хтось заміте, шо вона замітає, ідуть сміття фуркають, 
розсипають так ним всяко. Випробовують її, чи вона 
сі злостит, чи є нерви, чи ні. Яка вона хазяйка. І так 
з неї всяко. А вона, шоби вони їй дали спокій, заме-
ла, має поставити гостину. Погостить, і всьо, лишут, 
то дозамітає. А так, то не дают. Вона вже домітає [...], 
а вони «фур» ногами, і всьо по хаті піде. Вона мусит 
ще раз іти замітати. [Це було в молодого?] Так, так. 
А потім уже у неділю сходяться на яку годину, то вже 
таке. Сходяться гості, вже нічого не несуть. Ті при-
ходять на площадку, музика грає, танцюють. Тоді за-
просять, то вже приготовлять всьо, то запрошують 
до хати. То вже сідають. Молоді вже в іншому вбран-
ню... Уже сідають так за столи та й далі продовжують 
гуляти... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Як файна пого-
да, то файно будут молоді жити. Так не раз буває, шо 
як до шлюбу йдуть або з шлюбу, піде, також так дощ, 
кажуть, багаті будуть молоді... Та щас таке говорять, 
шо, може, воно не бажано було б [переходити доро-
гу молодим]. Зараз всякі люди є. Звичайно, шоби зле 
зробити, а не добре. Є таке... Та кажуть так, шо [щоб] 
поміж ними [молодими] ніхто не пройшов такий 
недобрий... 

ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Завадів
Записав М. Глушко 8 липня 2006 р.  

у с. Завадів Яворівського р‑ну Львівської обл. 
від Дацків Параскеви Василівни, 1927 р. н.,  

та Семирак Єви Василівни, 1942 р. н.

СВАТАННЯ  Мої мама йшли замуж за вдівця [...], але 
вдовец мав двайціть три роки ше. Женився скоро, 
і жінка померла при родах, і моя мама... А замуж ї да-
вав, мою маму, так яґ би віччим, знаєте? То він думає, 
би віччим був добрий... Мама била так як сирота. Та 
шо, вдовец пішов в старости, привів три хлопи, при-
несли горівку, там застаростили, староста мав таку, 
такий там, яґ би казати, во таку, «маршáвка» то на-
зивалося. Так-во на ремени... З  дерева... Переважно 
з калини. То й засватали так... Вони [...] пукали [сту-
кали] до вікна, так мама казали, і питалися: «Ми за-
блудили, ми глядаєм ялівку, ми заблудили. Може, тут 
у вас тая ялівка є». А там звітам відповідали: «При-
ходіт, ми якось ся погодимо»... Вона була в хаті, мама 
била в хаті... У  нас ховали в бочку молоду. Жи то 

молодий сватав. Мама казали, жо їх запхали в боч-
ку. В коморі... Бочка мусіла бити поважна, велика, би 
там... Молоду ховали, як молодий прийшов і глядав 
ї, викупляв, ну, шось давав: горівку чи гроші, шо там 
мав... Бочка била велика, во п’ять корців вишше... Де-
ревляна... Довкола з дощинок та яґби штахета... Завів 
до хати, і вона ся там... 

ЗАРУЧИНИ  До сватаня, так, заручини. Плели вінці. Ру-
чут, то так яґ би зарýчуют молоду з молодим. Молодий 
привозив з п’ятеро, з десітеро людей на годину. А мо-
лода мала дружки ́... Во так-во: нині робили заручини, 
а завтра... Перше все [у] вівторок починали, а заручи-
ни в ниділю били. В ниділю вечир...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Колись тії, то вони мали 
тії шóрци, і вони мали пояси. Пояси мали, бо я сама 
пам’ятаю той пояс, ше в нас був, то навіть [...] прихо-
дили і забрали їх десь в музей, пояс забрали. То йно 
гроші в нас дают [...] і десь-во цукерка або шось. Ко-
лись хлібом витали. Як іде просити, то її дают...

ВІНКОПЛЕТИНИ  З  барвінку [плели вінок]. Но на го-
родах мали всі. Ми мали гридки [грядки] в горо-
ді. Та дружки різали. Но брали ножики, нарізали 
такіх гілець. Тоді брали шнурочки і ти шнурочки 
перев’язували, перев’язували, жоби вийшов от такий 
кружочок, то такий, як вінец. То робили в хаті [...] та 
сьпівали всякі сьпіванки:

Ой чи тая, чи не тая,
Жо ся красно вбрала,
Но ми тая Ганунейка
До серця пристала. (2)

***
Вийди, вийди на вулицю,
Моє щире серце. (2)

То так співали:
З хати, через вікно.
А я скочу, перескочу,
Вирву я си м’ятку.
Як я ти ся сподобала,
Проси ойца, матку. (2)

Потім ше співала:
А я скочу, перескочу,
Вирву я синую.
Як я ти ся сподобала,
Проси ня самую. (2)

Колись було таке. І для молодого [плели вінок]... Но 
пока поплели вінці, і якшо вони мали, молоді, капелю-
хи, то вони ше до того капелюха вінец з барвінку пле-
ли, дружки. Дружки просто давали потім, дарували, 
так як роздавали...

КОРОВАЙ  Сьпівали, місили, качки робили [...], квіточ-
ки. То така била форма. Положили там, а наверха то 
всьо, то квітки, то качка, то якась курка, то гуска, таке-
во. Зверха. І калину майили, то вже до церкви як не-
сли...  Калину зривали і тримали биз [всю] зиму, живу 
калину. Вона не портицьсі, ні, нічого. Її потім сполока-
ли і [...] чи взимі, чи вліті... З лопатом гуляли жінки... 
Намазували собі руки отакі-во чорниє саджі, і  тоди 
йидна другу вимазували. І скакали з лопатом. Та шось 
співали. Та тішилися...

Печися, короваю,
Повезем ті до раю...
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Отак-во співали... Тільки жінки [пекли коровай]. 
Приспівали тому короваю... [Яка кількість коровай-
ниць мала бути – парна чи непарна?] То в нас не счи-
тали чось... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Молоду виводи-
ли надвір, накрили ше якимсь полотном. То не молоду 
виводили. То яку-небудь бабу виводили. Може, тая, 
може, не тая, жоби він там собі вибрав. А тоди вику-
повлювали за горівку. А вивели одну «То ньи, то ми 
тої не приймаєм»... Тоди вже виходила... «Молодий 
горбатий, криватий», – то [...] визивали. На кожусі або 
на подушці [молода сиділа, коли одягали]... Так треба, 
жоби багата...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  То було, як ї повбира-
ли. Як вона до шлюбу йшла, тоди приходила, вкла-
нялася, падала... Як молодий прийшов до хати,  [то 
молода тоді] падала до ніг, цілувала ноги, руки [своїм 
родичам]. Всі поставали родичі, тоди вона ся кланя-
ла мамі, цілувала ноги, руки, там мама благословила, 
тоди татові, братові. Скілько їх там  – бабці, дідови. 
Стояли, а як хто не міг, то й сідів... Виходили надвір. 
Вісіля всьо стало кругом, молодий з молодою поста-
вали, і тоді брали відро води такої непочатої, півви-
дерка, кропили... Яке-небудь, аби чисте [відро]. Бра-
ли кропило, і мама покроплювала молодих з вісільом, 
а дружба за нем бігав і таким прутяком бив. То мене 
так налупив... А мама з коровайом ходила. Мама бра-
ла коровай під пахву і кропило... Вона [несла відро]. 
Та дружба. Той один дружба поперед, а  той дружба 
заді... [Чи обсипали молодих зерном?] Ньи. Цукерки 
йно, як з церкви виходят. Як прийшли з церкви, по-
садили за стів, тоди вони там цукерки кидали. Ой, 
мама йшли бідно замуж, бо я вам кажу... Та що вже 
там полотно? Та мої мама йшли в мальóванці до шлю-
бу – спідницьи з полотна, а вибито [...] такі-во зірки 
чорні... То жиди робили то. То таке з тими квіточка-
ми, таке з полосками такими. Тасямка долом била. І в 
двох полотняних спідницях. Слухайте, за мого житя 
яке било молоде, я тоже в одній спідници ходила. Ді-
вком била, в спідници із білого полотна, хусьці... Мо-
лодий мав рушник ту-во при руці, і молода рушник. 
То вони ся за рушники тримали... То такі спеціяль-
ні рушники били вишиті. Так мали йти... І кіснички ́ 
такі маленькі... Були обв’язані, молодий мав на свої 
руці, молода – на своїй. Тепер-во – на праві. На праві 
било... Мати благословила, і до слюбу їхали. В нас не 
перев’язували [рушниками]... В нас тільки потім дают 
молодому хустку до боку і ведут до шлюбу. Як мав ка-
пелюха, то за капелюх давали букет... В капелюсі або 
в шапці [мав бути молодий]... А до шлюбу йшли, то 
вони разом не йшли. То йде молода з дружбами, а мо-
лодий – з дружками, в нас так є. То вони окремо йдут. 
Вже зі шлюбу, то вже разом... Все як до церкви йшла, 
то вона [молода] всі сі кланяла, люди як стояли по до-
розі. Кланялася. А як вже з церкви йшла, то вже – ньи. 
Шоб їх благословили в церкві. А з церкви то вони вже 
обидвоє йшли додому.

ВІНЧАННЯ  Вони стояли... Як в нас присягают, – на руш-
нику, а так просто стояли на пáперті. А як вже при-
сягали, то дружка рушник простелила... [Що молода 
робила із цим рушником?] Закидувала по дівках... 
Стояла собі з тим молодим і кинула назад: на кого впа-
ло – значит тая мала вийти заміж... З церкви як ішли, 

то молодому давали коровай, і він той коровай по до-
розі всім краяв і роздавав. По куску коровая... Оден 
[коровай] – до церкви, оден – під пахву. А в хаті то в 
перший день не краяли. Но давали цілушку. Під пахву 
цілушку, як йшла до шлюбу, молода, вона мала собі 
під пахвою цілушку. Прийшла до церкви, з церкви – за 
стів... Покраяли тую цілушку... А без стів [через стіл] 
перелазили. Та як від слюбу прийшли, лізли через 
стів, сідали... Він перейшов, чи він переліз тоже, потім 
ї руку подавав, і вона...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  То маршáвка. Перший заходив: 
«Во ім’я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь». По ву-
глі  [куту хати] так бив тов маршáвков... Після того 
вісіля позаходило. Пили горівку... Давав по дорозі 
людям пити. Тая маршавка, вона мала таку виробле-
ну дзюру, курок, закрита. Там била горівка. [«Маршав-
ка»] груба, та во така-во била вона... То кожен собі ро-
бив [на весілля]... Десь си повісив та й тримав собі на 
памьитку. То так як шабля била. Мала такий ремінь... 
І вішав на плечі...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  [Як свекруха зу-
стрічала невістку?] Стала, перепивала... То переважно 
всьо кожухи навиворот одівали... З хлібом, з горівком 
[зустрічала]. Брали корогвай під пахву. Свекор – пів-
літру і стаканчики для молодих і для двох старих. І по-
наливав там трошки. Випили там за щастя, за то всьо. 
І  випили, а  решт помиж люди виливали. Стола не 
було, то всьо настоячи і стояли коло порога. І співали 
ше «Радуйся, матінойко»:

Радуйся, матінойко, (2)
Йа...
Як твоє, так чужоє, (2)
Юж то твої убоє.

Я знаю, в нас ше довкола стола мусіли обійти три рази. 
Як іно зі шлюбу, де би то не було – чи в молодого, чи 
[в]  молодої. Вони [молоді] самі прийшли, мама мо-
гла [...] взяти отак і вести. Но то як, за сходом [сонця], 
та й всьо... А я знаю, як я йшла, то мене ше ксьондз во-
див в церкві довкола [престолу]... Водив мене ше три 
рази. З чоловіком.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Чи засу-
джували тих дівчат, які не змогли зберегти свою цнот-
ливість?] Вони вже самі сі засуджували. Канєшно, всі 
засуджували, всі, які були. Самі дівчата то дуже засу-
джували... А я тоже так зробила. [Як називали жінку, 
яка народила позашлюбну дитину?] «Зави́тка»... В нас 
не обрізували [коси «завитці»]... Знаю, жи як у нас 
тато розказує, яка то жінка, ну, согрішила там чи шо... 
Нагуляласи. То ксьондз, сьвященик, то він ї дав сто 
двайціть поклонів бити, в кожусі вона була, і спереді 
перед всіма людьми в церкві. То вона била так тії по-
клони, шо вже впала з ніг. Сто двайціть поклонів бити 
відразу. Бо то зимно було, а вона прийшла до сповіди. 
Висповідалася, і ксьондз за тую кару дав ї тії поклони 
бити. А  ше другого поставив считати... [Як назива-
ли позашлюбну дитину?] Та якось тако – Харлапій... 
В  нас но так-во не називали: Марійка там чи Кася... 
Іначе ї не називали... «Нáйдух», то «знáйдух» був. [Як 
потім ставилися до таких дітей?] Та як до кого... Якби 
була щаслива, вийшла ше і з двома дітьми. Завиласі, 
і двоє дітей, і за другого вийшла... Но шо вона винна, 
як ї надурили? 
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с. Калинівка
Записав М. Глушко 8 липня 2007 р.  

у с. Калинівка Яворівського р‑ну Львівської обл. 
від Дорош Катерини Степанівни, 1932 р. н.,  

Рябець Ірини Василівни, 1943 р. н.,  
та Диньки Марії Петрівни, 1938 р. н. 

СВАТАННЯ  Поспиталисі. Наприклад, мій тато сказав: 
«Я принимаю за зятя». Але він за зятя не хтів іти, 
я за невістку не хтіла, і ми сі сами... Було [сватання]. 
Приходили [...] їго родичі. Та до дівчини приходили... 
Принесли горівку вечір, розпили та й всьо. Брали 
[хліб]. Зо старостами [приходив хлопець]. [Він відра-
зу до хати заходив?] Так, так... Як приходили старости. 
А во так той побралисі обої, вни сі так обоє побрали, 
во та як тая хата та й тая хата, так в сусіцтві. І як я 
йшла до него, як я хтіла сі любувати, так пукідувала 
[підморгувала], би він пішов до мене, а як він, то до 
мене поківав... Та й мали смо сі одружити обоє, то-то 
далеко було не йти, поприходили свати... Та йго тато 
прийшов, мама прийшла до моїх родичів... Брати не 
приходили... Тато, мама, ну, та й мої всі родичі посхо-
дилисі, та й домовлялисі, коли буде... Та наготували 
хлібця, напекли пирога. [Із чого пекли пиріг?] Бульба, 
гречка... Так, в пйицу [печі] на лопаті [...] спекли той 
періг... Домовилисі, коли буде висіля... То було, при-
йшли тії старости, називали... То й домовилисі, коли 
буде висіля. [Чи перев’язували руки молодим?] Ньи. 
Молоді – то ньи. То перев’язуют типерка...

ЗАРУЧИНИ  Та то після [...], як були свати, тоді ми несли 
убоє на óповіди до сьвященика [...], тоді сьвященик в 
церкови воголошував воповіди. Три. [Чи можна було 
розірвати ту угоду?] Ну то як розірвати, як він мав [...] 
якусь, а вона мішає нам, ага, ти мені йдеш за него, за 
то оповіди йдут... Якшо він є спокійний, то може же-
нитисі, а якшо злість підходит – а, ньи... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  То бив вона ходила прос-
ити на вісіля. А залежи, як де має родину. Починают 
з неділі, понеділок, вівторок, а  в свому селі  – остат-
ний день... Ішла вона запрошувати на вінец. Ходила 
колись вона, де дівчата є в хаті, прийшла під вікно до 
хати, запрошувала там дочку на вінец плести. І ті ді-
вчата сі сходили...

ВІНКОПЛЕТИНИ  Була така стара бабця, жи плела той ві-
нок. Дівчата складали барвінок, а була одна бабця така 
старенька, сідала, і вона плела, плела. Тоди приходили, 
молодий приходив викупляти той вінец. Четвер вечир 
[плели]. Рвали в лісі [барвінок], ходили... Там є таке 
село Черчик. Колись люди той барвінок рвали і клали, 
в яму, в півницю, по підвалах... Молодий йшов купля-
ти той барвінок для молодої з дружбами. З грошима... 
Перед висілям її дружкі мали придбати того барвінку. 
Де вони брали... Молодий більше за барвінком то... 
Дружкі ходили, той барвінок назбирали... Принесли 
барвінок до хати, і вона дівчат просила: «Вечір будем 
плести вінок». Могли в середу, могли в четвер рано 
[збирати барвінок], але в четвер вечир плели вінок... 
Співали дівчата, і та бабка співала [яка плела вінок]... 
Вінок шили. То я ше брала... Там ше бив кораль. В нас 
ше бив вузенькій, а там ше бив широкій вінец... А до 
шлюбу такі маленькі давали... Виплела тая бабця ві-
нец, тоді приходив молодий викупляти вінец, і взяли 
на когос накидували накідку, на якогос хлопа чи бабу, 

і  ведут до стола. Пізнавайте, чи то йи той молодий. 
І тоті сі вітказували, жи ньи. Два рази когось приводи-
ли, а на третий раз приходив той молодий. І тоди він 
за той вінец мав заплатити, там давав горівку, і  тоді 
молоді накладали вінец... В читвер вечір, як плели ві-
нок... То-во спикли хліб «бритванку»... Два хліба дали 
молодьитам, мама виходи в кожусі привитати моло-
дьит, два хліба бире на руки, і молодьита привитаюц-
сі, вона їх тим хлібом благословит... Bони поцілували, 
на голову поторкали, і вона з тим хлібом заводи їх до 
хати... Мама виходила з хлібом, а тато – з горівков... 
А  як мама була вдова, то хтось виходив з родини... 
Благословили, та-во перехрестили, шоби там сі до-
бре спік... Та в читвер пекли вечир, тераз після вінка. 
Виплели вінок, молодий прийшов викупив той вінок, 
а тоди всі сідали за стів. Поспритували [накрили стіл], 
посідали, поставили випивку, закуску, тоди гостилисі.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  Та то вже було вісіля... То хлопця 
спеціального запрошували. [Називали] «хорéнджа», 
«хорéнджий»  – молодий хлопиць ніс... [Із] сосни, зо 
смерека... О, понакрашали розмаїтими стонґáми... Там 
прибивали на хату, на тую хату, де вісіля. На тую хату, 
де оставляют ї, на тую хату ше б’ют хоренджу... Там 
зять прибув  [...] або невістка. Аж цялком не зисхло. 
І тому хоренджови мали дати горівку. Як були, му ніц 
не дали, то тої форенджі не прибив. Він приходи сюда 
і прибиває, і каже, шо є за то... [На] крокві. Він каже: 
«Якшо не даєте могорич, – скільки там затребував, то 
його єст вже ціна – я розвалюю хату, шіфер знимаю, 
я  не дам того». І  там дали, шо обіщали... Де-небудь 
надворі... Так, жиби було видно... Там ішло так-во шіс-
найціть-пьитнайціть люда [15–16 осіб]. Ішов старо-
ста, то в Рогізні, з ним ішли дружки і несли сорочку. 
Сорочку прив’язували на хоренджу. А як ньи, то хто 
мав великий такий вазонок мірту. Ту сорочку вбрали 
в мірту. А там, де ми йшли до молодого, була хата не-
докінчена. І взяли стару сорочку, і повісили на мірту. 
Мірта була в баняку. І на тій мірті була сорочка. І як 
тії прийшли, там сьпівали під порогом, а не знаю, хто 
то перши сі додумав, і ту сорочку вкрали. Але тоди ми 
свою сорочку витягли, витягаймо з-за пазухи і свою 
сорочку маємо, і йдем до хати, і тоди молодий нам за 
то мав ставити горівку, гроші там давати...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ   Та-во хтось сі 
перебирав, перебирали на молоду. Як приходили за 
Світланув, молодий пішов по дівчину, бо ю має йти до 
шлюбу. Вийшла якась інакша вбрана там всяко... Він 
[молодий] дивисі, каже: «Я такої не хочу»... Та моло-
дий: «То не така моя». Але він має дружбів своїх [...], 
старосту має: «То не така. То якась з кривими ногами, 
то така, то така. Така-то горбата, то не така-то»... Він 
прийшов по дівчину, по свою молодицю, іти до шлю-
бу... А як вийшла та сама, отоди він згодивсі, придає: 
«То вона, і вона йому згодиласі». А дружкі берут його 
попідруки ведут, дружби берут її попідруки і ведут 
до шлюбу. Привели до церкви, а тоди відали їх обоїх, 
тоди вже від шлюбу вони йдут разом, а дружки йдут 
з дружбами... По неї [по молоду іде молодий]. Так і за-
раз є... Мене во одягнули до шлюбу. Та сама-м сі одяга-
ла, а дружки мені там поправили вінок, то всьо. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  І потім вклониласі тато-
ви, мамі, братови, всім. Маму поцілувала, тата поцілу-
вала. Сіділи [батьки]... То в нас так було. А на других 
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селах ше є, то молода з молодим на вколінах... Тато з 
мамов стоїт, а вони на вколіна вклякают. Но в нас того 
не било. Родичі сіділи і той-во... [Молоді] цілували 
руки і ноги [батькам]... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Треба присту-
пати нагави ́цю, коли клякают. Як вони ставали з того 
рушника, то той ручник кидали назад... [Куди молоді 
поверталися після вінчання?] Туди як хто йде за зятя 
[в прийми] чи за невістку. Як ми ішли, то так було... 
В него було вісіля, і в мене було вісіля. То скорше ми 
йшли до нього, бо то він ішов з дому, а тоді до мене, бо 
він ішов до нас за зятя.

ПЕРЕЙМА  Мені дороги не припиняли, бо в нас припи-
няли, як йде на чуже село. Шлябант ставили. То як з 
чужого села. На стів там поставили вобраз [ікону]... 
Так, то сі називав «шлябант». А мині шлябанту не ро-
били, бо ми так-во в сусіцтві, і  він йшов за зятя, то 
мині шлябанту не робили...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Ми прийшли, 
а мати брала хліб... Вона ше кожух вбирала. Мала бра-
ти, вона кожух вивертала другим боком. А дівчата під 
порогом співают:

Вийди, мати, в кожусі,
В чоботи обуйсі.
Вийди, мати, косматая, 
Шоби-с була богатая.
Не дайте нам стояти, 
Моравоньки топтати, 
Бо ми люди подорожні, 
Нам животи порожні.
Станьти си на помості, 
Привітайте свої гості.
Пустіт на пйиц [піч], на середину –
Попарити животину.

Так дівчата співают, проситсі, шоб мати вийшла і їх 
пустила. Мати ше там [...] не виходи, не виходи. Вони 
дальше співают:

Не дайте нам стояти, 
Моравоньки топтати. 
Ми люди подорожні, 
Нам животи порожні.
Вийди, мати, в кожусі, 
В чоботи обуйсі.
Вийди, косматая, 
Шоби-с була богатая...

Всяко співают. Нарешті, вона сі змилувала та й ви-
ходи. Виходи в кожух вбрана, ну, і тато [...] виходи... 
Бутилку в руки, стакан і ше закуску, а мама – з хлібом 
тим. Молоді кланяюцсі, вона їх по голові потýцкала, 
поцілувала той хліб, а  тоди дружба підходи... Тато і 
мама юж молодьитам дают, випили, тоді б’ют, стакани 
кидают під порогом до землі на сходи, розбиваюцсі ті 
стакани. А дружба підходи до молодят, дає хустинку, 
вони за ту хустинку тримаюцсі, заводи їх до хати. А то 
шо остальне там лишилосі, та горівка, там закуска, то 
виносит тим, жо співали під порогом, там дают випи-
ти, закусити... Кожух той, шо мама скидувала з пле-
чей... Скинула, молодиї перейшли і всьо. І ше дружки 
дерлисі, хтіла кажда, як були дружки або дівчата, ста-
ти на кожух, бо котра стане борше на кожух, то [...] тая 
скорше замуж вийде... А потім брали той кожух де [...] 

і клали, би молодиї сіділи на кожусі. Дружкі клали 
кожух... Той дружба передав їм [молодим] платочок, 
і вони сі вчіпили того платка, і їх переводи через стів, 
вони собі там посідали, і  тоді... І  всі дружки... То як 
вже сі гостили, як ставили капусту. Перед капустом 
сьпівали:

Засвіти ми, дружба, свічку, 
Най ми погорит, погорить,
Най я виджу, з ким я сіджу, 
Бо мі серце боле.

І тоди дружба запалив дві офірки, і тоди встає дружка 
перша і дружба, тиї офірки горат. І тоди хто злапе... Як 
дружка злапе, дає молодій, а як дружба злапе, то дає 
молодому. А я не знаю, шо то возначало... А кажуть, 
ще був такий звичай: коли приходив молодий чи при-
ходили зі шлюбу, то гримали в одвірки... Колись друж-
ба мав таке, називали «канчýк»... Во як шкірана така 
патятка, а тут висіла во десь такого-во... То зи серни 
лапка. І тоди така виплетена коса, і на кінци була роз-
пущена. Во то дружба мав, воно сі називало «канчýк». 
І як було вісільи, жи було тепло, були в хаті відкриті 
вікна, і стояла я коло молодої, дружба стояв коло мо-
лодого. Тії офірки горат. А другий дружба через йидну 
хтів тії офірки вкрасти. Ми ту убоє стоїмо, а він че-
рез вікно. І я тоди за ті офірки, жиби той з двору не 
взяв. Так він мене тим канчуком по руці, то ми з дві 
неділи рука боліла. Дружба стукає: «Ану виходіт...». 
А тиї дівчата співают, а він там... Як обходили довко-
ла стів, тоди сідали... То старалисі кожух красти. Буде 
викупляв... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  За тиждень після вісіля [ді-
лили коровай]... А  то так було заведено. Тоді йшли, 
де була невістка, до невістки йшли, шо там, де він 
пішов... Во та як їх Андрій прийшов сюда, привели 
невістку. І тоди за тиждень сюда приходите на коро-
вай... В  молодого пекли два короваї. Один несли до 
церкви... В церкві один лишали сьвященикови, а дру-
гий приносили додому до молодого, де вона йшла за 
невістку... 

ПОСАГ  Колись була скриня, а зараз – придáне... Зразу 
з вісільом [везли]. І  дружби курку влапали, і  кугута 
влапали, і  так, шо могли, то так забрали... То в про-
стиню перину зав’язали, подушки, шо там іше. Може, 
якусь там посуду, може, шо. Але переважно все давали 
пізніше, але в той день... Та як вона йшла за невістку, 
то в него [завивали]. Та перину, то всьо [брали]... Коні 
маїли, понамаювали, як їм цвітами [...] і всикими тими 
лєнточками... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Як вона пішла за невістку, то 
спали в него, а як він пішов за зятя, – то в неї... [Чи 
демонстрували «чесність» молодої?] Не вишукували 
такого. Бо йшла дівка і беремена... Колись був мусів 
дати кусник поля, як був ї лишив з дитинов. [Як на-
зивали жінку, яка народила позашлюбну дитину?] 
«Зави ́тка»...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Після вісіля. В нас вона – во-
лося розпущене... В нас іно хустку, закладали хустку. 
То ше давно, коли той чіпец, кібавку, то нашим бабу-
ням. Мої бабуні... До церкви вони ніколи не йшли [без 
хустки]. І ше вони мусіли мати на голові таку хустку 
велику метир на метир... Як сі почіпчили, в ту хустку 
таку велику сі завивали.
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ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Перши було так-
во: пиріг... Дружба накраював на стів... Дружба краяв 
і по кусочку  [...] доокола стола. Так-во один кусник 
хліба, один кусник пирога. То було таке моє вісіля. 
[Із чим був пиріг?] Бульба і гречка... Тісто кисло. Гос-
подині пекли в пйицу... І було так: пиріг, мачка, капус-
та, борщ, каша. І каша була посипана коріцов... То таке 
було вісіля. Та колись де там була кубаса [ковбаса]?.. 
Во таке було вісіля. І горівка. Був такий котел насеред-
ині... То називали «мáйорів котéл». То брали во тую 
самогонку. Ані води не було, солоткого не було... І то 
всі пили з одного стакана кругом. Йиден до другого 
так та й всьо.

с. Оселя
Записав М. Глушко 9 липня 2007 р.  

у с. Оселя Яворівського р‑ну Львівської обл. 
від Горової Пелагії Миронівни, 1927 р. н.,  

та Вань Ганни Василівни, 1926 р. н.

СВАТАННЯ  Насамперід в нас були, називали «зальóти». 
Приходили три, штири, п’ять чоловіків, там собі мо-
лодий вибрав, і молодий з ними під вікно приходив, 
і пукали [стукали] вночі: «Чи ту де не тікала ялівчина 
яка?». Таке, таке. «Чи ту де яка ялівчина не тікала? Ми 
виділи, шо ту ялівчина тікала». Вони знали, жо там та 
дівчина є. Як мали казати? «Так, втікала, втікала...» – 
«Ну то ми прийшли викупити тую ялівчину». То нази-
вали «старости́»... Багато горівки брали. І хліб брали. 
Її [дівчини] не було в хаті. Вона до комори сі сховала... 
Во навіть ту, в нас, як прийшов Олекса... А тії старо-
сти були з Хоросниці [с. Хоросниця Мостиського р-ну 
Львівської обл.], вони ї не знали. А ше прийшла моя 
сестра так само до комори там з нев. Вони прийшли 
і юж згодилисі там – два бутлі горівки чи кілько. То 
давали горівку за молоду... І  давайте приведут тую 
молоду. Привели мою сестру – то не та молода. Він сі 
диви – молодий знає, а вони не знают, бо вони чужі, 
з чужого села старости, вуйки: «Файна, дуже файна. 
Файна, сподобаласа». А молодий каже: «Я не хочу, я ї 
не хочу». – «Чого не хочеш?». Шо сі на то-во. «Не хочу 
тої і всьо». І тоди шось: «Треба шукати другої, де дру-
га є?». Прийшла друга, він каже: «Во то є моя». І вона 
подавала [горілку]... Зальóти йшли по згоді. Так сами 
не йшли, як ніхто вдома в хаті не знав. Вони посила-
ли наперід чоловіка, він всьо узгодив, і тоди на який 
день вони приходили. Гостилисі вони цілу ніч до рана, 
а врано молодий з молодов йшли по його батьки... Зго-
ди... Колись давали віно, поле давали, всьо згоджува-
ли. Знаєте, тії вимагали більше, а тії тілько не давали. 
То годилисі довго, довго сі годили... Та заручинів в нас 
таких не справльили, ну, вони там мижи собов, моло-
дий з молодов одружувалисі і всьо. А так-во в хаті... 
Голосив [священик оповіді]. То било після тих зальо-
тів. Три рази. Може, якісь перепони будут, може, він 
одружений, може, якись, шо...

ВІНКОПЛЕТИНИ  Вінец в нас плели колись. То перед 
весілям... В  нас висіля зачиналосі в читвер... В  нас 
плели молоді вінец з барвінку. Скликували багато 
дів чат, і жінки, і всьо [...] цілу хату, і плели вінец. Ви-
плели вінец на голову такий... Шпильки давали, а ту 
стонжочки́ [стрічки], ну, багато стонжочок, на цілиї 
плечі. А така ходила цьотка Гриникова, жо вінці плела. 
Та, така жінка, жо вона знала. Старша була. Старша, 

жо вона вміла плести. Вона так той барвінок вилад-
нювала... Той вінчик такий ладний, жи но. І тоди юж, 
прийшли, юж виплела той вінец, тоди співали:

Прийди, прийди, матінонько, 
Викупи наш вінойко.

Та й мама прийшла з хлібум і поздоровила, поблаго-
словила той вінец хлібом, перехрестила той вінец і по-
ложила той вінец на хліб. Тоди юж єст вінец на хлібі, 
а тоди сьпівают:

Прийди, прийди, королейку, 
Принеси нам горілойку, 
Бо нам барвінойко тресі, 
Бо нам горілойки хцесі.

Знаєте, то така бесіда була. Відгортали сніг і в лісі 
брали [барвінок]. Було і в господарів... Йшли дівчата. 
В читвер... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Но її [молоду] одя-
гали вдома [...] в хаті дружки... Но то розплітали, як 
мали вінец закладати. Розплітала, а  потім затьигала, 
як юж по вісілю... Вона мала розплетену косу. Але по-
тім як юж по вісілю вінец знимали, так само старості-
ни, висільни такі жінки, знимали вінец і завйизували 
ї в хустку. Чіпец колись давали. Типер – ньи... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В п’ятницю вона [нарече-
на] ходила просити на висільи всіх... З тим вінчиком 
на голові, зи стонґами [стрічками]... І дві дружки так 
само... Так само їх маїли тими, тим барвінком, і  так 
само стонґи мали. Ходили по селі, кого там мали за-
просити на вісіля, всіх просила на вісіля. Давали гро-
ші, давали полотно. Колись давали матер’ял якісь... 
Молоді давали матер’ял і льон давали. Та дружка [но-
сила]... Як ішли до церви шлюб брати, то так старали-
сі, жиби сі не стрічали [дві пари молодят]. То так одна 
звітим була пара і звітим скіньци була пара. Но то так 
чекали юж, шо як співают, а то там десь зачекали... Тії 
вийшли...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  А  молодому 
вона [молода] давала букет. Вона купувала, і тодий ше 
маїли. Як юж сі збирали до шлюбу. Він прийшов по 
ню до шлюбу йти. З своїми людьми він прийшов, вона 
виходила і кланьиласі всі його родині, і йому пришила 
букет. Надворі. А до хати не заходили. Як зи шлюбу 
прийшли, тоди мама виходила з двома хлібами, на 
голову закидувала кожух і виходила до їх, поблаго-
словила і горівку мала. Випила сама трошки, і  вони 
стукнулисі тов горівков трошки, і тоди поблагослови-
ла їх там на порозі... Мама стояла так-во на сходах [...] 
перед порогом... А вона поблагословила їх і тоди дала 
тому молодому під пахву той хліб. Як він ішов за зятя, 
то дала тому молодому той хліб... То чоловіки йно бра-
ли той хліб. То такі дві бритвáньці таких-во великих... 
Не обгорнутий [хліб]... Просто так під пахву... Пер-
ший дружба мав хустинку і робив на дверох хрест. Так 
хустинков хрест робив... І тоди тую хустиньку брали 
за один ріжок, за другий, дружба – за третий, і він їх 
заводив до хати. Після шлюбу.

КОРОВАЙ  Пекли [коровай]. Сходилисі поперід. То 
коровай несли до церкви... І несли ше там, як потім 
вона йшла замуж за невістку, то там давали коровай. 
Два пекли. В неї. І вінок робили. Запрошували жінки 
старші, жо знали там робили... Співали... А там жінь-
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ки були, там і дівки були... І так з тов лопатов леті-
ла: «Но скоро жоби ви всі замуж йшли». В  кухни... 
Жоби вони скоро замуж ішли... Як завели до хати, 
і тоди молодиї так з тими, і дружба довкола всіх сто-
лів три рази їх обвів. І тоди їх посадив насередині на 
місце... [Чим прикрашали коровай?] Робили всяке. 
Всякі такі  [...] статуйки робили, такі всякі-во роби-
ли... Пташки робили. Во пташків багато робили. Но 
зазулька кукає гарно, голуб гудкає гарно... То вони 
там поставили на столі... Но якось та, шо пекла, то 
якусь промову мала... В нас колись місили в нéцках 
дерев’яних... Нецки великі дерев’яні, і  довкола ста-
вали жінки... Та – собі, та – собі, всі місили... А при-
носили... Но «принíс» називают, але як весіля має 
бути, то в нас і типер так, яйці несут скорше. Яйці, 
смитану, сир, всьо несут, багато несут. Помагают, та. 
Во навіть сусіди чи навіть і ті... Во маємо сир чи шо – 
занесу на вісільи...

ПОСАД  Рушник постелили. Кожуха  – ньи. За кожух 
сі дружби дерли, ніж заходили до хати. Вона [мати] 
той-во, а кожух застеле. А то оден дружба, то другий 
дружба чекав. Той собі до себе, той – собі. Той видер, 
а тоди за той кожух господарі дают горівки. Скидува-
ла зо себе... Звітам виходили, то переступали [молоді 
через стіл]. Як вже сі погостили. Через стіл виходи-
ли звітам. Дружба переводив їх. За хустиньку. То так, 
як юж сі погостили [...], тоди дружба брав хустиньку, 
і вони перейшли... 

с. Смолин
Записав М. Глушко 15 липня 2006 р.  

у с. Смолин Яворівського р‑ну Львівської обл. 
від Пилипець Марії Михайлівни, 1933 р. н. 

КОРОВАЙ  То в читвер коровай пикли. Гуляли [з лопа-
тою]. Та-во [співали]:

Печися, короваю, 
З середини до краю, 
Ми ся ту наробили, 
Як коровай в пйиц [піч] садили... 

Шкробали [діжу]... А пізніше ше тою водою всіх об-
мивали. Та то як коровай посадили в пйиц. Поставили 
воду в мисьці, такі полумиску, поставили і тоді, як в 
пйиц коровай посадили, тоди тим водом тих всіх ста-
росцін і тих всих, шо там робили, господинь, всьо об-
мивали тим водом. То вихляпали всьо. Вимили... По-
тім робили, як то казали, «пóшкрабок». І то саджали 
в пйиц. А той пóшкрабок я не знаю, там хтоси мижи 
ті господині вхопив та й всьо... Коровай зробили, стіл 
обмили і витерли, скатєрком застелили і тоді з пйица 
коровай вітягали, і клали. Лопату тримали, з лопатою 
гуляли і з кацюбою гуляли. Стукали і догори. А то до 
балька [сволока]...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Як до шлюбу їдут, то 
тоді до шлюбу всьо їх обсипали. Зерном, пшеницьом 
сипали. Міртом, водом сьвяченом кропили. О, то бла-
гословили... А ту перед пурогом, то тоді, як то моло-
дий прийшов до молодої, то молода приходила, гет 
вклонилася недалеко і його запрошувала до себе, до 
хати. Тоді привели їх оба. Прийшли до хати, дружби, 
дружки привели го до хати, тоді сіділи... Тоди посідали 
батьки молодої, і сідали до поклону. Вони ся вкланяли, 
а батьки благословляли дітей... Вона йшла [до вінчан-

ня] з дружками, молодий йшов з дружбами, прийшли 
обидвоє... А як но приїхали, а тоді до хати. Вони самі 
йшли вже. То як до молодої приводили, то той дружба 
водив [за] хустинку...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Від шлюбу як прийшли... В нас було так, жо 
разом прийшли [...] на подвір’я коло хати. Тоді вихо-
дит тато і мама... Прийшли, стали коло порога там, 
і тоді там весільні люди так сьпівали: «Мати сина ви-
тає»; «Вийди, мамуню, з хати своїх дітей привітати». 
І там вони виходили... Коровайці такі мали невелич-
кі – мама мала і тато мав. І тато вітав, як його неві-
стку, а мама – сина... Двоє йшло разом [молоді]... Так 
обидвоє заходили... Заходили [молоді] навколо [сто-
лу]. Тільки як сідали за стіл, давали їм подушку. На 
подушці сідали... Як їх вітали, то називався «перепíй». 
Після витаня, но, тоді їли собі. Та-во за столом, там, 
де вони сиділи... Не віводили [молодих]... Дружба мав 
хустинку, і він перехрестив так: «Во імня Отца і Сина 
і Сьвятого Духа»... Він ся обертав до молодих, так 
як я до вас, і казав: «Во імня Отца і Сина – до року 
дитина»... Перед порогом. І  він їх за хустину заво-
див... В шапці ніколи в сьвіті [не сидів молодий]. Та 
так, як я йду за нивістку, то нині від шлюбу ми при-
йшли, шлюб взяли, в церкві мене вивели, но як вже 
в хустину завинули... В церкві. Завинула мене хресна 
мама, накинула хустину наверха, мене вивели, тоді я 
вийшла, хустку здійняли. І всьо, я вже замужня. При-
вели нас до хати, і в мене є вісіля... В нього не має бути 
вісіля. То вісіля було тоді, як в суботу, а на неиділю 
після обіда вже берут мине гет в неивістки, і він бере 
меине додому, і там вже вісіля в нього. В суботу бра-
ли шлюб. Все в суботу... А в ниділю – в него... Він ту 
ночував [у молодої]...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Всі салатики 
були такі... Був сир. В сир не давали там виіделків чи 
там ложок  – хліб. Брали тако, я  вам скажу, і  мачали 
хліб. Того сухий [був сир]. То не було, мало смеитани... 
Як давали пироги з гречаної каші, то та каша вся ви-
летіла в ту сметану, а тої сметани було мало... Сметана 
ся вичерпала, а квасне молоко ся лишило... Було то ся 
всьо наробило так, але і то їли. Подавали борщ, але 
подавали ше і капусту таку колочену, жо ложками їли. 
А мньисо, той мньисо таке було, рагу, всьо намішане... 
Пити, а  такого наварили кампоту і пальонку синю... 
Десь в жида [купували]... То таке було, шо прийшли 
молодий з молодом, зразу вони не їли... А потім піс-
ля переипóю вони тоди сідали, всі госьті сіли, вже їли, 
там запивали, і вони тоді їли...

МУЗИКАНТИ  Бубон, скрипка. То були саме головне... 
І  таньцювали. Не ті буґи-муґи, во таньцюют типер, 
таньцювали «Вальс», «Полька» і той-во, і «Фокстрот». 
«Козачок» то вже було в гуцулах. А «Фокстрот» такий, 
як би типер «Танго» йде. А  «польки», ну, «польки», 
хтось «польки» як таньцював, то можна було в решеті 
таньцювати. В неї [в молодої] могли гоститися так і до 
рана. І потім сі всі розходили...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  В неї [в молодої] ділили [коро-
вай]... Там пікли коровайцí. Ті, жо люди госьці були. 
Пікли такі-во маленькі коровайці з такими закруцями 
наверха і потім то каждому давали додому. Як відхо-
дили вже додому. Но дружкам, то вже молодий з моло-
дом [давали коровай]...
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ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Де було місци, і престижне місци 
[там була перша шлюбна ніч]. Стелили так... То було 
сіно... Пішли в кімнату, там спали і потім [...] встали 
вранком, засіли за стіл і чекали, зак приїдут послáньці 
від него по них. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  То завивали в мами, шо мама 
віддавала дочку [...] за невістку... Но, мама завиває її в 
хустину... То має бути, як їх в ниділю забирали... А  її 
мама завивала в хустку. Стояла [молода]. В нас то стоя-
ли [...] за столом, і ї мама завинула в хустку, потім її за-
бирали туда до молодого, тоди свикроха на лопатку ту 
хустку отако здіймала... Як вона прийшла до нього. І ту 
на лопацці ту хустку здіймала і крутила, гуляла і вики-
нула ї на пйиц... Я свої вікідала також... Но але я казала: 
«Шоб ви жили, діти, так вкупі, як я ту хустину кинула 
мижи горці»... Каже: «Розпихай, свате, хату, бо приїхало 
нас багато. Як всі за стіл не вліземо, то на пйиц полізе-
мо. Горці всі поскидаємо, а самі посідаємо»... В білу хус-
тину [завивали молоду]... Колись була така лента біла, 
в мителик була зав’язана. І по тій ленті були нашиті во 
з папороть гілка, папоротю вазонку або з мірту. І но во 
нав’язали, і був всьо пристій, і волося було розпущене... 
То такий [...] кружок був, як сито. Сіє муку, ото... То було 
з грубого паперу. То таке саме було, «ки́бавка» [...] її на-
зивали... Намíтка – то також те саме... Чіпéць, ки́бавка, 
так, то те саме, но кажде по-свому може називати. То, 
певно, жо вісіля вже закінчило...

ПОСАГ  То прийшли придани і тоді забирали молоду ту 
до себе додому. Но, була назад [знову] гостина, потім 
то всьо, там її пакували, шо вони ся домовляли. Мама 
там... Скриню [давали]. Та всього: і посуду надавали, 
й подушку, й перину. Одну подушку. Тоді на одному 
спали. Ділили... Рушники... А  хліб перше... Два хліби 
давали. Дві бляшки хліба і коровай... Коровай гет ці-
лий дали...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Тоді як вона має вітходити [до мо-
лодого], а має систру чи там браччика, і вони тоді ро-
блят так «засятька» такого. Колись таке було в нас. 
Той засятько засідає коло тої молодої і тоди [до мо-
лодого]: «Ти мені заплати гроші, бо тому жо я тобі 
систру даю». То була така велика торговиця... Гроші 
давали. Та молодий мусів заплатити за молоду. Тор-
гувався...Чи там брат казав: «Я  не даю сеистри. Во 
дивіцься, як то є...».

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  [Молода до молодого 
їхала чи йшла пішки?] Залежит, яка віддаль була. Як 
було близько, то йшли. А як було трошки дальши, то 
коні запрягали, на фірах сі їде. Молодий її підносив, 
посадив... Скриню везли впереді... [Мама] сьвяченою 
водою скропляла... І  мірт таке було, вазонок такий, 
мірт вирізувала [...] і тим кропила, і пшеницем опси-
пала. Вколо [фіри] опсипала пшеницем і скропля-
ла... Там починалося вісіля. Їх зустрічали. Приїха-
ли вони  [...], і  виходили звітам гості, їх зустрічали, 
і вклонилися, і  їх запрошували до хати... А хліб був 
з короваями... То були коровайці всі. В брамі [стави-
ли стіл]. О, типер-во і так колись було. Стіл скатер-
ком закрили, і там хто [...] поставили коровай. І там 
трошки якась закуска поклали, хто як... І  горівку 
пили... Той молодий приходив до стола, і там ся тор-
гували. Були дружби, і вни ся торгували. Дружби сі 
торгували, староста за моулоду. Значицься погодили, 
тоди та сторона, бо то вже погодили, ставила горів-
ку. Молоді там на брамі не пили. То но ті вісільні, 
дружби, во такі посторонні люди стояли... Ага, в не-
ділю, то-то виходи так як в него... Но то привели їх, 
там зустріли їх, посадили за стіл, і дальше вісілє... То 
вже була гостина, горілка там, вони там пили, їли, во  
таке вот...
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с. Семенівка
Записала О. Боряк 30 жовтня 2008 р.  

у с. Семенівка Арбузинського р‑ну Миколаївської обл. 
від Піскун Катерини Михайлівни, 1935 р. н.,  

родом із с. Мигія Первомайського р‑ну 
Миколаївської обл.,  

та Пилипенко Лідії Іванівни, 1948 р. н.

СВАТАННЯ  Приходять старости з хлібиною, з одною, 
до невести от женіха... Кого батьки виберуть. Беруть 
родину, кроме хрещеніх... Хрещеніх беруть на весілля, 
обов’язково на весіллі должни буть хрещені. А  тоді 
вона [дівчина] подає рушники... А тоді невеста, як со-
гласна, як воно все ж наперед тепер договорєно. Ви ж 
знаєте, як тепер, не йдуть же насильно, що там батьки 
заставляють, кого вибрала, хочуть батьки чи не хо-
чуть, а якщо женіх нравиться невесті, то їм [батькам] 
прийдеться. А  тоді рушниками перев’язує старостів, 
звичайно, як єсть вишиті, бажано, щоб вишиті були, 
краще. К прімєру, як моя дочка ішла заміж, то були 
всі вишиті, я  їй повишивала, і старості були вишиті. 
А тоді на весіллі стелять рушник, розписуються... Як 
приходять на сватання, одразу домовлялись, коли 
буде весілля, де, хто, що, скільки должен буде зробить, 
скільки чоловік од вас прийде, скільки од вас, дого-
воряються, перев’язують ж тих, хто приходить, але ж, 
ну, уже чим є, якщо немає вишитих [рушників], усім 
не накупиться, не всі ж так, як ми шиємо. Не всі ж 
вишитими, можна просто махровими рушниками. 
А жінок – платками гарними. Так, це вже домовились, 
коли буде весілля, тоді ж осьо вони будуть розписува-
тися в суботу... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Одівалася молода і мо-
лодий, і  кликали. Удвох, на бричкі. І  сиділи осьо, 
я  як сюди прийшла, як вийшла заміж сюди із Мигії 
[с.  Мигія Первомайського  р-ну Миколаївської  обл.], 
то їздили вони бричкою і кликали... Удіваються вони, 
нівєста – у фаті і в платті, і він при костюмі. Старший 
боярин  [...] руководить. І  вони під’їжджають до вас, 
кличуть, до мене під’їжджають. І  її родичів кличуть. 
Вони з шишками кликали, мішок шишок у  їх... Вони 
кажуть: «Просили батько і мати на свадьбу, і ми вас 
просим». І  всьо. І  там кажуть, на яке врем’я. А  тоді 
одпало воно по-тихеньку [...], вже так не кличуть, без 
шишок, тепер з откритками і все. А то: «Ой, кликали 
на дорозі, щоб не були на порозі». Начінають видуму-
вать, не хочуть іти, бо не так їх покликали. Видуму-
вали-видумували здорово й не йшли. Або покликали, 
прімєром, Ліда з одної сім’ї, її покликали, а  її сестру 

чогось – нє. Бо, може ж, по мєстах не хватає... «То й я 
не піду. І не буду я йти. Мою ж дочку осьо не гукнули». 
Даже і я один раз так зробила. Я  зробила, канєшно, 
із-за цього: у нашого довоюрідного брата, у мого чо-
ловіка, була свадьба, і вони, прімером, мою дочку по-
кликали, а у брата, ще у його була, а вона інвалід була, 
її ж нікуди не покличуть. Вони не покликали, а я ска-
зала: «Не підемо». Ще осьо мій чоловік, як женився, то 
він на бричкі кликав цей [гостей]. Застеляли бричку 
ряднинкою, вибраною, щоб красіво, чи ромбами, чи 
розами, і кликали шишками гостей. А тепер уже – нє, 
тепер –  откритками... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  
У  п’ять часов я прийшла, і  до п’яти пекли [шишки]. 
Мішок – п’ятдесят кілограм [борошна]. Це маленька 
свадьба. Яєць  – небагато, ми не дуже... Два десятки 
взяли, а то маргарину півкілограма, сироватка. То як 
шишки... На дріжжях, ми всєгда пекли на домашніх, 
а тепер печем на сухих. І на сухих, і на сирих. У Окса-
ни пекли на сухих. Сто грам дрожжів на шесть літрів, 
двісті грам даже, но у нас було восєм літрів [тіста]. 
Двісті грам сухих дрожжів... А  воно [тісто] наміси-
лося, така струя була здорова, чотирьохвідерна. На 
все нам хватило... Оце ж ідуть із шишкою до розписі, 
у нас, к прімєру, у сєльсовєтє так, оце несуть шишку. 
Це все здорові шишки, а  оце  – малі. Оці шишки на 
рушнику. У нас у сельсовєтє єсть секретар, вона роз-
писує від імені держави. Гарно так дівчата розпису-
ють, ми плачем там. Гарно так усе знають, як ото по 
книжки, і так, і віршами, і все. Так дуже красіво, Рая 
Шишова була, а  тепер Харсименко Ірина Дем’янівна 
розписує, [у]  їх спеціально наряд такий є, куплєний 
от сельсовєта, медальйон той. І вона виносить отаку 
шишку здорову на рушнику і приглашає їх. Розпису-
ють їх на сцені. Вона виходить аж на вулицю, надвір, 
зустрічає з цьою шишкою і з вишитим рушником. 
А там тоді на сцені вони розписуються, обмінюються 
кольцями, ну, дуже в нас красіво розписують. Якщо в 
суботу весілля, то ми стараємось у вівторок спекти, 
або в середу можна спекти, а в четвер і п’ятницю це 
же все, і ріжуть там, і все готовлять, і жарять, шква-
рять. Печуть [...] і там, і там [в обох молодих]. Якщо 
свадьба ж і в мене, і  в женіха, то я вже [для] своїх 
гостєй печу, а вони – [для] своїх. Осьо ми зібралися 
учотирьох. [Кого запрошували в коровайниці?] Щоб 
не скандалили, щоб хароші люди були. Каравайники, 
це якщо будеш гукать на сто [гостей], то треба шесть, 
або якщо сто не буде, то можна і не гукать [стільки 
коровайниць]. Прімером, ми учора, я не знаю, скіль-
ки їх буде з цьої сторони і з тої сторони людей, то ми 
вчора тільки вчотирьох: Ліда, я, мама цього жениха і її 
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сестра. Вони качають, а я ріжу, складаю. Вони маладці 
такі, а Ліда дивиться ще ж до печі, щоб в печі не пере-
сиділи... У нас тут тільки такі шишки пекли маленькі, 
я тут уже більше як сорок год, у Семеновці, я сюди і 
заміж вийшла. А я сама з Мигії Первомайського райо-
ну. Я вже до семенчан закальонна, бо всі мене більше 
тут знають, як там. У вісімнадцять год сюди заміж, з 
шістдесять первого году [1961 р.] я тута по дві тисячі 
восьмий [2008 р.], уже ніхто мене не щітає чужою, і ми 
ходимо. Якщо ви приходите вдвох [на весілля], то вам 
шишка і чоловікові. Ці здорові шишки дають тільки 
поважним своїм гостям: батькам, хрещенім батькам 
і сватам можуть дать, батьки обмінюються, дають із 
рушничком, і братам, і сестрам можуть дати. Ми вчо-
ра спекли здорових шесть шишок, а є люди, як осьо 
у мене, то я, як свадьбу робила, то штук шістнадцять 
пекла. Бо я своїм братам і сестрам – усім давала здо-
рову шишку і подарунок. Отаких, як я вам дала, да-
ють всім остальним: друзям, пріглашонним і боярам, 
і дружкам. Всім дають по одній шишкі, але таким лю-
дям дають, хоть ви і без парі, к прімєру, у вас немає 
чоловіка, або у нього немає жінки, то всьо равно да-
ють йому дві штуки... Зараз у целофанові кульочки – 
рушничок і дві шишки, обов’язково. Це коли дарують. 
«Дівування», ось [у] молодої я пекла, то кум мій, та 
«дівування» у нього пекли. Гілочки із вишнями, дві 
гілляки вирізали гарні, і вирізуємо [...] тісто, а тоді і 
канфети, і  бублики на нього чіпляли, ну, чогось вся 
молодьож хоче ухватить того «дівування». Зараз не 
дуже хватають, а  каждому стараються одломить ку-
сочок. Воно тільки підсохне, вишня та, і одламується 
харашо. Дві [гіллячки]. Можна зробити дірку в кара-
ваї, ну, це не красіво, то ми беремо банку з пшеницею 
або житом і ставим у банки... Хто як хотів, ми колись і 
дірку робили в караваї, а вона все одно спливеться до-
кучі, бо тісто підходить, а тепер ми придумали – шиш-
ку отаку кладем посередині, то розберемо... Якщо 
свадьба з обох боків, то печуть і в женіха, і в невести, 
ну, а як вони будуть вместє свадьбу гулять, то один. 
В  кафе, у  ресторані. По обидва боки коровая  – дві 
банки з житом або пшеницею... Молодьож дарує на 
первий день – бояри і дружки, а всі остальні – на дру-
гий день. І молодьожі ще не ріжуть коровай, а дають 
«дівування». А на другий день уже ріжуть коровай і 
до того, і шишок – два кусочки коровая, як ви вдвох, 
і  дві шишки... Гроші кладуть у коровай, обізательно, 
скільки хто має, і кажуть: «І мєдні, щоб не були бєд-
ні, і  серебро, щоб було добро». Берем [коровайниці 
приносять], чи сахарю возьмем, чи яєчка, чи мука, чи 
осьо, к прімеру, у мене макогонка, я з маком ходила до 
своєї куми... Щоб зразу начала місить та, що харашо з 
чоловіком жила. Я ж осьо вдова, так скільки я шишок 
перемісила. Я вдова стала ще в сорок п’ять год. Співа-
ли нам вчора, їй невесело було учора, нашій хазяйці, 
то ми не співали. А співали: 

Три сестри коровай місять,
Вони його не замісять
Без чарки горілки,
Без молодої дівки.

А тоді:
Вигортай, мати, жар, жар,
Як же тобі дочечки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Ставай здорова.

А як садить мають у піч, то тоже: 
Наша піч регоче –
Коровая хоче,
А челюсти заливаються –
Коровая сподіваються.

Ми вчора начали з Лізою, а останнє щось їй було неве-
село, щось їй там зробилося. То вона каже: «Вам тіль-
ки у голові – співать»... А вже за столом ото як сидять, 
то співають:

Перша дружка – як дружка,
Друга – як панушка...

У нас велика сім’я, я ж вам уже сказала, то я об’їздила 
багато сіл, на свадьби, оце скільки нас було  – всім 
свадьби робили, скрутно було, но робили. Батьки ста-
ралися, що одному зробили, то і другому треба. А тоді 
подарунки, гроші. Бо хочеться, щоб... Раз молодою 
буваєш. То у каждому селі, геть, наче і недалеко осьо, 
вони міські – в них такий звичай. Я розказала все, як 
у нас... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Ось у мене 
була свадьба чотири роки назад [син одружувався]. 
У нас із хати женіх йшов до нєвєсти. Зібрались у мене 
сусіди тут, я їх пов’язала платками, а хлопців – поло-
тєнцями. Тоді сина богословила в хаті іконою. Ікона, 
рушник і благословила його. Тоді вивели надвір, обси-
пали житом, канфетами, гроші були, мелоч. Пішли до 
нєвєсти, це в мене було два старости: брат мій рідний 
і двоюрідної сестри зять. 

ПЕРЕЙМА  Йшли з хлібом до нєвєсти, стривають нас 
там, не пускають, на воротах. Тоді гукають: «Де ж 
ваші старости, де ж ваш викуп?». А в старости язик 
підвішений, да й каже: «Я з Києва їхав і викуп ніс, но 
собаки одібрали». А тоді ж до віранди ж так ми до-
йшли, а  там же ж на віранді замки... А  в них друж-
би, був брат її, підприємець... Тоді ж кажуть: «А де ж 
женіх, де ж женіх? Нєвєст багато, хай вибірає». А він 
каже: «Та, що під замком, а в мене ключ є». Раз витяг-
нув і одімкнув, а вони: «А-а-а-а», – роти пороззявля-
ли. А тоді зайшли ж у хату, почали ж оце, там же ж, 
як наші, вони старіші, почали, щоб Бог благословив 
женіха і нєвєсту, ну, вони йшли в церкву вінчатся. Ні-
куди не садили [молодих]. Вона [наречена] вже була 
вдіта, все. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Тоді ж вони питають: 
«Чи богословляють, чи шо?». Мої старости пита-
ли: «Чи богословляє батько й мати на вінчання?». 
А дружби отвічають: «Хай Бог богословить». І це вони 
так три рази повторили, після третього разу пішли до 
церкви... 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Як по дорозі, взя-
ли уже у церкву, бо як будемо ж іти назад, путь уже 
перестривать, шишок набрали, закусок набрали, пре-
ливають дорогу. Це як назад іти. Це нас батюшка стрів 
же ж, на порозі, хліб батюшкі подали, і почав же він 
їх вінчать. З  Аніної сторони дєвочка держала ікону, 
біля столу, а з нашої сторони – хлопчик. Тоже із Києва 
приїхав. Держали [...] ікони [з] вишитими же ж руш-
никами. А тоді батюшка повінчав їх, вінець держали 
старший боярин і дружка. І з тої сторони люди були, 
і з тої сторони люди були. А тоді ж повиходили і піш-
ли зразу до розпісі... Після розписі у кафе гуляли.

АРБУЗИНСЬКИЙ  РАЙОН
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348 МИКОЛАЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  До молодого йшли. Оце йдуть вони, як роз-
писалися (це ще й церкви в нас не було), розписалися 
і як уже йдуть ізвітілля, і вже дітки дорогу перелива-
ють, і зрослі переливають. З відра. Відро і кружечка 
води, перелили, і женіх переносить нєвєсту через ту 
канавку. Її обов’язково треба перенести. А додому як 
прийшли вже, то ставили дорожку аж до воріт. Ми 
ткали, і  її бабушка ткала, то ми розкотюєм дорожку 
до самого порога, до самих воріт, і він бере на руки, 
і заносить у хату. Підніме чи не підніме? Та й бачили 
очі, що купляли! Та хоть цілий день, можна і сто ра-
зів [переливати дорогу]. А старший боярин платить... 
Батьки з хлібом зустрічають, а тоді він бере нєвєсту 
і несе в хату. А ми: «Віз поперед кобилою»... Це така 
приказка є... Батьки просять до хати із хлібом на руш-
нику, і він тоді бере її, і несе до хати. А як доходять до 
двору, жєніх привів нєвєсту, вже починають свашки 
співать:

Втопи, мати, грубу,
Бо ведем невісточку любу,
Люба – не люба,
А ти топи, мати, грубу.

А тоді, як йшли дорогою, то співали:
Вузькі вуличенькі, вузькі,
Що не має усім де пройти – свадьбі.
Не проїхати, не пройти,
Не нашої молодої провести.

А ще співають: 
Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися,
Тобі, мати, хати не мести,
Тільки в хаті порядочок вести.

Або ще співають:
Рубайте тополю,
Встеляйте дорогу...

Як везуть дорогою. Це – оп’ять же ж перед кобилою:
Встеляйте дорогу,
Од шлюбу – до дому, 
Молодій і молодому.

Або «Ожину» співають, або до сватів, які йдуть від-
тіля, та співають:

А у нашого свата 
З верби, з лози хата,
А сіни – з берези,
Ми йдемо тверезі...

«Приїхала сваха до свахи...», ну, там як начнуть це, об-
щем... Я не знаю, як там казать. «Притулила спину до 
спини» хай буде. «А в кого ширша буде спина, в того 
мати рідніша». Общем, багато, усього не згадаєш. 
Я знаю, ми колись гуляли, у моїй свахи син женився, 
да поїхали на цей... Я думала, що мене ніхто не пере-
борить, а там тоже такий сват найшовся, що тоже всі 
ці пісні знає. І ми змагалися, та каже: «Побіділа друж-
ба». [...] До молодого, а тоді часа два тут погуляють і 
йдуть до молодої, і дорогою співають...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ВЕСІЛЬ-
НИЙ ПОЇЗД  Договарюються, прімєром, ви пришлете 
свого сина, ваш син і моя дочка. І ви будете до мене по-
силать людей, договарюються: «Скільки ви пришлете 
своїх людей?» Чи чотирнадцять, чи шесть чоловік, чи 

сім. І  ці люди тоді йдуть  – називається «з поїздом». 
І з хлібом вони йдуть туди до нєвєсти... Я не знаю, як 
другі люди, но в мене стільки було хліба, що як ходи-
ли до сватів, стільки раз приходили, то вони виноси-
ли хліб, то каждий раз я старалась, щоб з хлібом вони 
виходили. До молодої [іде весільний поїзд]. І тоді мо-
лода іде в хату, ото оп’ять же попросять її, і виходить 
уже з рушниками, із платками, і цей поїзд в’яже... Чи 
п’ятнадцять, чи двадцять, чи десять, чи сєм, чи п’ять. 
Це по возможності. І залежить від того, яке ж весілля. 
Оце вони тоді вже в’яжуть, і тоді вже свадьба. А тоді 
оп’ять же ж там погуляли... І всі стараються, щоб сва-
там саме краще дать поїсти, щоб не сказали свати, що 
у нєвєсти не було там шо... Свати і хрещені вже... Ідуть 
до нєвєсти з поїздом, у нас так кажуть – «з поїздом». 
І  там вже вони тоді гуляють до якого врем’я. А  тоді 
кажуть: «Нам казали прийти на одинадцять годин ве-
чора». До молодого. І вже ж вони сюди як приходять і 
йдуть, і співають оце:  

А ми були у свата,
Ідемо тверезі,
З верби, з лози хата,
А сіни – з берези,
Ми йдемо тверезі.

А тоді і оцю співають:
Розтупітеся, вороги,
Не переходьте дороги.
Нехай перейде увесь рід,
Щоб була щаслива...

ПОСАГ  Оце [...] той поїзд, що ходив туди, і вже як іде 
назад – подушки везе. Оце все беруть і несуть туди. 
А тоді приходять [до нареченого], в двері не влазять, 
щоб напугали ж їх, ну, шуткують... Подушки, постєль. 
Зразу постєль кладуть, одіяло і дві подушки. Не бе-
руть [скриню]. Колись возили возами, а тепер беруть 
після свадьби. А з постєлями, з оцим приходять. І те-
пер уже скільки, за один стіл сядуть чи за два... Оп’ять 
же ж виходять і оп’ять з хлібом [зустрічають]. То во-
гонь розкладають аж на третій день... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Молодий покриває. Ото з 
поїздом пішли вони туди, і там вона зробила ото своє 
діло – пов’язала, чим мала, жінка. І погуляли два чи 
три часа, чи чотири, і кажуть вже свати: «Пора вже до-
дому йти». А тут гості ждуть, гуляють собі. Вигляда-
ють, пока вони прийдуть. А тоді уже вони погуляли, 
скільки, часа два чи три. Нєвєста вже виморилась із 
тою фатою. Це як колись була. І начінають тоді роз-
діваться [знімати вінок]. Молодий роздіває молоду 
[знімає вінок], а свашки приспівують... А там приспі-
вують «Чого стоїш, чому не сідаєш до нашої свашки 
за столом?»... Оце співають все врем’я, називають ім’я, 
Вітя чи Шурик, чи Саша... А вони ж не пріглашають, 
та й він не сідає. Як розділи молоду [зняли вінок з мо-
лодої]... І  запнули... Вона оділа гарний платок... Вона 
вінці подає, а він бере зав’яже її. А хто хоче – вив’яже. 
Ззаду зав’яже. На кожусі, цілий день на кожусі. Це 
вони на покуті садять, як кажуть, у вуглу, то садять на 
кожуха... І в тих батьків кожух, і в тих батьків кожух. 
Вже вона називалася «з  покритою тепер головою», 
коли вже не дозволялося ходить без платка... А тоді як 
не хочуть молоді гулять, то йдуть до сусідів чи до ко-
гось спать. Обізательно в чужу хату... Осьо Ліда у мене 
спала. В чужу хату. Молоді у дворі [вдома] не ночува-
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ли... Цілий день ходить [молода в тій хустці]. І помагає 
уже невістка на другий день... [Що казали, якщо мо-
лода була «нечесна»?] Отакі розсуди бувають, що оце 
чужі люди балакають: «Ой, вона вже це, ще й свадьбу 
роблять, та не нада було». Як кому приходить. Є те, що 
виходить заміж вдвох, та ще лутьше живе, чим те, що 
було [«чесне»]...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ   Пекли, да, і  в нього, і  в неї. 
Пекли женіху  – «парубкування» звали, а  в неї  – «ді-
вування». Воно таке саме, тільки називається... Пекли 
і перерізали його [коровай] пополам. Пекли один ко-
ровай у молодої. І  тоді вона приходила з коровайом 
[сюди], не було ж церкви... І на другий день переріза-
ли той коровай пополам, і Ліда своїм гостям половину 
коровая поділила по кусочку, тоненькими скибочка-
ми нарізали до шишок. А  другу половину забірали і 
йшли до молодого. Тепер вже по двох почали пекти... 
Вони «дівування» розбірають ввечері, як дарує моло-
дьож... Перед тим як мають роздівать нєвесту [зніма-
ти вінок], вони подарують. Бояри дарують у женіха, 
а дружки – у нівєсти... Молодьож там розбірали у ні-
вести «дівування»... Подарували  [...], і  тоді вже гості 
п’ють і гуляють до самого вечора, пока музика грає. 
Музику, прімєром, договарюють чи до чотирьох часов 
дня – на другий день, чи до вечора. А молодий бере 
нівєсту [...], і хто там із нею іде, і ідуть до нього. І там 
начінають дарувать. І тоді вже щось дарують, то вони 
же ж приносять. Чи приносять, чи машинами тепер 
привозять...

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  А  тоді приходять рано вми-
вать. У  нас не хрещені, у  нас Хмілевский умивав і 
Володька Філоменко. Приходять, вони [молоді] вже 
повставали, але вони ж сюди [додому] не йдуть, пока 
їх не прийдуть не вмиють. А є – і лежать, пока їх не 
вмиють. Водичкою. А можна і відро води. Вони у мене 
спали, та вони вилили [відро], ну, це вже поп’яні. Це 
ніяка не шутка, я, наприклад, таких шуток не люблю. 
Ліда тоді розсердилась, її родич вилив відро води. 
Вона розсердилась, як прийшла додому і криве слово 
сказала. А що робить, як ти дурак. А їй же невдобно, 
що можна подумать, що женіх упісявся. А тоді вдіва-
ються і приходять додому. А ті приносять снідать. До 
нівести хрещені приносять снідать. Обично що несли: 
хлібину несли, холодець несли, водку несли, більш та-
кого нічого. Тут же було що в нас їсти... А тоді погуля-
ють, гості сходяться, варять борщ тут кухарки, наси-
пають, всі по очереді їдять, так як приходять, так і сі-
дають. І їдять, що на столах там є, снідають і вип’ють, 
і співають, хто – весільних, хто – невесільні, но більше 
невесільних, знаєте.

ДАРУВАННЯ  Тоді на часов десять [ранку] начінаєм 
готовить столи... Це вже на другий день. Поснідали, 
а там ще один стіл оставляють – хай ще доїдають, хто 
не вспів, хто спав до обіду. Хай доїдають, а  ми на-
криваєм на столи. Все, що є, виложуєм на столи, бо 
будем сідать дарувать. І у молодої, і у молодого. В са-
мий перед батьки дарують. А тоді – хрещені, а тоді – 
дядьки, тьотки, сестри, брати, хто є – вперед дарують, 
а тоді всі остальні. Банка на столі, кидають у банку, 
перев’язують лентою червоною і кидають туди гроші. 
Хто – в конверті, хто – без конверта, як село, знаєте. 
Хтось кинув стільки-то і стільки. Колись вообще, 
даже я як заміж ішла, то три рубля  – це було ще й 

харашо. Я  в сімдесят первому  [1971  р.] йшла заміж, 
да в нас ще таке було: напився, наївся і три рублі по-
дарував.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  На дру-
гий тиждень до батьків – називається «покалачини». 
Уже ішли ми. Тиждень я тут побула, і на другу неділю – 
покалачини, і ми на покалачини їхали до моїх батьків. 
Стояла там [паска] [...] у великій хаті, год стоя ла, нічо-
го їй, не поїло. Непосвячена. І  несвячена зберігаєть-
ся. Як ми одну там понесем, то ми її з’їли осьо за два 
дні, ту паску, да і все. А отаке чогось незя. Там батьки 
приготовляють цей. Приїжають свати і дивляться, як 
там нівєста, чи бідна, чи багата?.. Возили мене до моїх 
батьків на другу неділю... Сюди йшли, як на свадьбу 
ще, я – з іконою, а молодому моя мати давала дві хлі-
бини, отако під руки, і він з двома хлібинами. Микола 
маленький був, а хліб такий... Мама  [пекла]. Круглий 
хліб на коржах... Да, тоже ж гості ждали, тоді різали і 
їли. І вони ж звичайно приїзджали до нас з хлібом... 
Мені казала бабка: «Як прийдеш сюди, до молодо-
го, і тебе спитають: “Ти з чим прийшла?”. А ти кажи: 
“З хлібом, солею і з своєю долею – з вашим сином”». 
Нівєста приходить до свекрухи, дарує хустину да й 
каже: «Дарую вам хустину, а ви мене прийміть як рід-
ну дитину». Мені як казала свекруха: «А як же, як же, 
подарувала цю хустину, да будем її...». Вона сердилась 
на мене. Обично же так: нівеста приходить з хусти-
ною, дарує матері [молодого].

БРАТСЬКИЙ РАЙОН

с. Ганнівка
Записали О. Таран та О. Васянович  

1 листопада 2008 р. у с. Ганнівка  
Братського р‑ну Миколаївської обл. 

від Ковальчук Ганни Микитівни, 1933 р. н., 
та Будовець Таміли Яківни, 1937 р. н.

СВАТАННЯ  Як на сватанні вчепили гарбуза, то беруть 
віхоть соломи або білої глини і од нєвєстиної хати 
аж до жениха стелять доріжку. Вже він оформлений. 
Під вікном же ж обізатєльно будуть любопитні. Як 
іде свататись, то бере з собою старосту одного, а бу-
ває, шо з двома іде. Беруть пляшку, беруть хлібину 
і  приходять до молодої свататись. Там балакають 
то за куницю, то за красну дівицю. Це в завісімості 
від старости, тоді уговор, і шо там дають за нєвєсту 
з приданого. 

ОГЛЯДИНИ  Тоді вже рано з’їжджаються сюди до мо-
лодої на оглядини. Якшо кабака не схватив [не дали 
гарбуза], то приїжджають молодого батьки та ще хто-
небудь. Договорюються, на коли свадьба. Молода на 
сватанні комін колупає. Вони первим долгом міняють 
хліб. Тей, шо принесли, оставляють у молодої. А їм мо-
лода виносить [свій хліб] на рушнику або на гарному 
платку, дає їм. А тоді випили по чарці чи по дві, хліб 
перемінили. А батько молодої чи мати каже: «Шо ж, 
дочко, в’яжи, якшо придбала шо. Як немає чим, то 
в’яжи хоч мотузком, але шоб були перев’язані». Вона 
виносе чи на блюді, чи на якому підносі рушники, 
старості перев’язує. А  молодого хусткою перев’язує 
так вище ліктя на руці. Як із неї будуть вінок ізнімать 

БРАТСЬКИЙ  РАЙОН
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на свайбі, тоді він цією хусткою її зав’язує. Щитаєть-
ся, уже покрита голова. Як приїжджають на огляди-
ни, то оглядають хазяйство і будову, і шо у хаті. Там 
даже придивляються до того, шо поставили їсти. 
Могли посуду позичить, мєлоч яку, а шоб корову чи 
бика позичить, то цього у нас не було. У молодого так 
само оглядали усе і пригощалися. Без чарки там не 
обходилось... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  [Хто пік коровай?] 
Які не розходилися [заміжні жінки]. [Чи могли вдови 
пекти?] Ні. Тільки ті, що жили з чоловіками хорошо. Ті 
пекли лежні, коровай. Коровай – він круглий з діркою, 
а  лежень  – довгий, так як ми тепер кажемо «батон», 
тільки ширший. І  тоді тісто розкачували, і  робили, 
прикрашали [...] тістом. Різали тісто – косинці. Так як 
на шишку, тільки в шишки здорові ці [зубчики], а це – 
дрібнесенькі. І  на шишки. Гроші туди встромляли... 
Коровай у п’ятницю не пекли... Аби не в понеділок і не 
у п’ятницю. Коровай – у нєвєсти, а в жениха – лежень. 
І в нєвєсти лежень. Спекли – ставите навпроти женіха 
й нєвєсти, а сюди – деревце. У дружки – лежні. А біля 
короваю ставили літру водки чи вино. [Це називало-
ся] «дівування». І закрашали його, щоб краснеє було. 
У суботу [ставили горілку], і вона стоя ла. Ця калина, 
дві ложки і дві бутилки зав’язувалися разом лєнтою 
красною, і стояли. А в неділю вже дружки – хто швид-
ше украде... [Молода] несе з собою [коровай], а лежні 
остаються у батьків...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Нєвєста ходила з дружка-
ми, старша дружка іде, ще й попереді, шишки [несли]. 
Це кажем до ціх: «Просим на весілля», – і даємо шиш-
ку. Одну. І далі йдеш. Дружки йдуть, співають. У же-
ниха – бояри, ходе чи їзде, закликає. У суботу.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  У неділю прихо-
дять дружки, бояри, сідаєм за стіл, а  женіх приходе, 
купляє нєвєсту. І гуляють у дворі аж до вечора. А по-
тім женіх забирає нєвєсту до себе додому... На свай-
бі колись, ще даже як я виходила заміж, то на под-
нос ставили чотири чарки, і оце весільний батько чи 
староста підносили. Січас уже такого нема. Січас уже 
ставлять каждому стакани і великі, і малі, і п’ють усі, 
як гуси воду.

ДАРУВАННЯ  На весілля молодьож тепер не бере хлі-
ба, а такі, як я, то беруть пляшку, беруть паляницю, 
беруть подарок якийсь, гроші, бо там як начнуть то 
вмивать, то втирать, то пригравать, то ще набереться 
десять-п’ятнадцять гривень лишніх розходів, крім по-
дарка молодим.

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  [Чи вивішу-
вали червоний прапор?] Ночію, щоб ніхто не бачив. 
Хто попаде... Питають в женіха... Зафарбовують у су-
боту [горілку] і ставляють. Оце вона в суботу стоїть і 
в неділю. А вже як женіх забирає нєвєсту до себе, вже 
заспівають пісню... І хватають, хто швидше, «дівуван-
ня» те – водку, ложки, калину. Собі забирають. Десь у 
хаті гуляють собі далі.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  У понеділок ходили попід ха-
тами і крали у людей, і що хочеш. Побачили – просять, 
як цигани. І хліб, і те... Давали по курці. Якщо ви не 
даєте, то цигани прийдуть, у курятнику чи так будуть 
бігать по подвір’ю, ловить курку.

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Лупареве
Записала С. Маховська 11 червня 2013 р.  

у с. Лупареве Жовтневого р‑ну Миколаївської обл. 
від Шутак Марії Костянтинівни, 1942 р. н.,  

родом із с. Старий Чорторийськ  
Маневицького р‑ну Волинської обл.  

(у с. Лупареве мешкає з 1952 р.)

ВИБІР ПАРИ  Ще раніше приходили, ось п’ять дівчат. 
Приїзжає жених, єслі приїхав сюди сватать, одна не 
схотіла йти, значить друга – іди ти, потому шо ви бу-
дете сидіть. «Ой багатий, ой такий...». Це, наприклад, 
не в моїх. І в його не дуже було багато, і ми тоже, сім’я 
було, переїхали... 

СВАТАННЯ  Що касаєцця весіллів, то раніше засилали 
сватів. Приходили сватать. Іменно двоє [...] сватів. Єслі 
вони подружені, то канєшно з жінками, то четверо. 
А  іменно двоє сватів. Приходили, начинали там, шо 
«у вас голубка», розказувати. «А у нас там орел осьо»... 
Як у народє, знаєте. Голуб должен буть і голубка, тут 
воно вже єднаєцця. Орел вродє і протіво положне, но 
все равно так. І починалося. Приносили обов’язково 
хліб-сіль, рушник. Якшо наречена прий мала це все і 
згодна була виходити заміж, значить давали добро – 
перев’язували їх рушниками вишитими. Це було сва-
тання. І тоді запрошували уже ж, як обично, готови-
лися до столу. А як уже не згодна була, то могла навіть 
і гарбуза [винести]. Давали. Самого гарбуза, єслі не 
згодна була. З  хлібом, шо давали, свати його прино-
сили додому. Це розрізали вже на свадьбі коровай. Це 
коли вже було весілля, потім вже розрізали коровай і 
роздавали. Більше на осінь [сваталися]. Мабуть, того, 
шо багатші люди на осінь були. З весни виходять всі 
закрама. Як би такого нового немає. А вже ж на осінь 
вже збираєцця і з городу, і  так, і  кабанчика різали. 
Раніше ж це не купляли, все було своє. Або уже які 
весілля, в хаті у кого скільки помістицця. Або робили 
вже послє Рождєства, даже послє Нового году. Бо там 
у ці свята ще не можна було. У  піст не можна було. 
Це ж піст Рождєствєнскій починаєцця, то ніхто. Це 
тепер вже ніхто не знає. І до Паски – то Великий піст, 
тоже ніхто, Боже упасі. Єслі хто це і робив, то це вже 
так прізірали. Говорили, шо і життя не буде. Більше 
все це робили [сваталися] на вихідний день... Субота 
раніше була. Я знаю, шо ідуть двоє, це ж уже пара... 
А  потім уже гукають, уже потім, як наречена іде до 
батьків, як би до свекора іде, і приглашає до себе... Це і 
молодий ішов з ними. Йшли свати і йшов жених. Аяк-
же ж. Ще ж нєвєста і перев’язувала, і платок на руку, 
хустку в’язала. [Свати –] це або близькі друзі, або там 
брати, сестри, можна було тільки такі вже старші, вже 
не меншого покоління, а старші. Або просто пріятєлі, 
або куми... І таких в основном брали сватами, хто міг з 
прибаутками, хто міг багато говорить, і так інтєрєсно 
було... Так і називали «сват»... Тоді це ж нареченому 
в’яже хустку, сідають за стіл. А там уже ж по чарочкє, 
по дві, там уже ж вобщє іде розговор. Догаварююцця 
за весілля, коли буде, як. Раньше так: у нєвєсти гуля-
ли, а потім у жениха, отдєльно було... Це ще мама осьо 
розказувала, шо раніше і наречена повинна була од-

* До 2016 р. – Жовтневий район.
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крить скриню і показать, шо це вона вишила: і сорочку 
милому свойому уже приготувала, і собі там – і кохти, 
і  хвартушки, тим паче, шо ми жили на Волині. Тут, 
може, не так було роспространьонно, ми попривози-
ли... Ми все, мама моя ще була жива, в клуб пооддава-
ли – і кофти вишиті, і оце все. Це обов’язково должна і 
рушників приготовить. Полотно вибілювалося до та-
кого, шо в мене є ще моєї мами, тако полотно, таке то-
нюсіньке. То в хрестик вишито красиво. Я так не мо-
гла вишивать. Це так колись вишивалося. І так скриня 
повинна буть повна того добра, шо було в те время. 
Це вже була багата... За нареченого мені нічого мама 
не казала... По бутилкє брали [свати]. І кожен прихо-
див, хотя ж з одною хлібиною йшло. А  прийшли до 
нас свати, вони тоже приходили з хлібом-сіллю. Оце 
в полотєнце ілі в платочок замотана хлібинка. І хліб, 
і сіль. Це так... [Чи могли дівчата ходити свататися?] 
Такого я не знаю. Це приходила тоді дівчина, коли вже 
шось там получалося, шо вона могла завагітніть, то 
тоді, канєшно, приходили і силували батьки, або геть 
виганяли її, обзивали. Або ж заставляли, єслі це було, 
то прийдецця. Ой, раніше це так призирали. Була така 
вона, шо кожен на неї дивився скосо, Боже спасі, но 
були такі, канєшно. Були такі, шо і вели себе так...

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ, ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, 
ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Даже ми виходили в шійсят тре-
тьому  [1963  р.], я  виходила [заміж], ми саме гусей 
одварили, помимо того, шо там все готовилося. Це 
свіже блюдо, то вже як приходять від жениха. Ой, 
скоренько. Одні подвали, були і зберігать навіть про-
дукти не було де. Холодільніків не було. Приходять, 
оце шалаши понапинали і всьо... Щас і холодільнікі, 
і усе є, і люди травляцця. А тоді наче Бог милує, наче 
не було такого... Готувалися. Ставили, робили плити 
такі на дворі, великі. Ставили там котли такі. Навари-
ли халадцю, поразливали – у подвал, бо інакше ніде 
не застигне. Шо зробили, шоб бистро. Тепер [...] плов, 
а колись з мясом рис – це «пілат» називався, гатови-
ли. Там рибу жарили, рибні катлети, мясні, ну, таке 
тоже кались рабили. І дуже таке було оце, шоб мясні 
блюда часником поливали. Тепер, може, бояцця, шо 
буде  запах, а тоді не боялися. І хліб пекли в печах, свої 
отакі-во паляниці. І булочки випікали. І так в основ-
ном як ще раньше, я помню, то таких сладостєй, шоб 
разне все, не було, а в основном – пиріжки, особєнно 
з маком. Мак, то [...] на городах були цілі такі планта-
ції, шо  у кожного було по півмішка. Особєнно оце ж 
з маком, із сухими абрикосами. Це такий був дєсєрт. 
Кампот варили, «узвар» називався, із гнічонних груш, 
з абрикос... Аж раніше була вобще бурячанка. Буря-
ка терли і то ж робили самогон. Вона, конєшно, запах 
був. Потім вже появився сахар. Вино, бряга – таке-во 
робили. Не було таких напоїв, як тепер... Це аж рань-
ше, то подавали кисіль. Всі казали, як подають кисіль, 
значить, це розбіжна. Но при нас уже кисіль на свадь-
бу не варили. Так одне по одному. А раніше це весь час 
приказували, це подають кисіль, варили кисіль і мо-
лочний, і фруктовий, подавали... Це в понеділок курі. 
Ще могли і в вівторок прийти «мундірку» одварю-
вать, шо-небудь. Водка є, шалаш стоїть. Надо шалаш 
швидше розбирать. Раз стоїть, значить, це будуть іти. 
І люди, хто уже повставав, то розбирали шалаш... Піс-
ля «мундірки» не йшли вже... У нас [у с. Старий Чорто- 
рийськ Маневицького  р-ну Волинської обл.] борщ 

вобще не варять. Но у нас в Миколаївській області 
варять на свадьбу борщ, подають все. Там виходила 
одна, ну вона вже щас женщина, тоді була дєвочка, так 
приїхали, вони мусили варить борщ: «Що це за весіл-
ля, шо не буде і борщу». А у нас борщ варять на обіди, 
на поминки. А  на свадьбу ніхто не робить. Оце такі 
страви раніше готовили... Тепер вобще всякі такі...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙНИЦІ  Ка-
равай пекли. Я і не знаю, іменно у який день... Пек ли 
не тільки каравай, а ще ж пекли, ламали гілочки із де-
рева і рабили, «сасна» називаєцця, бо ще як називаєц-
ця, «гі́лечки». Ті гілечки обчищали, вони сох ли, потім 
місили тісто, разрізали крайки його отак і наліплюва-
ли отако вокруг на ці гілочки, а потім його уквітчали – 
канфєти, бубліки. А ставили все це у хлєб, хлєб же ве-
ликий такий був раніше, коли у печах. І ці гілечки ста-
вили напротів нареченого. Тепер торти такі ставлять. 
Напроти нареченої і нареченого ставицця це гільце. 
Ще ж така і мода була, це тепер розрізають, послєднє 
время, ножніцами і роздають усім. А тоді треба було 
ламать, бо це щіталося, бо це як дівоча цнота. То «ді-
вування» ще називали. Оце ж ці палочки. І старалися 
їх ламать, і це ж так казали, шо так положено. Може, 
це просто своєвіріє народне [забобони], ну, так щіта-
лося. А вже останнім часом, то розрізали по кусочку, 
а тоді казали, шо це навіть гріх, надо тільки ламать. То 
летять тарілки, лізуть всі, шоб досталося ж. Оце ж со-
сна – це ж «дівування». Це із любого дерева, яке шоб 
воно хорошо ламалося. Є ж таке, шо дуже гнучке, шо 
з його не можна... Шишки обов’язково пекли. Не за-
казували. На кожного шоб було по шишкє. Єслі при-
гласілі пятдесят человєк, значить пятдесят шишок. Як 
сто, значить сто. А таді навіть уже при нашому тому, 
вже якось своїх ми дітей, так уже і по двісті чоловік 
було, це надо було двісті шишок... Такі дєлаюцця, ка-
чаюцця, таке кругленьке, длінне, таді ріжецця по кус-
ку. Атдєльно качаєцця, ріжецця отакими, як навкоси-
нець, шоб оце було, як ріжки отакі. І потім ці ріжки 
ставляцця, п’ять їх, і оцих обертається. Тісто це трош-
ки розкачуєцця, шо завертає в оці ріжки. Печуцця, 
витягаюцця з печі. Тоді розводицця сладєнька водич-
ка, вони не мажуцця яїчком. Там такі пишні шишки, 
блискучі, красиві... Хто близький, помагав [випікати 
коровай], і  хто більше умів робить з тістом... Ті, шо 
помагали, ті і робили. [Чи могли вдови випікати ко-
ровай?] Не те, що не запрошували, але такі були чут-
ки серед народу. То в діжечках раніше місили, або 
такі були ваганці дерев’яні із ручками. Це ж для тіста 
спеціально вимивалися, висушувалися. Місили... То 
гроші, мєлочь [запікали в короваї]. Як попалося, це 
вродє, не знаю, шось завісіло, хтось шось буде чи щас-
ливий, чи заміж вийде слідом, єслі це була дівчина... 
У жениха шишки були, шишки пекли. А коровай щось 
мені не помницця, шоб роздавали...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Брали [шишки], як до 
хрьосних, коли хресну і хресного [кликали]. Оце ходи-
ли з шишками, навіть полотенце, шоб не з голою шиш-
кою. Це такий був обичай. Приносили, казали там. 
І ми даже приносили, шо: «Хресний і хресна, ми запро-
шуємо вас на весілля, на скільки там шо». Хресних і 
на сватання гукали. Це було почотно... [Іншим шишки] 
не носили... І батьки благословили, і хресні благосло-
вили. Раніше із віконою [іконою], і благодарили за це. 
І  сказали, шо обов’язково прийдемо... Все-таки ось я 
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більше, того шо всі, щітайте, в такі дні на роботі. Це 
у вихідні. Це кожен раз або десь у якийсь святковий 
день, або під вихідний. Бо це не запрошувалося сьо-
годні, а завтра весілля. Це ішло наперед десь на неділю. 
Раніше, да. Шоб людина могла приготуватися... Я, на-
приклад, ходила з старшою дружкою. А мій Серьожа, 
чоловік, ходив із старшим своїм, шафером. «Шафер» 
даже називався. То світилка і шафер – це були од мо-
лодого. Ходили запрошували, ще навіть бувало так, шо 
запрошували, і в хату, та ше й винця наливали... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Ще раньше було, а ми вже ось як вихо-
дили, шось ми не збиралися так. Я ж кажу, а мама як 
казала, то збиралися. Як тепер кажуть, то одні дівчата, 
хлопців не було. Хлопці отдєльно гуляли, і навіть це 
вже з маміних слів, навіть соревнувалися, хто швидше 
іспряде ту, «мички» називалися – із льона, вже виби-
та, вже льон приготовлений, на терниці вибитий і ста-
вився, така гребінка була і на ту гребінку ставилися, 
оце ж мичка одівалася, і потім веретеном оце прялося. 
То оце були у них такі як би змагання. Це на оцьому 
вечорі... А це ж перед свадьбой, коли ж дівічник був, 
то соревнувалися в тому, яка ж сама спритна дівчина, 
швидше випряде. А шо було вже в хлопців, не знаю... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Раніше тоже, єслі це в шійсят тре-
тьому році [1963 р.] я виходила заміж, тут тоже біле 
плаття, вінок був такий, стоячий... Фата обізатєльно, 
білі босоножки. Потім уже і улучалось. У  мене і то 
було хороше атласне плаття. Весь Миколаїв об’їздила, 
поки знайшли матеріал, шоб пошить. Молоду [одя-
гала]  – була така женщина, ходила спеціально, вона 
оце ж вінки, їх надо було ще й прикрепить, вони ж 
отако стояли... А як у нас, то була вишиванкі і дуже 
такий, я помню на Волині, мені було вже вісім років, 
то я помню, як оце весілля. Коні запряжені, украше-
ні всякими такими витками, і наречена – такий вінок 
красивий... Квіти разні красиві і дуже багато стрічок... 
І вишита сорочка, потім така жилєточка тоже вишита 
і юбка. Це вже було на Волині, це ще я помню. Тут в 
основном біла сорочка або блідо-голуба, світла сороч-
ка [в молодого]. Вишиванок тут не було. І костюмчик 
який був. Як було тепло, то костюмчик. А на Волині 
обов’язково у вишитій сорочці, підв’язаний таким, 
«китайка» називалась, пояс такий ізроблений, спле-
тений із шерстяних ниток, такий пояс підв’язаний, 
і штани так, як шаровари, похожі. І всі хлопці барві-
нок [...] приколювали [до картуза], раніше ж у карту-
зах ходили, або сюди, або обов’язково на груди. Ось у 
нас так купляли квітки всім, і од нєвєсти, і од жениха 
пришивали квіточки. А у нас там барвінок чогось. Це 
в основном, як у нас там, то були всі отакі українські, 
ну, там не в віночках, а просто. Такі юбки були гафі-
ровані. І  це складалася кажна гафіровочка. Ніхто ж 
не гладив. З одної сторони один стоїть і з другої, отак 
складається і звязуєцця. І потім оце такі скрині були. 
Там тоже старалися їх пообклеювати, не було ж не 
шкафів, нічого. І  там така перекладинка, шоб юбка 
не пом’ялась. Треба іти до церкви в неділю, то треба 
ж шоб та гафіровочка стояла вся, була така гарна, не 
пом’ята, нічого. А тут просто шо в кого було. Раніше 
шо було, в шо люди вдівалися? Які штани там за п’ять 
карбованців, простенькі. Це у кого як були, це вже ж 
конєшно. Як наречений женився, то вже мусив із усіх 
сил купить собі якісь штани чи костюмчик якийсь. 
Вони ж не стоїли так дорого, як тепер. А так люди – 

хто в чому. Жінки тоже: хто в простіх платтячках, хто 
у шовковій, хто в шифоновій, хто як жив... 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Не пропускали [молодого], стояли 
на воротях. Обізатєльно надо викупить наречену. Ви-
ходив хтось із менших братів або сестер. Єслі таких не 
було, то десь племенник. В основному такі дітки стоя-
ли торгувалися: «Якшо не заплатите, значить нєвєсту 
не оддамо». Такий у нас язик народний – і рускоязич-
ний, і  на українській мові. Народна мова така. Дали 
гроші, тоді пропустили вже. Тоді їдуть... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Обсипали. Це коли 
виводили нєвєсту, приїзжав женіх, їхала вона до же-
ниха або на розпісь. Вони їхали по різних машинах. 
То обов’язково оце сипали житом  – символ добра і 
всього там, канфєти там, гроші. Це ж тоже хватали ті 
гроші. Це ж тоже щастя. І таке було, шо як під квочку 
положеш ту копійку, шо на свадьбі, то вилупляцця всі 
курчата. Це усе люди, все народне, все народ приду-
мав. Передавалося воно з покоління в покоління... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Зразу їхали десь на 
розпісь. Раніше ходили, в  нас сюди приїзжали, то у 
клубі, то у сільській раді розписували. А тепер їдуть у 
ЗАГСі... Єслі це дальше, то транспорт наймають. А як 
у селі, то ходили всі. Там хтось остаєцця, бо поки при-
їдуть хто, треба шоб столи накрить, шоб було усе го-
тове, не могли всі... Вінчалися, но не всі. І зараз тоже 
не всі, но вінчаюцця... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  / 
ВІНЧАННЯ  Їхали до нареченої послє розпісі. Їхали, 
зустрічали батько і мати із хлібом-сіллю на воротях, 
на рушнику хліб і сіль. У мене десь там є і фотографії, 
як я своїх [дітей зустрічала] і благословляла... Запро-
шували потім усіх людей до столу. Дітки [молоді] ці-
лували хліб [...], вікону [ікону] [...], батьків. Це вже як 
повернулися вони з розпісі, вітали їх із тим, шо вони 
вже чоловік і жінка... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ДАРУВАННЯ  Тож бояри були од же-
ниха... Це хто там був приглашонні, бо навіть і весільні 
пісні, я вже позабувалась, співали. Це друг дружкє, шо 
од нєвєсти, одні протів баяр, а баяри вже протів наре-
ченої. Світилка – це була як би, як старша дружка у нє-
вєсти, а у жениха – світілка. Обізатєльно. І у нєвєсти 
старша дружка. І одна, і дві могло буть. І в нареченої 
тоже ж, це старша дружка, або ж хтось із не особєн-
но рідних, може, двоюрідних, чи сестер, чи хто, якась 
близька подружка... Тепер «тамадою» називають, а ра-
ніше я і не знаю, просто як би такий ведучий. Були 
це такі люди, шо, як кажуть у народі, підв’язаний на 
язик... І разносили свати, хто був сватами, оце ж підно-
сили до кожного шишку і кожному, ну, як би сказать, 
його і біографію: «Цей працює там, він там дасть шось, 
подоре таке нареченій і нареченому». Общем, до кож-
ного підходили, камєнтірували, короче говоря. То не 
вимагали, но так у шутку. Це тепер у перший день да-
рять, а то у неділю було. Сіли, похмелилися, посніда-
ли, і начинаєцця процес. Щас у бутиль гроші кидають і 
шишки дають. А тоді кожному тоже так підносили, та 
і щас більше підносять... Хрещеним підносили шишку 
не одну, не голу, так би називалося. Це могло буть десь 
якась ткань на плаття, це може буть хустка така вели-
ка, наприклад, я вже осьо купляли і перев’язували. Ра-
ніше вобще всіх перев’язували. Стільки скупляли тих 
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платків. А хрещених обов’язково треба було в ці укра-
їнські платки, шо вони ж почотні гості на свадьбі, шоб 
видно було, шо це хрещені. І  сватів [перев’язували]. 
Кого рідніх там своїх, усіх. Я, наприклад, як дочку од-
давала, то, мабуть, чуть не всі були перев’язані. Це 
така мода була... Сідали у жениха за стіл і там дару-
вали. Там подарували, потом – там. То перше батьки, 
хресні, тоді там [інші гості]... Хрьосному рубашку ку-
пляли якусь, а хрьосній – ще шо-небудь, це підноси-
лось із шишкою... 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  Буває так, шо 
другий раз як у селі піджидають, поки підуть додому, 
управляцця, тоді вже там на п’ять, на шість годин. Сі-
дають трошки пізніше. Молоді сідали, потім дружка 
старша сідала коло неї. Старалися всєгда на видному 
місці садить наречену з нареченим, старша дружка, 
тут шафер його сидить, і світілка ж його, і далі вже іде 
молодьож. А потім сідали старші... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Щас уже не 
роблять по дві свадьби, а одну роблять. А як раньше, 
то це у молодого були курі. Чогось не у нєвєсти, а за-
вєдєно так, шо це у молодого. Ішли до молодого і то 
вже там догулювали... Мені лічно [...] мама наказува-
ла, шо ніколи, не дай Бог, це життя, може бути всьо, 
і вип’є прийде, старайся буть мудрою. Ось прийшов, 
може, чоловік, випив. Кажу: «Та ви шо, мамо. Буде мій 
чоловік пить? Та нє». Канєшно, зразу  – нє, но життя 
пронесло, було і таке. Но наказ давала: «Та поводься 
гарно із свекрухою, старайся і догодить». Це ж тепер 
ніхто нічого, а  раніше так: «Важко тобі. У  нас немає 
батька, тобі важко буде свекора назвать [батьком]». Це 
на сватання як приходиш, обов’язково надо сказать: 
«Тато і мамо, запрошую вас на сватання»... «Мамо» 
мені сказать було проще, а вимовить це слово [«тато»], 
яке я ніколи не вживала, було, канєшно, дуже важко, 
но треба було. І він дуже добрий був... Казала, шо по-
коряйся, старайся робить. Давали таке. Так ми і про-
жили. Ми прожили з нєвєсткою, з нею, з шійсят тре-
тього року [1963 р.]. То батьки жили, прожили шість 
років. А тоді – ми з нею, і погано слова не сказали. 

ПОСАГ  Це казали, шо перше, шо надо, це обязатєльно 
шоб хліб і сіль була. А  потім це вже придане пере-
возили. То несли, а  потім вже перевозили. Це могло 
буть уже третій день свадьби, перевозили там якусь 
бричку чи ще шо-небудь. У  кого хто був, приїзжав, 
і  жених, і  ще хтось, із сватів може. І  кровать погру-
зили. «Боже, – кажуть, – о, нєвєста в нас із периною». 
Хто в нас тепер ті перини, он здають, нікому не тре-
ба... А колись шоб подушки, шоб перини були. Даже в 
нас, це в шійсяті годи [1960-ті рр.], і то це було якось. 
Єслі чесно сказать, люди дуже бідно жили. Стіл у мене 
круглий був, яйцеобразний  – це ж придане нєвєстє. 
Четири стула таких, «вєнські» називалися, такі стулья 
були. І дарожки даже, на поли, полу навіть не було. Як 
земля була, я її ще мазала. Це там, у свекрухи. Глину це 
розводили кожної суботи, це треба було її протерти, 
тому шо дуже пиль ішла, шоб було ж чисто. І подуш-
ки, і накидки – все. Кровать... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Перескакували [че-
рез вогонь молоді], не перевозили, а  перескакували. 
Оце палили багаття, і  перескакували. І  тоже ж було 
якесь прислів’я, якесь суєвєріє – як хто перескоче. Це 
в дворі, це вже як приїздили да жениха... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ   Ми ночували в нас, бо ще кровать була 
там, у мене, у молодої. А так де люди, де так, навєрно, 
більше і приходилось у молодої. Бо ще не пере везене 
було придане... [Чи демонстрували «чесність» моло-
дої?] У нас нема... А як ще щас дивлюся, то вобще. Єслі 
дівчина дєйствітєльно дівчина, то я удівляюсь. Я кажу, 
шоб це раньше люди взнали, це було позорно, як не-
чесна. А тепер сміюцця. То як дівчина, то всі сміюцця, 
смішно. А в нас це було в те время, це не дай Бог... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Це вже в неділю прийшли до 
жениха, одгуляли, тоді вже роздівають нєвєсту, і све-
круха повязує невістку хусткою. Це уже закінчилось 
її дівування. Співали, але я вже і любітєлька співать, 
і співала кругом... Старша дружка помагала. Наречена 
сідала на стулу, і, значить, де шпильками приколене, 
оце ж розв’язувать вінок і складать. Щас жених розді-
ває [знімає фату], витягає шпильки... То знімає тепер 
і цілує кожен раз [молодий молоду]. А раньше – ні... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, РЯДЖЕННЯ, КАТАННЯ БАТЬ-
КІВ  Курі раніше ше гуляли, це ж на свадьбі. Назива-
лися «курі», бо приносили всі гості, які були пригла-
шонні, по куриці. Це вже було перший день свадьби, 
начинався вечором у суботу, у неділю гуляли, розхо-
дилися, уже втомилися під вечір. А  вже в понеділок 
приносили по куриці і ставили катьол, варили юшку, 
уху із курей і хадили по хатах, удівалися у разне там. 
Той  – у  циганку, той  – у  моряка, той  – ще в когось, 
той – у казака... Співали, танцювали, хадили іменно по 
тих, хто був приглашонний на свадьбу. Могли в когось 
і курицю там істягнути. То кого зустріли, приглашали, 
шоб кидали там молодим шо-небудь, якісь гроші, ше 
шо-небудь. І так пригощали. Із музикою, це ж співали, 
танцювали. Музика яка? Гармоня, баян. У нас був бая-
ніст тут... На тачках [катали батьків]. Між собою свата 
і сваху – на одну, а тих – на другу. І перекидали, і тяг-
нули. В общем, такий оце був. Мені це не дуже подо-
балося, бо колись одна жінка ногу повредила собі так, 
шо стала на палке ходить. Но все равно, люди п’яні, 
вони ж не понімають, то акуратность, а то так. Могли 
посадить. Обов’язково переодягалися, мало бути все. 
Полічили, посадили... 

«ЧОБОТИ», ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Тьощі – да, тещі 
ноги мить, це зять, ще танцювали «Чоботи». Шукали 
чоботи, надівав зять там хоть і резинові які, для тещі. 
Підливали воду. То находили десь. Немає в цьому 
домі, де свадьба, хтось приніс. Розстеляли отута-во 
одіяло, підливали воду, і оце зять із тещею танцювали. 
На розстеленому, то водою його поливали. Це ж рядні 
хоть і вовняні, добре хоть і рвалися, потім ті одія ла 
розривали, сказали: «Буде молодій на пелюшки»  – 
хотя вони не прєдназначені. Розвішували на забор. 
Це ж вже тоді, як оце курі... Кидали гроші, то мили, 
висушували, то на пелюшки вже собирали. Ті одіяла 
старалися, шоб по край, де не полити дуже водою. «На 
рядні» це називалося. Обовязково треба було, шоб 
не на голій землі, обов’язково постелить якісь одіяла, 
якісь рядна. Рядна, ті, шо колись прялися, свої... 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  Як останню [дитину одружували 
чи віддавали заміж], то забивали шморінь [кілок], он 
у нас і досі є під порогом, або і димарі, вилазили аж на-
верх, були такі азартні. Або валяли, або хто вже так по 
совісті, то обв’язували ті димарі. Тоді ж не засвітиш, 

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН
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нічого, треба ж той димар ладнать. Вилазили аж на-
верх і це отаке-во робили... Це ж тепер осьо, ну, зараз 
вже не нужні, бо газ вже на тому, та і такі, он чугунний 
стоїть. А раніше з чого був зложений – із цегли-сирця, 
отакої, шо оце робили – глина, пісок. Люди самі роби-
ли і ті димарі ото обмазували, обшаровували. То самі 
робили, то шо там його поваля́ть. Раз взяв і всьо. Яко-
юсь тряпкою там обв’язували. Як затоплять, буде ж 
дим обов’язково. Надо ж лізти наверх, або розв’язать, 
або вобще построїть. І пакіл [кілок] забивали. Желєз-
ний, конєшно, бо дрючок бистро розіб’єцця. Коло по-
рогу чогось. Казали, шо це як би сімвол того, шо це 
вже назавжди поженилися, і од нас більше не буде там 
весілля, і наречена уже ж не буде заміж виходить... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  То як дощ пі-
шов невеликий, а потім таке сонечко гарне, ішли ми до 
розпісі – прямо все блищить. Казали, шо буде життя. 
Я неплохо прожила з чоловіком. Але то так не буває, 
шоб чиста була да гладка, як річка, все одно вона [до-
рога життя] буде колись терниста... Не можна [перехо-
дити дорогу молодим]. Ми із розпісі вийшли, так мене 
взяв чоловік тако за руку. Одна женщина, така в ста-
рій драній куфайкє, хотіла між нами пройти, і це вже 
таке було сильно народне суєвєріє, шо як перейдеш, 
то це вже життя не буде, обов’язково розійдуцця. Він 
так мене тримав. Там один мужик – до неї, а вона: «Та 
шо, я просто хотіла пройти»... Було, кажуть, шо надо, 
шоб вдався [коровай], шоб хароший. Як шишки харо-
ші, ой, це буде і жизнь хароша. Все ішло до того, яким 
буде життя. На весіллі шо не готовицця, таке вкусно – 
оце так воно і буде все харашо. Може, воно зовсім не 
так, але так було в народі прийнято. Обов’язково ста-
вали [молоді на рушник], це на розпісі. Це така приме-
та завжди, шо якшо першим стане жених, значить він 
буде в домі господар, а єслі жінка, – значить жінка...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Щас уже це все одходе. Просто, 
може, батьки приходять, домовляюцця, коли там 
свадьба, на скільки, шо і як, тоді їдуть. Зараз ресто-
ран, кафешки заказують. У нас уже тепер в Лиманах 
є [кафе] – і похорони, і обіди. Це ж все надо пригото-
вить. [Чи зараз катають батьків?] Да, це ще є. Кури – 
це вже там шо остаєцця. Це цигани, кури – це все ще 
сохранилося. Шо там є, забирають, шо там осталося, 
добавляють. Це заїзжають оце в село... Пов’язують 
[молоду]... Гілечко печуть, тільки не печуть, а замов-
ляють. І  ті, шишки печуть... Хто з шишками, а  хто 
просто так, откритками [запрошують]. Це ще тіки 
шишками, у кого ще батьки такі, знають, шо це такий 
обичай був. А так можуть просто откритками... 

ОЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Парутине
Записала Ю. Буйських 12 серпня 2012 р.  

у с. Парутине Очаківського р‑ну Миколаївської обл. 
від Яновської Віри Пилипівни, 1934 р. н.,  

та Якушової (Яновської) Ольги Володимирівни, 1966 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  Він же, я на шесть год молодша за його! 
Йому ж нада жениця. Ходив і надоїдали – захотілося 
заміж... Тоді вино давали в колгоспі. Грошей не було, 
і  продавали вино  – оце ж шоб копійка була. А  папа 

мині й каже: «Ти заміж будеш виходить?»  – «Нє, нє, 
заміж не буду»... Я сказала мамі: «Я за його заміж ви-
йду, як на ладоні волос виросте». Значить ніколи... Ни 
хотіла я. Мині кажеця, шо вони мене напоїли чимсь. 
Хоть нихай мине розірвуть, хоть нихай мине вб’ють... 
Я так: то ходю [з ним], то ни ходю... А він бігає. Ага, 
так не встрічалися. А він бігає за мною... Ванька був, 
в армію випроводила, Кіровоградський, в армію його 
випроводила, він у Кишиньові служив, а вони щє спо-
рили, шо він каже: «Вєра всьо равно моя буде». Він пі-
шов в армію... І де я у компанії, і моментально він там 
прийде і подсяде в компанію... «А шо я, шо я скажу? 
Шо нехай він йде? Він хоче – хай приходе»... Я й щас не 
знаю, чого я [за] його заміж вийшла!.. Тоді зараня – не. 
Це хто начав жить, ото, знаїте, ото забірємінє – то-то 
й. А тоді тоже так було. Було, було, шо то балакать! Та 
щас хоть де, а тоді же ш [аборт] робить – Боже сохра-
ни! Тоді ж нема, де зробить. Больниця ж тоді строго-
настрого, і шо ж ти підеш... Шо – на роботі, він каже: 
«Пришлю!». Я мовчу, а дома ж ничьо не кажу. А папа 
щє й попитав: «Будеш?»  – «Нє. Жди, пока на ладоні 
виросте волос». О.  Таке сказать! Оце ж придумать 
таке сказать. [Сміється.] А Тані Демішеєвій я сказала: 
«Так і так, Таня, тей», – і сама з дому втікла. [Смієть-
ся.] А весна – представ собі! Ничього немає, нема ж 
ниде ничього... Коли це ж пришли вони, ну, і як, я ж 
не буду, пришла тоже додому... А папа почав кричать: 
«Шо,  – каже,  – голови збулася?». А  я сильно плачу і 
кажу: «Я не збулася. Я щас хлібину, отдам тобі хліби-
ну», – нашо ж мині це ж такі неприятності?..

СВАТАННЯ  Потом він сказав: «Я,  сватів пришлю». 
Я мовчу. Присилай, ну, шо – я знаю, шо робить? На-
вєрно, присилай. [Скільки Вам було років?] Двад-
цять один... Він оставив хлібину отамечка, та я кажу: 
«Я щас отдам тобі хлібину назад». А він каже: «Отда-
сиш, значить щітай, шо тибе немає». Вот шо робить? 
Так і осталася, і так протіліпала своє життя...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРО-
НИ  Когось главного, да, повара нанімали главного, 
він руководів... Наймали такє, шоб знать, скіко про-
дуктів надо, скіко того, скільки всього... Букєтів тоді 
не було, а  тіко шо оце устала нівєста тамечка, і  хто 
первий сяде на її мєсто... Це щас [тепер] цвіти кідають, 
а тоді такого не було... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Хліба напичу, калачі 
пикла, оце калач же, гільце ́, да. Солодкий [калач]. Зра-
зу пичеця отакій коровай великій і три палкі. А щас 
уже багато палок цепляють. А  це дівчатам. А  хлоп-
цям – гільце – деривина уся в тому. А це надо кажду 
вєточку [...] розкатати... Тістом... Так, полосочьки роз-
качювали і полосочьки на одну сторону різали. І так 
як наматували, получялось, як йожичьками тако... 
Гілку всю в піч [...], так брали с трьох кусків [...], шоб у 
піч, а потом ізв’язували їх докупи. А потом чепляють 
прикраси всякі тамечки – помаду, духі [...], канфети, 
пряникі... Шишкі пичуца ж, як дарунки ж... Шишки 
йожиками пичуца ж... І вони ж ото і йожикі, да, да... 
І  пташкі  – це ж все с тіста... А  тісто прісне, тісто не 
з дрожжєй, а прісне... Отакій [великий] каравай упе-
ред, оце у йожиках, а потом оці палкі у цей каравай 
ставлять. А каравай тоже так само, а оці палки тоже 
обматуються [...] тістом. [Називається] «сторожа». 
У дівчат – «сторожа», а у хлопця – гільце...
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неділю. Не робили в суботу, а робили в неділю. А в су-
боту йдем та запрошуєм. Знають, що треба готовиться 
їм, і прийдуть до мене запрошувать на весілля... «Нє-
вєста» [кажуть]. У нас тут суржик... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙНИЦІ, КОРОВАЙ  
Пшеничний хліб такий здоровий. Пекли дома... Ко-
ровай кладеться перед нєвєстою і женихом. У четвер 
пекли. Шишки пекли у  четвер. [Запрошували на ве-
сілля] з шишкою... І  з платком, щоб не гола шишка 
була... [Яка жінка місила тісто?] Та, щоб не була роз-
відна, щоб добре жила. Удова – не нада, хай буде пара. 
Мені тьотя Варя місили коровай, тьотя Єля. Але тьотя 
Єля два рази виходила [заміж]. А це треба, щоб пара 
була та щоб вона не була розведена... Це треба, щоб 
тільки та пара робила, що раз женилися і живуть ха-
рашо. Середнього віку місили, бабки не місили... Це 
треба, щоб вона мала год сорок. Треба мать силу. Пе-
кли все врем’я, а  це вже... [Чи могла місита коровай 
жінка, у  якої менструація?] Боже упаси! Вона долж-
на признаться. [Коровай –] великий, круглий, як ка-
лач. Плетяний, а як плетяний: тонесенькі вірьовочки 
[з  тіста] робили і оці штупачки робили, як їжачок. 
І плели його. А тоді цей калач переплутували під спід, 
під спід, і він сходив... Гілочки із віника. Тісто качали, 
різали навкосяк і надівали. І  ото прикрашали коро-
вай. У трьох місцях. Чіпляли ті гілочки, а тоді – хто 
що мав. В  середину  – «бугай»  – бутиль з водкою чи 
з вином. Графин. І ото вже на другий день чи третій 
брали той «бугай» бояри, і тоді ганяли, шукали, поки 
найдуть того «бугая», щоб розпить. Гроші клали, ко-
пійки клали. Кому попаде в короваї копійки  – той 
щасливий буде... Коровай на столі, в хаті. 

ПОСАГ  Постєль мати дає нєвєсті – подушка, простинь і 
одіяло, у вузол зв’язують, вручають – чи бояри беруть, 
такі, гулящі, і  танцюють з тею постелею, до жениха 
йдуть. А там же ж співають: 

Пусти, свату, в хату, 
Тут нас небагато...
Четверо, п’ятеро, а всіх...
Були ми у свата,  
З верби-лози хата,
З білої берези – 
Ми йдемо тверезі.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Батько й мати ви-
ходять... Батько – з хлібом, а мати – з віконою. А ста-
роста, що приходить з нєвєстою, то передає старості 
тому – жениховому – хліб. Тоді вже запросили нас у 
хату, чи випили, чи не випили – через голову виляли, 
там, на кого попали – не знаю. І вже батьки беруть за 
руки [...], кладуть, перев’язують платком чи рушни-
ком і ведуть нас у хату – жениха і нєвєсту.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  До старости йшли, старостиха з старо-
стою забирала. А нє, то в сусідки. Якщо дєвочка чес-
на... Я ото не раз велазила на хати, клала флаг красний, 
в димар чіпляла... Батькам повага... У неділю гуляли, 
а  в понеділок рано, поки спали люди [в селі], треба, 
щоб стирчало [прапор]... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  А похмелялися в понеді-
лок і у вівторок. Уже хто як мав за що приготовиться. 
Похмелялися – перший день наша водка, батьківська, 
а другий день уже люди зносять, а там курі збирали – 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Отака деревина оце 
така була розкошна – то щіталося гільце. А оце як пал-
кі різні – «сторожа»... По три палкі!.. Щас оце гільце 
нихто не пиче, щас палкі... Свадьба ж була – у женіха 
і в нівєсти...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Йде женіх забірає 
нівєсту, ідуть розписуюця і до женіха ідуть, а потом – 
до нівєсти... Заявлєніє подали... Пішли самі удвох рос-
писалися... [Чи вінчалися раніше?] Та де ж вінчяця, 
тамечки  [...] церкви не було. Та хто ж це буде їхать, 
чим би їхать? Піісят п’ятий год [1955 р.]... Чим їхать? 
Так і осталися. І протєліпала так... Він це у дев’яносто 
п’ятому [1995 р.] [...] двацять третього числа [23 груд-
ня], перид самим Новим годом, помер, до золотої 
свадьби не дожили...

ДАРУВАННЯ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  На дру-
гій день дарять у нас [...], а на третій день – циганщи-
на... Вдівалися ото в циганів, йшли до води, гості... На 
циганщині були тільки ті, які замужні. Незамужні, 
молодьожи не було вопщє! А типер уже... Жонатий, не 
жонатий – поодівались! Я знаю, шо у нас умєстє все 
було. Скілько нас  – небагато було, скілько там було. 
І шо тоді дарили, теє дарили – тьотка рідна мині по-
дарила дві тарілки отаких глибокіх. Руб-два кідали, 
представ собі... 

КУПАННЯ БАТЬКІВ, КАТАННЯ БАТЬКІВ  Співають, 
батьків садят на тачьку і визуть до річки [річкою 
місцеві жителі називають Бузький лиман, на березі 
якого розташоване село]. Батьків треба обізатєльно 
покупать... 

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Лиса Гора
Записала О. Таран 31 жовтня 2008 р.  

у с. Лиса Гора Первомайського р‑ну Миколаївської обл. 
від Шевченко Марії Миколаївни, 1929 р. н.

СВАТАННЯ  Старости йшли до батьків. Хліб принесли на 
рушниках. Казали, як тоді, раньше: «Ми прийшли до 
вас – якась теличка заблудилася до вас». Батьки ж уже 
знали, це у нас в народі так. Казали: «Теличка наша до 
вас утікла чи в сарай, чи куди». Мама вже знала і батько 
знав, ще й був протів – жебрака воно таке. Ще раніше 
так було, а вже як я йшла заміж – зрідка, зрідка... [Піч] 
я не колупала. А раніше люди колупали. Я то на нього 
дивилася, то на старостів, то старости чужі, з його сто-
рони. І мама вже наших старостів, моїх, від мене тоже 
два старости було. Були [такі випадки, що гарбуз дава-
ли]. Може, був харош, а в процесі дружби показав себе 
з поганої сторони, от вона і піднесла йому. Не схотіла. 
Він прийшов, щоб жениться на ній, а вона дала відсік...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В  тому селі, де я жила у 
його, да ходили дружки з бояринами, просили. Бать-
ки давали мені список – кого мені пригласить, я йшла 
вулицею, співали... В мене було чотири чи п’ять дру-
жок... А  в їх, в  Остаповкі, де я була [за чоловіком], 
дев’ять дружок чи шесть і три бояра там ходили. Хло-
пець іде до своїх просе, а дівчата співають, а я іду до 
своєї родини, і хлопці з нами, бо треба там і гармошка: 
«Просим на наше весілля...». Робили раньше свадьби у 
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по куркі та знов по бутилі... Снідать носили, музика 
грає, гості гуляють. Флаг вісить. Як є сестра, брат, 
старша дружка. А це ж від нєвєсти носили нєвєсті. Як 
хто там рідніший. Три-читирі душі... Да, це вони погу-
ляли до ночі і розійшлися... І хату, і двір вимітали. На 
другий день [у понеділок]...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  На другий день, у понеділок [ді-
лять коровай]. Приходили на другий день люди, сні-
дали там, все, а тоді ті, що старостами були і в жениха, 
і в нєвєсти, бо на другий день усі разом, та різали той 
коровай. Різали на скибочки, а тоді клали у миску, на-
кривали рушничком і ото до каждого підходили з ми-
сочкою, і витягали, і дивилися, бо тонесенько різали – 
якщо є монєтка всередині – значить, то людина щас-
лива. Всім [гостям давали коровай]. То в перший день 
стоять [незапрошені]. То стояли, то теж виносять, як 
казали, «запорожцям»: з бутилкою водки, закускою... 
Староста встає, кого там ще назначає собі, в’яже фар-
тух і бере коровай, і ріжуть.

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З  КУРМИ  Убиралися [цига-
нами] тоже в понеділок. А як не встигли у понеділок, 
то одіваємось циганками, йдемо на третій день кури 

крадемо. Як я вже знаю, що прийдуть до мене, бо я гу-
ляю, то й курку вже наготовлю. А як не наготовила, то 
будуть ганять по всім городі, пока зловлять курку. Це 
вже одійшло, а раньше робили...

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Раненько, щоб поминути лю-
дей, йдемо до криниці: беремо полотенце чи платок, 
кладем на криницю, набираєм перву воду, щоб ніхто 
цієї води не набрав з тої криниці. Щоб я [наречена] 
перва набрала тої води. Ми пішли до женіха – нєвєста, 
я ж уже у жениха. Я вже пішла до їхньої криниці, пла-
ток і шишку, набрали води і приходим додому, і вже 
гості у нас, приходять  – ми вмиваємося, витирають 
руки, дають гроші...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («СНІДАН-
НЯ»)  Як несли снідать, ну, я беру та й співаю:

Летів павук зі стелі
Та впав на постелі,
Шатався, мотався, 
Алі між ноги попався. 
А вони мене й вилаяли за це.
Син женився – батько зажурився,
Мати зпеклася, бо дочка...
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БАЛТСЬКИЙ РАЙОН
с. Кармалюківка

Записала С. Кравченко 26 липня 2008 р. 
у с. Кармалюківка Балтського р‑ну Одеської обл. 

від Никитюк Тетяни Романівни, 1943 р. н.,  
родом із с. Кринички Балтського р‑ну. 

Розшифрував В. Балушок

СВАТАННЯ  Я бачила на власні очі, як виходили заміж 
менші сестри моєї мами. Спочатку приходили на сва-
тання, і до того сватання вже батьки повинні були го-
товитися: накрити стіл, приняти старостів. Борщу не 
готували, а готували картоплю, мали якість кури, то 
це для цього вони різали ту курку, голубці, тоді пекли 
бабку з тіста, набивали туди яєць і доливали, якшо 
було молоко, у це тісто, солили (тоді сахару не було), 
перемішали, олії вляли і засовували в піч. І  це вона 
там запікалася. Хліб у нас був малай, кажуть, що це 
молдавський хліб... Так готували на сватання ще холо-
дець. Свати були такі, ну, рідні. Наприклад, коли моя 
тітка виходила заміж, то її наречений, який був із дру-
гого села, то приїхав кіньми вечором. Можливо, того, 
шо дньом були всі на роботі. Приїхав із своїми бать-
ками, і була у батьків цих хрещениця, і та хрещениця 
була, і  її чоловік, мабуть, був. Мало бути їх непарне 
число, а жених свою пару мусив вже тут взяти. Сва-
ти приносили хліб. Хліб той залишали. Я не пам’ятаю, 
шоб віддавали їм хліб. Якби віддали їм хліб, то це зна-
чить – дівчина не хоче виходити за цього хлопця за-
між. Хліб, який приносили свати, залишався тут. Його 
розрізали, відрізали цілушечку і давали нареченому 
й нареченій. Вони повинні цю цілушку з’їсти. А  той 
хліб, шо далі розрізався, уже давали тим, хто тут був. 
На сватання від нареченої було більше, бо це на місці, 
і тут запрошували вже рідних. Тут уже не рахувалися, 
парне чи непарне число. Примовок я не пам’ятаю, бо 
була мала. А зараз нічого не говорять, дуже осучасни-
лися. І наречена нічого не робить, а в той час її чогось 
ховали. Моя тітка знаходилася в тій половині, де ку-
хонька якась (хата була на дві половини). А тоді, коли 
вже старостів прийняли, тоді мати нареченої вже по-
просила їх зайти до хати. Старости прийшли, вона їх 
посадила, щоб добро сідало в хаті. Мовчать. А бабуш-
ка каже: «Кажіть же, чого ви прийшли». Сказали, шо 
приймайте хліб. Бабушка взяла цей хліб, поцілувала 
його і поставила [поклала] на стіл, а тоді покликали 
оцю мою тітку Оксану. Вона зайшла, посадили всіх за 
стіл, і почали всі вгощатися. Коли вже навгощалися, 
почали вести бесіду, шо весілля треба робити. У моєї 
бабусі чоловік помер дуже зараня, і вона була сама, то 
вона всі ці проблеми сама й вирішувала. Бабуся каже: 

«Я небагата, маю три дочки». Вони теж кажуть: «І ми 
небагаті. Хоч тако, хоч трошки, та й нехай ваша дочка 
матиме вінок на голові». А бабуся каже: «Я й сама б хо-
тіла [віддати її заміж]». Та й тоді вже домовляються, на 
яке число. Домовилися десь на кінець листопада або, 
може, даже й в грудні, бо коли цю наречену забирали, 
то така темінь була, шо коні не знали, куди йти...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Був звичай такий, шо сама 
наречена ходила із подружкою. Наречена була у ві-
ночку. Моя оця тітка, то роблений віночок з бумаж-
них квітів. На той час уже не було квітів живих. А так, 
то з живих квітів в’язали віночок, лєнти чіпляли і хо-
дили. Навіть я коли виходила заміж, то мене застав-
ляли ходити [запрошувати]. Ну я не ходила, я писала 
запрошення, і вже дівчата пороздавали, а ця дівчина, 
шо подружка, то вона була перев’язана лєнтою, а на-
речена – в віночку, і лєнти були розпущені...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  [Молодій] пошили такий костюм-
чик із купленого сатіну голубенького, пошили спіднич-
ку і таку блузочку, і була вона у віночку. А вінок робле-
ний із воску. Була в нас така жінка, яка цим займалася.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Я  пам’ятаю, як бабуся 
проводжала, то кидала жито. І зустрічала на порозі з 
калачами, і він з калачами був. Отут мені здається, шо 
був обмін, ну точно не пригадую. Ну те, шо обсипала 
житом, то це я пам’ятаю...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Було дві підводи. Одна підвода  – це 
були молоді, наречений і наречена. І  світилки  – від 
жениха, а  від нареченої були дружки. Але дружки, 
як одно село, то вони їдуть, а як друге село, то куди 
ж йти. Друга підвода – то були свати уже, самі рідні, 
яких запросили були на весілля, бо про це домовляли-
ся. Про кількість людей домовлялися, бо треба ж було 
якось їх посадити. Тоді ніхто не робив і не думав про 
якийсь шалаш, все робилося у великій хаті, другій по-
ловині хати. Місця було зовсім мало, і тому домовля-
лися, скільки наречений привезе з собою людей.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Та й харч  – на скільки ж готувати 
людей. На весілля готували майже так само, як на 
храмові празники. Не було дуже великого вибору. Хо-
лодець, ніяких салатів не було, картопля з м’ясом, го-
лубці, завиванці – це налісники. І киселиця. А це така 
страва, шо сушені сливки і вишні варили, наливали у 
миски і ложками їли. Це на закінчення...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай  – це дуже відпо-
відальна справа з давен-давен була. У  нас уже даже 
в цьому селі, село Кармелюківка, то запрошують на 
коровай тільки тих, хто має пару, хто добре живе, не 
свариться, ну, лад у сім’ї. Я  так думаю, що, очевидно, 
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п’ять музикантів, а то було і більше, і вони обступлять 
усі стіни, і нема де пройти. То чогось із зневагою до 
них ставилися: «Ану посуньтеся, ану станьте, музики, 
хай занесу страву». Вони сунулися, а  стіни побіле-
ні в білу глину, такі вони вже вишурувані. То я собі 
й думаю: «Боже, шо ж оце вони такі, яка ж їм честь, 
тим музикантам». Дають всім коровай, ріжуть, зверху 
поливають медом. Не самим медом, а чуть-чуть роз-
бавляють водичкою так, шоб солодким зверху було, 
а потім кличуть на почесну, на ці дари, то дають цей 
коровай. І  музикантам так само... [Зараз] дорізають 
уже підошву. Зараз не зберігається [«підошва»]. Я не 
знаю, чи то зберігалася. Коли йшли музиканти. Тому 
шо, коли йшли дарувати запрошені, то вони бажали 
щастя, долі, любові на все життя, а музиканти, то вони 
не мали дарунків. Вони дарували просто-напросто 
такі слова, та з таким, знаєте, прикусом жартівливос-
ті. От, наприклад, я запам’ятала, що даруємо вам: хто 
казав «вінок цибулі», хто казав «мішок цибулі, шоб не 
давали товариш товаришу поза плечі дулі». Це так ба-
жали нареченим. І ще було багато таких, вони знали... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ПОСАГ  
Як під час весілля забирали молоду, то викуповува-
ли її. Було ліжко, на ліжкові стояли [лежали] подуш-
ки, і вона сиділа на цих подушках. І хлопці вели торг, 
шоби продати наречену, а потім – придане, ці подуш-
ки. Це були капєйки, а  то зазвичай бутилочку там, 
півлітра самогону. Вже як забрали ці подушки, то їх 
несли на підводу. Коні були прикрашені червоними 
лєнточками, самі голови коней. У воротях знову-таки 
стояли хлопці з боку нареченої і викуп теж требували. 
Тут уже довго була суматоха...

с. Перейма
Записав В. Левицький 26 липня 2008 р. 

у с. Перейма Балтського р‑ну Одеської обл. 
від Зінаїди Федорівни, 1944 р. н.  

Розшифрувала К. Ковтун

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Хлопці називаються у молодої «друж-
би», а  дівчата  – «дружки», а  в молодого хлопці  – 
«дружби», а дівчата – «світилки». На весіллі для весе-
лості співали:

Десь тут була молодої [ім’я] мати,
Обіцяла горілочки дати,
Обіцяла солоденької,
Аби дала хоч гіркенької.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Обирають старшого дружбу, 
його в’яжуть, співають пісню, у якій говориться про 
те, що доручають йому різати цей коровай, а ще сло-
вами звертаються: «Пане старосто, благословіть цему 
дитяті цей рід дарувати». – «Благословляю!». І так три-
чі. А свахи переспівуються:

Крає дружбонько, крає,
Золотий ножик має,
В нього личко, як калина,
Бо отецька дитина...

Старости – це ті чоловіки, шо дивляться за порядком 
коло столів, їх перев’язують там, про них співають:

Ой старосто, дядьку, 
Глядіть нам порядку,
Виведіть нас із хати
Надвір погуляти.

це щоби і майбутня сім’я проживала так само добре. 
До цього збирають дуже багато яєць, для того, щоб ко-
ровай учинити. Це все запарюється, робиться, а потім 
місять. І це ці люди, що їх запросили, це все роблять. 
Це не мама з батьком, а це ті, що запрошені. Потім його 
місять. Місять дві жінки, не більше і не менше, а дві. Із 
цих – пара, і  їх, ці дві жінки, зв’язують одним рушни-
ком. Гарний рушник, ну, вибирає вже господиня цього 
дому і зв’язує. Так було колись, домотканими рушника-
ми в’язали вузлочок, але так, щоб можна було поверта-
тись, щоб можна було місити той коровай. Вже потім, 
коли замісили, він сходить, і коли вже зійшов, то беруть 
участь усі запрошені, бо треба дуже багато там виро-
бляти різних прикрас з тіста. Спочатку робили такий 
о́бід, як би калач. Він гне калачом, а просто розкатува-
лося тісто – таку довгу, не знаю, як сказати вам, а потім 
з’єднувалося, ну, як бублик. От настоящий бублик, лиш 
великий. І його ставили на місце. Теж рушник підстеле-
ний, щоб було дуже тепло, і цей о́бід [коло з тіста], цей 
бублик, він собі сходив, а тим часом багато, скіки вмі-
щалося за великий стіл, то там хто вмів, робив голубки, 
хто вмів, робив виноград, хто вмів, робив листочки, шо 
вміли, щоб прикрасити цей о́бід. Він настільки прикра-
шався, шо там не було місця вільного, й не видно було, 
на чому ці прикраси знаходяться. Вони знаходяться в 
цьому бубликові. То цей бублик сходив, і  сходили ці 
прикраси. А  тоді уже, коли це все зробилося, їх роз-
ставляли і прищепочками, ну, брали такі тонесенькі па-
тички, загострювали їх, чистенькі, і прикріплювали до 
цього о́біда, потім же їх яйцем все це змащують, щоб 
він не зсунувся, щоб гарно було. Дуже слідкували, щоб 
в піч засунути цей коровай і щоб його витягнути цілий-
цілісінький. І так поставити на таке місце, щоб він не 
розламався, бо були такі випадки, от, приклад із другої 
моєї тітки. То я вам за першу розповідала, а це друга тіт-
ка. Вона виходила заміж. Вони дуже довго дружили. Так 
уже кохали одне одного, а  прожили всього-на-всього 
місяць, і всьо, розійшлися. Але я пам’ятаю, як спекли 
коровай, витягли із печі і поставили на лавку. І коровай 
трісь по половині. Чи це так зівпало, чи це дійсно така 
прикмета, всі заспокоювали. Не говорили: «Ой Боже ж, 
ой, це ж нехарашо»... У хаті це не говорилось. Для того, 
щоб заспокоїти вже, наприклад, в той час мою бабусю 
і наречену. Так він і лишився, той коровай, потім же 
ж його зв’язують червоною тканиною, або якшо вже є 
лєнта, то його так зв’язували тісненько, шо де були трі-
щини, отак от, шоб він тримався, шоб він не [розпався]. 
Наречений приходив із своїм короваєм. Ніс його друж-
ба, старший дружба. І цей коровай різався тут, у нарече-
ної – його коровай, і роздавався всім гостям. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Різали [коровай] тоді, коли кли-
кали на почесну, на дари. Там подарували, і таке було, 
що танцювали з дарами, дуже танцювали, а  які тоді 
дари – там тканину або рушник. То обов’язково його 
чось [чомусь] тріпали, ту тканину, ну так уже тріпа-
ли при танцях, а тоді вже дарували цим нареченим. Їх 
вгощали вином і коровай роздавали. Ще в короваї за-
вжди, як розрізали його, то не різали геть до кінця, бо 
лишалася підошва. Тіки то, шо знизу підпеклося, його 
не різали, а  отак гарненько різали, шоб лишити. То 
цю підошву тоді музикантам віддавали. Вони її мали 
їсти. Ці музиканти (колись же в хаті робили весілля), 
то вони в коридорі, ці музиканти, дують, а тут носять 
страви на стіл і не могут пройти, бо їх було тако душ 
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кінчився обід, і всі хочуть вийти. Підходить до моло-
дих старший староста, дає платочок, молоді беруть 
за другий кінець платочка, і  той виводить їх надвір. 
У сусідньому селі був такий випадок, молода не хотіла 
йти заміж за того, а мама заставила. А ото коли вже 
увечері викрадають молоду за викуп, то і цю так уже 
потайки викрали, але викрали по-справжньому, той, 
шо вона його хтіла. І всьо, вкрали та й нема, та й нема, 
і весілля припинилось.

ПОСАГ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Молода як 
іде з дому, свахи співають:

Вигрібай, мати, жар,
Буде тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Зоставайся здорова.

***
Стану, гляну на хату,
Будьте здорові ви, тату,
Стану, гляну на...
Бувайте здорові, мамо.

Придане віддають, дружби несуть подушки, все 
зв’язане, шо мама дала. Хтось з менших братів чи сес-
тер молодої продають подушки. Cідають зверху і про-
сять викуп у дружбів молодого. Дають і рушник на 
кілок кинути, їй, молодій, треба і стіл застеляти, і по-
кривало кинути на диван, і клейонку на стіл застели-
ти. Це все перед людьми робить. Свекруха її уводить у 
хату, і вона починає це все робити, а люди дивляться. 
Ковйор обов’язково. Як вже бачать гості молодого, шо 
молодий веде до хати господиню, то співають:

Відчиняй, мамо, ліску,
Веду тобі невістку,
До комори – ключницю,
До хати – робітницю.

Як молода приходить до молодого, мама з татом мо-
лодого благословлять молодих хлібом-сіллю, тоді све-
круха підходить до молодої, молода дає мамі платочок, 
свекруха бере її за платочок і вводить до хати. Обнімає, 
буває накидає хустку на неї, мама дарує їй шо-небудь. 
Я знаю, шо мені хустку накинула, обійняла і ввела до 
хати. Оці великі тернові хустки з квітками. А то є ко-
жухом обкидають [узимку], як уводить до хати. На 
столі вже поставляна їжа, мама невістку обводить три-
чі кругом столу. Тато з мамою зустріли її, і татова роль 
кінчилась, тепер мама грає головну роль, він собі як 
спостерігач. Обводить кругом стола, поцілувалися. Сі-
дають за стіл, і вже мама вгощає невістку. Сідають мо-
лоді на кожух, мама наливає чуточки там чого, подає 
невістці і каже: «Доброго здоров’я [ім’я молодої]». Мо-
лода відповідає: «Будьте здорові, мамо». Оце тоді вона 
вперше каже до свекрухи «мамо». Стукаються і удвох 
п’ють. І тоді вже молодий бере молоду веде за великий 
стіл, де гості чекають, і починається даровизна. 

ДАРУВАННЯ  Батьки дарують перші, потім – нанашки, 
чи свідки, як там вони називаються, потім бабушка, 
дід, брат, сестра, по родству вже, сусіди – після роди-
чів. Дружба покликає: «Десь у наших молодих є тато 
й мама, на цей чесний подарунок прошу я, прошу». 
Найчастіше від батьків даруються килими. Мама з 
батьком дарують килим. Хто заможніший, то багатша 
даровизна, хто бідніший – скромніша. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як це молода прийшла до 
хати молодого, тут повечеряли, тут дарують, ну, а тоді 
знімають вінок і покривають молоду. Підступають на-
нашка і сестра знімати вінок, то співають:

Шо ж ти, сестро, робиш,
Шо ж ти косу-русу ломиш?
Ти ж її не кохала,
Шо ти її поломала.

Тоді на хліб кладуть вінок і співають:
Ой що ми хотіли,
Те ми і зробили:
З хліба – паляницю,
З дівки – молодицю.

Як є менша сестричка, то коли вже зняли з молодої 
вінок, то вона [наречена] бере його з хлібини і одягає 
на голову меншій сестрі, і перетанцьовує, тоді так і з 
усіма подругами. Це все у молодого.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  На дру-
гий день весілля дарують посуд, все по господарству. 
Це вже в неділю, на другий день весілля. Миски, таріл-
ки, вилки, ложки, стакани, все-все, на господарство. 
Курку приносять з червоним бантом і кажуть: «Дару-
ємо вам корову, шо порпає полову». Од молодого до 
молодої женуть курку, у понеділок. Курку уквітчують 
у червоне, це вже всім показують, шо молода чесна, 
і батькам честь. Ось вони і йдуть до батьків молодої 
виявити їм честь. Несуть ті зо дві курки, танцюють, 
музика грає, кури киркають, батогами махають, ніби 
женуть курей. Ще у понеділок, у  молодої, як літом, 
перекрили ворота і так ціпами молотять, удають, шо 
тут роботою зайняті, і ніякого весілля тут нема. Ті від 
молодого прийшли, а вони ціпами молотять. Пошут-
кували, а тоді приймають, все як положено. 

«ЧОБОТИ»  Пригнали курку, молода чесна, зять при-
носить чоботи тещі. І після того, як їх уже прийняли, 
вгостили, всі виходять надвір, і музика починає грати 
«Чоботи, чоботи ви мої...». Зять вдіває маму [тещу] в 
чоботи. Мама взуває старі капці, а молодий перекидає 
їх через хату, а взуває нові: чи чоботи, чи черевички, 
чи босоніжки. І вони танцюють «Чоботи...». 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Андрієво-Іванівка
Записала Н. Петрова 8 липня 2007 р.  

у с. Андрієво‑Іванівка  Миколаївського р‑ну Одеської обл. 
від Таранюк Надії Гаврилівни, 1954 р. н.,  

та Кравченко Галини Федорівни, 1944 р. н. 

СВАТАННЯ  Хлопець попереджав заздалегідь, що при-
йде сватати. В старости – два чоловіки, міг взяти кума, 
рідного дядька, старшого брата. Старости мали бути 
обов’язково одруженими. Йшли з двома хлібами, ма-
буть, тому, що була пара старостів. Коли приходили в 
хату, казали: «Ми йшли, йшли, дішли до вашого дво-
ру, бачили, що до вашого двору забігла куниця». Бать-
ки спочатку відмовляються, кажуть, що в них нікого 
немає, старости питають, чи є в них дівчина для їх па-
рубка, кажуть, що хочуть її засватати. Після розмови 
садовили за стіл. Дівчина була присутня при розмові.  
Сватати ходили частіше у неділю, могли і в субботу, 

БАЛТСЬКИЙ  РАЙОН
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бо люди працювали весь тиждень. На сватанні могли 
бути і батьки нареченого, з боку дівчини могли бути її 
дядьки, тітки, брати, сестри. Не було заборони щодо 
присутності на сватанні вдів, розлучених. Вони не мо-
гли бути старостами. На згоду дівчина перев’язувала 
старостів рушниками, дівчина хлопцю давала хустку, 
яку він викупляв, кладучи на тарілку гроші. Ця хустка 
зберігалася у свекрухи. Старости приходили сватати 
вже перев’язані матір’ю хлопця. Хліб, який приносили 
старости, не різали на стіл, на чотири кутки не клали. 
На сватанні домовляються, коли буде весілля, не піз-
ніше ніж через два місяці, після Спасу. Після сватання 
батьки зустрічалися, щоб домовитися про день весіл-
ля, кількість присутніх. Частіше весілля справляли 
восени. Бували випадки, коли дівчат крали, а не сва-
тали. Вони добровільно тікали через вікно до хлопця, 
це в селі Настасівка. Домовлялися заздалегідь. Батьки 
були проти їхнього шлюбу. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На весілля запрошувала 
наречена зі своєю дружкою у п’ятницю або у субо-
ту. Ходили з шишками запрошувати гостей зі свого 
боку, а наречений таким же чином з боярином своїм. 
Заходячи в хату, дівчина називала господарів на ім’я 
і казала, що вона запрошує їх на весілля в такий-то 
день, шишку залишала. Одразу відмови прийти не 
було, просто могли потім не прийти. Пізніше на ве-
сілля запрошували спеціально для цього зробленими 
фотографіями, які були прикрашені сердечками, і на 
яких писалося, що такий-то і така-то запрошують на 
весілля, шишками вже не запрошували.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  У  суботу, напередодні 
весілля, до нареченої приходили її подруги, щоб при-
крашати балган [намет для весілля]. До нареченого 
також приходили дівчата з його боку, щоб прикра-
шати балган. Його прикрашали паперовими квітами, 
підлогу застеляли травою. Крім цього, в цей вечір ні-
чого не робили, віночки не прикрашали, косу не чеса-
ли, наречені не бачилися. Наречені за свої гроші ку-
пували собі весільне вбрання. Могли розписуватися 
навіть без обручок. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай зазвичай випі-
кали у четвер. На коровай запрошували лише заміж-
ніх жінок, вдів та розлучених не запрошували. Мала 
бути парна кількість коровайниць: зазвичай їх було 
шість. Коли запрошені йшли на випікання короваю, 
вони мали принести щось для тіста. Коли жінки мі-
сили коровай, їх по двоє зв’язували рушником, щоб 
молоді завжди були разом в парі. Коровай випікали в 
обох наречених. В тісто додавали копійки, яйце. Бува-
ли випадки, коли коровай не влазив в піч і доводило-
ся обрубувати піч, щоб поставити коровай. Вірили в 
прикмети під час випікання короваю. Якщо коровай 
гарно випікається, то й життя молодих буде добрим, 
якщо коровай тріснув, то життя не складеться. Встав-
ляли в коровай розгалужені прикрашені вишневі гі-
лочки. Крім короваю, випікали калачі, які роздавали 
гостям під час дарування. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Як нарече-
ного виряджають за нареченою, то збираються гості, 
сідають за стіл. Мати посипає, дає два хліби, завернуті 
у рушник. Наречений приходив з музикою (духовою, 
міг бути і баян), зі своїми гостями, своїми нанашками, 
старостами. 

ПЕРЕЙМА, ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ   Як 
їде до нареченої, йому переливають хлопчики дорогу, 
старший шафер має дати їм гроші. На воротах зустрі-
чають батьки нареченої, обмінюють хліби. Рушник, 
у  який був загорнутий хліб, він після весілля заби-
рає назад. Батьки нареченої заводять його в хату. На 
порозі менші брати, сестри або дружки вимагають 
викуп за наречену. Коли викупив, проходить в хату. 
Дружки тримають на тарілках букети і ленти для 
шаферів... Заздалегідь домовлялися, де чий боярин і 
дружка. Віночки [букетики] бояр і жениха відрізня-
лися за розміром. Вінки наречених були з парафіну. 
Жених у невести також викупляє букет, ставлячи 
[кладучи] на тарілку гроші. Спочатку чіпляє букет 
наречена нареченому, а  потім шаферки  – шаферам. 
Жених забирає невесту, і їдуть на реєстрацію. Мати їх 
виряджає, посипаючи житом, копійками, цукерками. 
Жених і невеста їхали вже на машинах. Біля невести 
йде старша шаферка (трохи попереду), біля жениха – 
старший шафер. Обов’язково мали йти старости і дві 
пари нанашків, які хрестили жениха і невесту.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Молоді після того, як 
одінуть обручки і вип’ють шампанське, мають підійти 
до своїх батьків і вклонитися їм. Бувають випадки, коли 
наречені приносять щось своє [диски, касети]. З тра-
диційного обряду залишився рушник, на який ставали 
молоді, під час цього казали: «Станьте на цей весіль-
ний рушник, на свою щасливу стежину». Зараз кажуть: 
«До щастя стежина стелилася, і двоє зустрілись на ній. 
Вона їм життя поєднала, даруючи радість надій. Їм в 
парі судилося стати на вишитий щастям рушик. Нехай 
же кохання і вірність вони збережуть на весь вік». Бать-
ки плачуть на весіллі, бо діти від них йдуть вже у своє 
самостійне життя, в іншу родину, згадується, як вони 
були маленькі, як росли, виховувалися. «Мати сина на 
радість ростила, недоспала тривожної ночі, на щастя 
надію плекала пророчу. Інша мати – маленьку крихіт-
ку доньку, із шовку косу їй ніжно сплетала і цілува-
ла гарячі долоньки. Йшли роки, ні, не йшли, а летіли, 
у матусь посивіли вже скроні, і берізкою в полі стала 
в парі із хлопцем їх доня. І сплелися дві долі гілками, 
мужність хлопця і вірність дівчини, нині в радощах 
плачуть дві мами, нині щастя прийшло в дві родини». 
Після того як одягли обручки, молоді мають вклонити-
ся батькам, тоді ведуча церемонії каже: «Людський вік, 
як календарний рік, має чотири пори. Весна – кохання, 
літо – праця, осінь – плоди, зима – старість, коли кож-
на людина жадає тепла, поваги і душевного затишку. 
Це все ви даєте вашим батькам. Нехай кожна життєва 
стежина веде вас до батьківського дому, де вас чека-
ють батько і мати. Вклоніться їм за це низько-низько 
аж до самої матінки-землі за те, що вам дали красу, 
що вам дали молодість і сьогоднішній день». Після 
церемонії державні служителі пов’язували їм руки 
весільним рушником, на якому вони стояли (він був 
їхнім сімейним оберегом), і виводили в сімейне жит-
тя, зав’язували, щоб ніяка ні земна, ні космічна сила 
не могла їх роз’єднати. Тепер вже батьки виводять мо-
лодих після реєстрації. Потім йдуть до пам’ятника по-
кладати квіти, фотографуються. Потім йдуть додому 
до молодої. Коли після реєстрації молоді приходили до 
молодої, їх за зв’язані руки мати заводила в хату. По-
тім в цей рушник зав’язували подарунки... Вінчалися 
також у неділю після реєстрації...
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ШЛЮБУ  На воротах зустрічали мати й батько молодої 
з хлібом, без ікони, бо не дозволялося. Не вінчалися в 
церкві. Весілля справляли у неділю. Вже трохи пізні-
ше почали справляти весілля у суботу. До четвертої 
години мали відбути три стола у невести, а потім їхати 
до жениха. Зараз немає такого, щоб весілля справляли 
в один день в жениха і невести. Нанашками не могла 
бути одружена пара, пізніше вже стали брати сімейні 
пари. Нанашки купляли і несли свічки, які потім за-
палювали світилки (брали маленьку дівчинку), коли 
їх вже поставили в коровай.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Звертали увагу 
на те, як горять свічки. Якщо полум’я було сильним і 
свічка швидко горіла, то казали, що і життя нарече-
ного або нареченої буде недовгим. Якщо полум’я було 
рівномірним і свічки горіли однаково, значить і життя 
молодих буде довгим і щасливим. Бувало, що фітиль 
свічки повертався в інший бік, тоді казали, що наре-
чений (або наречена) відвернувся від неї (нього). Вза-
галі під час підготовки до весілля звертали увагу на те, 
чи все добре виходить у їжі, як випікається коровай 
(якщо трісне – погана прикмета, молоді погано жити-
муть), щоб весело проходило весілля і таке  інше. Це 
показувало, наскільки добре пара буде жити в шлю-
бі. Наречену одягали дружки, вона сиділа на подушці 
або кожусі. Коли встає, незаміжні дівчата намагалися 
швидше сісти на її місце, аби скоріше вийти заміж. 
Невідомо, чи справджувалася ця прикмета, але так 
роблять і досі. У 1972 році плаття невести було пря-
мим, шили з крінпліну, гіпюру, папліну, робилася ви-
шивка з бусинок. Молодій на руку нічого не в’язали. 
Мати її застерігала нікому не продавати фату і взуття 
після весілля, вважалося поганою прикметою. Плаття 
можна було продавати. Обручальне кольце також не 
можна продавати або віддавати. Фатою потім накри-
вали колиску дитини або коляску. Фату виготовляли 
з фатіну, могла мати два або три яруси, була длінною. 
Весілля у невести проходило «за годинником»: поси-
діли за столом – трохи потанцювали, і так всі три сто-
ла. Десь біля четвертої години гості жениха починали 
підганяти, щоб вже йти до жениха... 

ДАРУВАННЯ  Дарували за третім столом. Всі подарунки 
мати зав’язувала в платок і віддавала молодим. Грошей 
не дарували. Нанашкам, крім короваю, дарували по два 
калачі в одні руки, могли ще і подарунки. Коли запро-
шували дарувати, на тарілку ставили чарки з горілкою 
або вином, той, хто дарує, мав випити і покласти по-
дарунок. Дарували худобу  [...], полотенца, постель, 
скатерті, велику ляльку, пододеяльник з вишивкою 
рішельє. Коли дарували, давали коровай. Роздавали гі-
лочку. Як жених забирав невесту до себе, після того як 
весілля погуляли в неї, батьки вирішували, кого посла-
ти сватами до молодого зі своїх гостей. Перед весіллям 
батьки домовляються, що з боку жениха у невести буде 
пятнадцять-двадцять чоловік, і десь так само з боку не-
вести у жениха. На весілля запрошували багато людей: 
сто-двісті чоловік... Дарували, як сиділи, підряд, почи-
наючи з рідних. Весілля могло тривати до третьої-чет-
вертої години ранку, тому деякі просилися подарува-
ти раніше, бо треба було йти до господарства. Молода 
везла подарунки батькам молодого, а він – її батькам. 
Матерям везли матерію, або хустку з торочками, а бать-
кам – рубашки. Старостів в’язали двічі: батьки молодо-

го і молодої. Тут хустки купляли у людей, які приїздили 
із Західної України. Коли батьки виряджають жениха 
за невестою, вони один раз перев’язують сватів і нана-
шків, у невести їх перев’язують другий раз. Інших гос-
тей також перев’язували платками, але вже простіши-
ми. Батьки жениха перев’язували своїх гостей, а батьки 
невести – своїх. Між батьками могла бути домовленість, 
що тих гостей, які приходили з женихом за невестою, 
перев’язували вже у невести, і навпаки, гостей невес-
ти перев’язували у жениха. У жениха запрошені гості 
з боку невести після першого столу вже йшли додому. 
Могли вкрасти у невести туфлю, було ще з 1960-х років 
крали заради викупу, сміху. Зараз крадуть і невесту, але 
з її згоди. Щоб її повернули, жених має виконати якесь 
завдання. Це робиться для розваги...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане складали заздалегідь. 
Старший шафер ніс придане, зав’язане у вузол, на го-
лові. Перед цим бояри викупляли його у дружок, мо-
гли сховати за грубою. Мати виряджає, посипає. Же-
них забирає той хліб, що обміняв вранці.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Молода приходи-
ла з хлібом, який обміняв молодий. Батьки виходи-
ли зустрічати. Казали, що в них сьогодні появилася 
ще одна дитина. «Поважай нас, а  ми будемо любити 
тебе». Заводили в хату. Три рази обводили круг столу, 
руки не зв’язували. Взагалі обводили по всьому дому, 
показуючи, де кімната молодих, їх ліжко... Потім ста-
роста запрошував всіх за стіл. Біля молодих сиділи на-
нашки, старости, шафер і шаферка...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Коли розходилися, всі за-
прошені починали роздягати молоду. Садили на по-
душку або кожух, дружки співали. Вінок знімала його 
нанашка [сестра] і пов’язувала хустку. Ночували в су-
сідів, завжди так було, обирали достатню хату. Ночу-
вати вели: нанашка, староста, дружка. Не можна було, 
щоб старша дружка була вагітною, страшний гріх.

«ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ МОЛОДИХ, КАТАННЯ БАТЬ-
КІВ  Коли віддавали заміж [або одружували] останню 
дитину, батьків катали, возили купати. Це відбувало-
ся на другий день весілля. Це називали «весілля бать-
ків». Батькам дарували карбованці, «корову, що гребе 
солому», «ярчат, що в соломі гарчать» – курів. Батьків 
катали по селі. В повозку запрягали гостей. Була така 
традиція, що вони обов’язково мали заїхати в магазин 
і купити щось (вино, водка, цукерки, печиво) і дару-
вати тих людей, які з ними ходять. Обов’язково мали 
повезти до річки покупати, або помити ноги. Потім 
знову везли на весілля. Сідали за стіл, для батьків за-
палювали свічки, був менший коровай. Батьків також 
дарували (символічно, по гривні). Якщо співпадало, 
що батьки молодої також віддавали останню дитину, 
тоді і для них справляли весілля, коли молоді зі сватами 
і гостями приходили до них додому. Також в цей день 
обов’язково було відвідання сватів сватами. Свати мо-
лодої йшли з гостями (але не із всіма, бо їх було дуже 
багато, і  просто ніде було саджати, як приходили) до 
молодого, а свати молодого – до молодої, по черзі. Було 
багато ряджених. Зранку за молодими приїжджали від 
мами молодого з тачкою, яка була прикрашена квіта-
ми, застелена гарним покривалом. Тачку тягнули люди. 
Сніданок не приносили. Садовили молодих в цю тачку 
і привозили на весілля до молодого додому, де були зі-
брані вже всі гості. Молоді не мали права прийти, поки 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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за ними не прийдуть. Молодим одягали фартушки. 
Молоді мали подавати на стіл, запрошувати, пригоща-
ти гостей, мити посуд. Всі дивилися, чи добре невістка 
подає, чи встигає, чи швидка [...]. Вінчалися також у 
неділю після реєстрації. Батьки сидять за столом. Коли 
віддавали останню дитину, вінок молодої одягала мати 
молодого, а невістка і дочка мали його зняти: хто швид-
ше зніме, той і буде керувати, мати краще його буде 
любити. Хоча в це і не вірили, бо не можна любити не-
вістку більше, ніж рідну доньку. Є такий вислів: «Неві-
стка – чужа кістка»... До приймацтва ставилися нега-
тивно, могли казати: «Пішов в прийми тещу колисати». 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Обов’язковими стравами на весіллі 
були холодець, картопля з м’ясом в печі, голубці. На 
солодке подавали кисіль: молочий і фруктовий, з ви-
шні. Якщо вже подали холодне солодке, то зрозуміло, 
що час збиратися додому.

с. Мар’їна Роща *
Записали Н. Петрова та А. Петрова 10 липня 2010 р.  

у с. Мар’їна Роща Миколаївського р‑ну Одеської обл. 
від Грози Любові Єфимівни, 1939 р. н. 

СВАТАННЯ  Було сватання, заручини. Він каже: «Не бу-
демо таке все організовувати, ми дорослі люди». Же-
них і староста поїхали, ми написали батькам листа, 
щоб вони дозволили. Приїхали. Він каже: «Хочу, щоб 
Люба була у віночку, у фаті». Але у нього такої змоги 
не було, в нього мати старенька. А мій батько взяв на 
себе. У колгоспі був духовий оркестр, у кожному селі 
так було. А ще був у колгоспі лід, який зимою кололи, 
щоб зберігати молоко і інші продукти. Батько пішов 
попросив того льоду, наварили холодцю у ваганах. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Запрошувати ми ходили 
з моєю подружкою в лєнтах. В четвер ходили, і люди 
спеціально вдома сиділи, тому що знали, що їх при-
йдуть запрошувати. А чоловік своїх гостей, мабуть, по 
листуванню запрошував... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай пекли у четвер. 
Приглашають двох шанованих жінок, які у селі по-
рядні. Вони місять той коровай, співають. Кожна 
несе муки, з десяток яєць. Монетки клали у коровай. 
Кожному, хто пече коровай, треба «гусочку» або ши-
шечку спекти. Хто розведений, хто веде розгульний 
спосіб життя, такого не можна брати [запрошувати 
на коровай]. Горілочкою їх умивають, пісень співа-
ють... Я тут вже також тісто місила, мене запрошува-
ли. Зв’язували нас по двоє. Коли коровай печуть, як і 
будь-який хліб, треба, щоб все тихенько було, ніяких 
поганих слів, щоб хліб не сів. Двері закриваються, ніх-
то не заходить, щоб оцей дух був. Коровай зберігали 
у кладовці, накривали його... Тут [у с. Мар’їна Роща] 
також коровай випікали, але інакший. І теж кожному 
роздавали, і це було дуже почесно: «Десь там у нашої 
нареченої є... Просимо!». І ви виходите, виносите там 
чи платочок якийсь, чи що. Це було дуже обідно, якщо 
когось пропустили. Тут, у Мар’їній Рощі, коровай був 
прикрашений білком, а у нас – яйцем. Ми тільки пас-
ки білим мастимо. Тут більше цивілізовано, ніж там 
у мене у Балтському районі. Там все збереглося: пер-

* Нині  – частина села Андрієво-Іванівка Миколаївського 
району Одеської області.

ший стіл, другий стіл, подарили, сливки – і наречену 
забирають. І п’ють у нас всі з одного стакана, не так, 
як тут, – у кожного своя тарілочка, вилочка, чарочка...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Там у моєму селі ще 
було гільце, але у мене гільця не було. Можна з вишні, 
можна робити зі сливи, а краще – із сосни. І чіпляли 
це гільце у хліб. Тут у нього гільця не було. Я  потім 
у  інших тут бачила такі віточки, тістом і білим облі-
плені, скрупульозна така робота. Коли чоловік [мо-
лодий] йде до невести, він ніс це гільце, а шафер ніс 
коровай, який був таким спеціальним перев’язаний, 
що й не рушник це...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Він за мною при-
їхав з двома хлібинами, і вони з моїми батьками міня-
лися. Жених приїхав на грузовій машині, прикрасив 
її, ще й заблудився, тому що все переорали, бо жни-
ва ж ідуть. Невеста була вся чорна від тої пилюки. Це у 
1962 році, в серпні місяці. Сюди приїхали – [у] кожно-
го тарілочка, бутилочка. А у нас так – поставив граняк, 
самогон варили з буряка. І той холодець довбають. Він 
приїхав зі своїми гостями, всіх перев’язують. Гостей 
один раз перев’язують, а якщо нанашко, то його там 
вже перев’язали, його другий раз перев’язують. У нас 
було дві пари нанашків, подружні пари. На наступний 
день моя нанашка всіх до себе запросила – жениха з 
невестой, тих нанашок, світилок...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Ми не вінчалися, але йшли з іконою... Перед 
тим як завести молодих до хати, їм руки зв’язували 
рушником. А  коли вже сіли за стіл  – розв’язують. 
Пропій у нас в перший день, як забрав жених не-
весту. Коли коровай вже роздали, кличуть хлопців-
«запорожців», вони потанцюють, і  їм дають підошву 
[низ короваю]. У нас в суботу була свадьба в мене в 
Ракуловому, там переночували, а  в неділю  – сюди. 
Знову в білому  наряді. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  І  ще у нас 
сніданок несли, от коли моя сестричка виходила за-
між на іншу сторону села, то моя мама посилала пле-
мінників, щоб їй принесли поїсти. У  нас на другий 
день завжди вдягали невесту. Спали ми у мене вдома. 
Чесність не перевіряли, але на другий день на похміл-
ля ставлять графин, перев’язаний червоною лентою... 

«ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ МОЛОДИХ  Коли батьки 
останню дитину віддають, їм роблять обжинки  – на 
тачці катають, купають у річці. Пояснюють так, що 
обжинки – то вже всьо: дитину народили, виховали, 
віддали іншим людям – нехай користуються. Я свого 
останнього сина вже вдовою женила, тому мені такого 
не робили. Віночок у мене зберігається десь на горищі. 
Віночок і плаття не можна нікому давати.

с. Настасіївка
Записали Н. Петрова та А. Петрова 15 липня 2010 р.  

у с. Настасіївка Миколаївського р‑ну Одеської обл. 
від Лакізи Галини Іванівни, 1925 р. н.

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Вінчалися в день ве-
сілля. Після розпису він поїхав в Одесу, а я пішла на 
роботу. Не так, як тепер, що зустрічаються, а вона вже 
з ним живе. Тоді тільки після весілля, навіть після роз-
пису разом не жили.
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КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Коровай в мене був на 

весіллі. Маленький такий, ділили по кусочку. Білим 
змащували... Гілочок не було, я  вже їх бачила тепер, 
як своїм дітям робила свадьби... Страви були: і ков-
баса, і риба. Купляли. І холодець. Картошка з м’ясом, 
локшина була.

с. Скосарівка
Записали Н. Петрова та А. Петрова 14 липня 2010 р.  

у с. Скосарівка Миколаївського р‑ну  
Одеської обл. 

від Головченко Тамари Петрівни, 1939 р. н.

СВАТАННЯ  Сватами кого хотіли, того й вибирали. При-
йшли свати й питалися: «Чи є у вас телиця на про-
даж?». Якщо відповідали, що є, то свати заходили до 
хати, а якщо – ні, то не заходили, і це вважалося від-
мовою. Коли саме відбувалося сватання, то я сиділа 
за грубою і довбала її. Попередня домовленість, зви-
чайно, існувала. До нашого часу не зберігся обряд сва-
тання у гарній формі, як це було раніше. Зараз процес 
такий: теж приходять свататися, буває спочатку без 
батьків приходять, іде тільки жених із старостами до 
нареченої. А потім на домовляння вже йдуть батьки, 
Перев’язують хустками сватів, дівчина женихові ки-
дає платок.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У суботу сходяться друж-
ки зараньше, вдівають мене у невесту, і ходимо запро-
шувати на весілля:

Крапни, дощик, з неба, 
Бо нам тебе треба.
Зелене зілля. 
Просимо вас на весілля.
Добрий вечір тому, 
Хто в цьому домі – 
Старому і малому, 
Ще й Богові Святому.

Заходимо ми в хату, нас там приймають, а коли ми ви-
ходим, то співаєм:

Ой були ми в хаті,
В хорошій кімнаті,
Хорошо нас приймали,
По золотому дали.

А тоді ще співали:
Не сама Тамара (невеста) ходе,
Її сім пар воде,
Сім пар, ще й чотири,
І всі чорнобриві.
Одна чорнобрива 
Та й всіх прикрасила.

Це так ми кликали. А тоді приходять до невести ша-
фари і шафарки, ставлять посеред хати стіл, з одного 
боку стоять шафарі, з іншого  – шафарки. І  коло нас 
стоять блюда з лентами, букетами, колись була така 
мода. І ми співаємо до шафарів:

Ой шафаре мій коханий,
Ти ж у мене непоганий,
Як ти мене вірно любиш,
То ти в мене квітку купиш.
А за тую золотую квітку –
Сто червонців на тарілку.

А він мені копійки кидає. А я йому:

Я не ковальова дочка,
Я не маю молоточка,
Я не можу молотком кувати – 
Твоїх мідяків считати.

КОРОВАЙ  Каравай завжди білим змащували, пудрою 
такою. Ще й уквітчували, гіллячку брали. Я була не-
вестою, то я знаю. Ще ходили попід хати на коровай 
кликали. Нам казали, кого кликати. Кликали тих, 
в кого хорошо живуть чоловіки з жінками.

А дві дружки коровай місять,
А вони його недомісять,
Треба їх підмінити,
Коровай домісити.

Зв’язували їх, аякже. Пекли і «голуби», і шишки. Коли 
кликали на весілля, то запрошували з шишками, 
а коли шишок не хватало, то просто горілкою.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ Благословення було 
обов’язковим. Батько з матір’ю виходили з віконою 
[іконою], з хлібом. В  руках батька був хліб, а  в ма-
тері  – вікона. І  так і благословляли. Так, зараз теж 
обов’язкове благословення. Ще була така весільна 
пісня: 

Ой вы горы-косогоры,
Я вас перемеряла.
И в любови не бывала,
Никому не верила.
Сказал милый: 
– Любить буду.
А я дура верила.
Я под венчиком стояла,
Не могла свечи сдержать.
Я священнику сказала: 
– Перестаньте нас венчать.
Вдруг священник обернулся, 
Громким голосом сказал:
– Раз невеста не согласна, 
Перестану вас венчать.
Ой ты мать моя родная,
Ты мне есть родная мать,
Восемнадцать лет кохала,
Теперь замуж хош отдать.
Ах ты папа, родный папа,
Ты мне есть родной отец.
Ты мне справил бело платье,
В черном ставишь под венец.

Веселі пісні були:
Оженився старий дід
Та взяв бабу в сорок літ,
Полягали вони спать,
Став комедію шукать...

[Чи можливе було одруження між дальніми родича-
ми?] Так, таке можливе. Між троюрідними. [Чи мо-
жуть молоді люди жити разом без реєстрації шлюбу 
та без вінчання?] Так, тепер є таке. А хіба роспісь дер-
же – совість держе. 

ВІНЧАННЯ  Колись вінчання було заборонене, штра-
фували. Зараз в основному все робиться зразу: на 
перший день – весілля, на другий – вінчання. А ко-
лись не так: спочатку грали весілля, а  потім че-
рез время вінчались, хто не повінчався, то тепер  
вінчаються...

МИКОЛАЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане давали дівчині  – по-
душки, простінь, одіяло, а  хлопцеві должні купить 
хату, щоб їм було де жити, а щас якшо батьки багаті, то 
дають гроші на хату або на квартіру. [Чи вважається 
нормою, коли молода сім’я, навіть живучи відокрем-
лено, продовжує отримувати матеріальну допомогу 
від батьків?] Зараз це закономірність. Батьки повинні 
допомагати своїм дітям... 

с. Шабельники
Записала О. Лозовщук 15 липня 2010 р.  

у с. Шабельники Миколаївського р‑ну  
Одеської обл.

від Голіченко Марії Трохимівни, 1944 р. н. 

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Було сватання і були огляди-
ни. Заручинів не було. За старостів брали свою рідню. 
Два чоловіки. Прийшли сватати, і  я перев’язувала, 
кладу на тарілку платок, підносю женихові, а він ви-
куплює  – кладе гроші на тарілку і забирає платок. 
А я – гроші. В суботу і неділю свататися приходили. 
Говорили: «Десь тут голубка є, а в нас – голуб. Нада, 
щоб пара в нас була». Жених приходив з хлібом-сіл-
лю, і обмінювалися з мої ми батьками хлібом. Вже од 
нєвєсти йдуть батьки до жениха на оглядини. Вони 
там рішають, як хазяйнувать вони почнуть, у кого що 
єсть, хто кому що дасть. І коли свадьба, договорюють-
ся. На оглядини йшли через тиждень.

КОРОВАЙ  Коровай пекли у четвер, бо чистий він. За-
прошували [пекти коровай] тільки тих, що мають 
чоловіка, бо кажуть, щоб женіх і нєвєста всю жизнь 
у парі були. З  собою несли і сахар, і  яїчка, і  муку. 
А потім зробили коровай, і кожна собі робить із того 
тіста шишку. Яїчка і гроші запікали в коровай – для 
щастя. Коровай був круглий, пекли по чотири-п’ять 
короваїв. Коровай прикрашали, з тіста видєлували 
всякі візеруночки: і цвіточки, і бусочки, і звьорточ-
ки. Обізатєльно робили гільце. Разом з коровайом. 
З вишні вирізали красіві гільця, потом тістечком об-
кручували і клали в коровай. Бувало, що не могли 
коровай витягти з печі. Тоді розбивали зверху піч 
і витягували. Нада, щоб цілий був коровай. Воду з 
діжі, в  якій місили тісто, виливали свиням, а  крас-
ною тряпкою вимивали ці вагани і витирали або же-
ниха, або нєвєсту, щоб всьо время була розова і не 
марніла. Крім короваю, «голуби» були переплетені... 
Жениху і нєвєсті їх дарували і подарунок, щоб жили, 
як голуби. Хто присипав коровай білим, а то збивали 
білок із сахаром.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Хто перший 
стане в церкві на рушник, той буде головою в сім’ї. Як 
жених і нєвєста йшли, нізя перейти дорогу їм з пустим 
відром. І  як переливають дорогу, то нізя це робити 
жінкам, тільки мужчинам. До церкви молоді різними 
дорогами йшли.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Мама жениха знімала вінок, 
як вже мали йти спать, мама знімала вінок і одівала 
платок. Вінок зберігали у віконі, його нільзя нікому 
давати. Гільце залишалося жениху і нєвесті, підошву 
[низ] короваю давали музикантам. Молоді йшли но-
чувати до хресних. За ними потім вся свадьба прихо-
дила. Знали, що наречена чесна, простінь брали і по-
казували. Перевязували вино червоною стрічкою.

САРАТСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Крива Балка
Записала В. Борисенко 1 липня 1978 р.  

у с. Крива Балка Саратського р‑ну Одеської обл. 
від Поперної Уляни Трифонівни, 1909 р. н., 

Булат Федори Омелянівни, 1899 р. н., 
та Кондурук Степаниди

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Сценарій  – розроблений ра-
йонним ЗАГСом. Духовий оркестр. В  національних 
костюмах. Хліб-сіль виносять. Коридор живий на 
вулиці. Танцюють спочатку. С горящими свічами по-
сажені приходять, заходять в зал. Вручають подар-
ки – меблі, до п’ятдесяти карбованців. Клятву повто-
рюють за головою сільради... Тридцять п’ять шлюбів 
реєструють в рік. «Сегодня вы стали мужем і женой, 
образовали новую советскую семью, и теперь по-
пробуйте нашего бессарабского вина, и его крепость 
пускай скреплет в одну семью». Відмовлення від уро-
чистої реєстрації шлюбу не буває. Багато людей на 
реєстрації шлюбу.

КОРОВАЙ  Сучасне весілля – коровай печуть. На коро-
вай запрошує старостиха, яка перев’язана матерією 
або платком, йде просить без хліба. Просить на коро-
вай, кличе рідних і сусідів. Коровай місять всі – хоч і 
в парі, хоч і не в парі... Співають і тепер до короваю, 
копійки в коровай кладуть. Коровайні пісні в осно-
вному співають старі, помагають і молоді. Квітчають 
коровай. Коровай, два  калачі, шишки печуть в обох 
домах... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Шишки печуть, і ще тепер 
невеста ходить просити на весілля з шишками... Обі-
йде по слободі, всіх запросить і тоді:

Всі двори обходила –
Ніде сльози не пустила,
Як на батьків двір зайшла –
Зразу плакать начала...

На другий день два уквітчані калачі дають перев’я-
заним свашкам, і вони йдуть запрошувати на весілля. 
Свашок з калачами посилають з обох домів. У невести 
потім ці калачі ріжуть, мажуть медом і роздають... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧОРИНКА»)  В  суботу молодий з 
бояринами ввечері йде до молодої. Там уже все при-
готовлено  – гільце з туї, уквітчано квітами, перцем, 
печивом, конфетами, яблоками, горіхами, встромлене 
у звичайний хліб. Короваї на столі. Це вечоринка – на 
цій вечоринці бояри викупляють платочки і цвіточ-
ки. Підносять молодому шишку, і  він кидає гроші... 
За столом сидять бояри проти дружок, і  їм подають 
на тарілці шишку і платок, і квітку, ті кидають гроші, 
торгуються, як мало – відсувають назад. Так декілька 
годин. І в цей час дружки співають:

Боярину мій коханий,
Ти ж у мене непоганий,
Якщо мене вірно любиш,
Ти у мене квітку купиш.

Після викупу платків співають:
Мир з миром,
Пироги з сиром,
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Вареники з маслом,
Бояри прекрасні.

Угощаються: холодець, ковбаса, яйця начинені, 
картоп ля, голубці, риба жарена, солянка з капусти 
[капусняк з рисом або перловка]. Желе варять... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Жених тепер 
йде з двома хлібами, стає біля порога, тут начина-
ють перев’язувати. Старостиха нареченої перев’язує 
рід молодого – посажених, старостів, а бояри жениха 
одаряють батьків і родичів молодої калачами і шиш-
ками. Батькам невести підносять калачі, покриті тка-
ниною. Шаферки тримають калач, невеста вмокає в 
воду васильки і кропить молодого через калач, а він 
через калач в тарілку кидає їй гроші. Дружки в цей час 
співають: 

Ой глянь, глянь, та й Маруся,
Крізь калач,
Каренькими оченятами
Та й заплач,
Бо вже ж твоя руса-коса
Горіховим цвітом
Зав’язала тобі світ.

Батьки молодої міняють хліб у молодого, заходять. Сі-
дають за стіл. Дружки співають:

Ой по столі голуби літають,
Нанашулів приглашають:
– Нанашула, пані,
Обідайте з нами.
У нас на столі хліб пшеничний,
Ви не будьте такі пишні,
А ви будьте веселенькі,
Як у саду черешеньки.

Це співають нанашулам. Тут кажуть «нанашули» і 
«посажені», але більше – «нанашули».

Старосте старесенький,
Голубе сизесенький,
Виведи нас з хати
Надвір погуляти.
Надвір погуляти,
Бояринів повидати.
Чи високий, чи низенький,
Чи далекий, чи близенький.

«Вальс», «Гопак» танцюють.

ПОСАД  Як перший раз сідають за стіл:
Батько дітей частує,
Щастя й долі їм дарує:
– Моліться, діти, Богу,
Щоб дав вам щастя і долю.

Знову сідають за стіл. Ближній родич з дітей – тарілку 
і шишку підносять жениху. Жених викупляє невесту 
на всю жизнь, кладе на тарілку гроші. Потім продають 
придане, співають...

ПОСАГ, ДАРУВАННЯ  Придане носять на машину, а  в 
цей час дружки дарують молоду... Молоді поїхали, а у 
невести собираються всі гості, і  хресних батьків са-
довлять на покіт [покуть], тоді всіх садовлять і при-
гощають. Тут же починають дарувати. Староста на та-
рілці кладе хліб і сіль... «Десь у нашої невести є батько 
і мати. Просим на хліб, на сіль, на чесний подарок». 
Починають з хресних батьків, потім – рідні, а потім – 

всі інші. Дарують гроші, постіль, посуд, покривало, 
отрези на плаття. Староста, коли одаряють, тримає на 
руках два калачі, покриті матерією, пов’язками. Коли 
одарили рід, то рід на тарілку з окрайцем хліба відда-
рює молодих...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Обходять 
молоді з усіма тричі столи і співають:

Утка йде, утка йде,
Утенята веде
На холодну водицю, 
На зелену травицю,
Утка йде, утка йде... 

[Кілька разів співають.]Надворі ще обходять тричі 
біля машини і те ж саме співають. Підходять до ма-
шини, і старша шаферка бере солодкий калач, що пе-
чений з того тіста, що і коровай, і  ламає на голові у 
невести, і кидає на всі сторони на люди, люди ловлять, 
дівчата ловлять і кладуть під подушку, то присниться 
суджений, як баба зловить, то удача буде на базарі. Всі 
сідають у машину. Мати її бере пшеницю, гостинці і 
кидає вслід машини, діти собирають цукерки, горіхи... 
Коли забирають невесту, то від неї йде пару людей: чо-
ловік і жінка. Мати її дає їм курку варену, солодкий 
калач, півлітра...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Жених привіз не-
весту. Свекри з хлібом, іконою зустрічають молодих і 
заходять у хату. Сідають за стіл, покуштують, і почи-
нають боярів дарувати. Староста підносить їм шишку, 
а вони кидають гроші на тарілку. Їх [бояр] подарува-
ли, і вони йдуть, з ними йдуть і нанашули посажоні. 
До жениха сходяться гості – родичі. Староста бере му-
зиканта і йде за нанашулами. Нанашул вгощає, і йдуть 
до жениха. Прийшли до жениха і сідають за стіл. По-
чинають дарувати калачами рід молодого, а  потім 
пускають тарілку з хлібом, і  родичі віддаровують. 
Потім подають гарячі страви, пританцьовуючи, по-
сажені считають даровані гроші і об’являють, скільки 
здарили гроші. Нанашул дає їм, молодим, у платку ці 
гроші. У цей період старостиха несе тарілку і чашку 
води і дає молодим. А посажені держуть над тарілкою 
руки, і їм зливають на руки молоді, і вони миють руки, 
а потім їм подають полотенце, вони витирають руки, 
і нанашка перев’язує поперек і живіт рушником, щоб 
невеста легко родила. 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  І  тут вже подають гаряче, по-
тім виходять на перекур. Молодят ведуть спати до 
родичів, їх веде нанашка і та жінка, що від молодої. 
Дають їм по кусочку курки, випивки, що мати дала, 
і  залишають їх там. Нанашка вертається і роздає 
остатки курки і випивку ближнім родичам молодого 
[свекрам]. І тут вже ладнають перев’язану шишку для 
матері молодої. Продовжують гуляти до ранку... Вер-
тається та пара людей, яка йшла від невести до жени-
ха, і женіхів староста – приносять шишку, перев’язану 
вовною, і не заходить в хату староста жениха, поки не 
перев’яжуть, викликають мати нареченої і віддають їй 
шишку. Шишка – честь дівчини. Гуляють всю ніч. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  У  жениха гості йдуть за нана-
шками. Приходять до жениха, сідають за стіл. Старо-
ста ріже коровай, старостиха вмокає в мед, і всім роз-
дають, старосту тут перев’язують. Тоді посажені з ста-
ростами йдуть до матері молодої і приглашають рід 

САРАТСЬКИЙ  РАЙОН
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до жениха. Рід молодої йде до жениха і несе коровай 
невести, шишки, калачі, покриті, для роду і батьків 
молодого. Там сідають, староста з боку невести дарує 
рід молодого, вперед батьків, шишки остальним. Тоді 
ріжуть невестин коровай, вмокають у мед і всім роз-
дають. Потім гуляють. 

ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Ганнівка
Записала В. Борисенко в червні 1978 р.  

у  с. Ганнівка Тарутинського р‑ну Одеської обл.

СВАТАННЯ  Староста  – нанашов  – батько хрещений. 
Батько вибрав. В  Добрижі працював. Наречений за-
просив нанашка, і  вдвох їхали на сватання. Сватан-
ня – улітку. Приїхали в село Старосілля. Почали роз-
мовляти про продаж «телиці». Запросили їх у двір 
побачить дівку. Пообідали. Згодилася дівка і все. На 
договор  – з дядьком. Без хліба, без вина. Сідали за 
стіл, обідали. Домовлялися, коли грати весілля, пили 
виноградне вино. Рушниками в’язали на сватанні всю 
рідню. І тепер в Александрівці в’яжуть... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Коровай пекли в обох 
молодих. Дня за два випікали коровай. Шишки пекли 
й роздавали, коли додому розходилися... Ріжки кача-
ли – деталі до короваю. Накручували на три гілочки 
на палочку і так запікали. Червоною ниткою навколо 
ріжків... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Обід: борщ, холодець, картошка, 
голубці, м’ясо, голубці  – попшуйна, попшоя  – куку-
рудза. Лапша сладка – остання страва, це вже напри-
кінці вечері. Локшина з м’ясом, із цукром. Пиріжки 
пекли на договор з печінкою, сиром, картоплею.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане: подушки, скриню на 
повозку. Сідали свашка, боярин і везли придане до 
молодого, возили коло воріт, поки рідня молодого не 
викупить. Виходив хто-небудь і перев’язував рушни-
ком. Викупляли скриню в молодої. Коли виряджали 
молоду, то і її коровай туди везли.

с. Єлизаветівка
Записала В. Борисенко 28 червня 1978 р.  

у с. Єлизаветівка Тарутинського р‑ну  
Одеської обл. 

від Бугаєвської Катерини Марківни, 1908 р. н. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода просила своїх, він 
[молодий] – своїх. З дружками йшла кликати, з шиш-
ками, старший дружка ніс васильок і калач. 

Ой дай же, Боже, з неба,
Що нам і треба.

У молдаван і болгарів не співають.
Добрий вечір тому – 
Старому й малому,
Й Богові Святому!
Ой були ми в хаті,
В золотій кімнаті,
Де нас вгощали,
Навіки щастя нам давали.

Як усіх обходили:

Добрий вечір, батьку!
Усі двора обходила –
Ніде сльози не пустила,
Як прийшла на батьків двір –
Стала собі та й подумала,
Думаючи, та й заплакала.
Ой наїхали боярини, чужії сторонці,
І високі, і низькі,
І далекі, і близькі...

В суботу молода дружкам в’язала платочки, у вузол – 
шишки, калач на руку і запрошувала на весілля...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Коровай і шишки 
пекли в п’ятницю. Коровай весь у васильку і красни-
ми нитками перев’язаний. Ріжки на паличці. На три 
ріжки [гілки]. Калач – коровай. Коровай довгий теж. 
Пекли по два короваї в обох молодих. Круглий ка-
лач, другий довгий – коровай... Чисте тісто: без яєць, 
без масла, без цукру. Жінки виробляли, при короваї 
співали: 

Піч регоче – 
Короваю хоче, 
А припічок спочиває –
Коровая дожидає...

В кориті вчиняли... Калач – з отвором...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Садовлять невесту з 
женихом. Як вбирають молоду в суботу, розплітають 
дружки косу. Садовлять на подушку, першою старша 
дружка розплітає і співає:

Посіяла чорнобривці
Близько над водою,
Буду поливати дрібною сльозою.

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ   
Рано кладуть [ставлять] на стіл холодець, по чарці да-
ють нанашулам, молоді не їдять і не п’ють. Приїхали в 
церкву, вінчалися по вісім пар. Їдуть до молодої після 
вінця. Поливають водою – перед молодими, кидають 
гроші [«перейми»]. Переливають молодим дорогу. 
Батько й мати встрічають молодих хлібом, іконою, ви-
ном. За стіл сідають. 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  Обідають – холодець, голубці, 
картопля з м’ясом, конфети, пряники, горіхи на за-
куску. Зветься це «гостинці». На кінець давали варе-
ний солодкий рис, кісель – последній, сливи. Свашки 
співали: 

На столі сивий голуб скаче,
Не їсть, не п’є, на сопілку приграває,
Нанашула припрохає:
– Нанашул, вибираний пане,
Вечеряйте з нами.
Хліб пшеничний, мед солодкий.
Червонеє вино на столі постановлено.

Так і нанашці. Після того як нанашули пообідали, всі 
починають їсти. Тоді дружки:

Ой на печі ведмідь лежить,
На комині лапки держить,
Хоче кухарку з’їсти,
Що не дає бояринам їсти.

***
Було б тобі, боярине, не спати,
Було б тобі гроші заробляти
Та букет викупляти.
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Ой старосте, дядьку,
Дайте нам порадку.
Ой старосте, виведіть з хати
Надвір погуляти.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Молода 
прощається з дружками, жених викупляє дзестри  – 
подушки, сундук, покривала. Виносять на повозку. 
Молоду три рази круг повозки обводять. Хрестилися 
молоді в чотири сторони. Дзестри забирали, як кида-
ли сім’ю. Мати розламує над головою дочки калач і 
кидає на люди цей калач, і тепер так. І тут співають:

– Прощай, подруженько, бо ми вже йдемо,
Твоє дівування з собою беремо.
– Ідіть, ідіть... Не журіться,
Моїм дівуванням поділіться...
Топи, мати, грубу,
Бо везуть невістку любу,
Хоч люба – хоч не люба,
Аби тепла груба...

Як виряджали від батьків, то молода падала [вклоня-
лася] перед батьками на кожух...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  У дворі у свекрухи: 
Прилетіла ласточка,
Сіла собі серед двору
Та й проситься у комору,
Ви не лайте її і не бийте,

Нехай вона привикає
Та додому забуває.

Свекруха виходить з батьком з хлібом, з вином, зв’я-
зує [молодих] рушником за руки, і  батько веде їх в 
хату. Сідають за стіл...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Невеста складає придане, а свахи 
розкидають... Придане  – десять штук овець, коняка, 
корова, повозка, давали дівчатам по десятині. В Воз-
несенівці давали землю дівчатам. Тепер беруть. Дівча-
та заробляли на придане... 

ДАРУВАННЯ  Дарі у неділю ввечері – «масамари» у нас 
казали. Масамари – це дарі. Все село йде на весілля. 
На дарі приглашає спеціальний чоловік  – староста 
перев’язаний з графином. На дарях молоді стоять. На 
дарях давали всім шишки з платочками або калачі. 
Коровай стоїть на столі. Дарували молодим: чоловік – 
гроші, жінка – «корову, що гребеться в соломі», «зеле-
ну» ягничку, батько з матір’ю – хату, коні, десятини, 
гуску с гусенятами...] На другу неділю нанашки при-
глашають молодих і дарують посуду, порося, гуску...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Довгий різали в понеділок... Тоді 
ж коровай ріжуть, мажуть медом і всім дають по ку-
сочку. Нанашка ріже коровай, невістка помагає. Мо-
лоді стоять, за стіл не сідають. Йде староста за родом 
молодої. Її родичі йдуть з дарами в понеділок. Коро-
вай з медом давали, коли прийде рід молодої. Ми  – 
«окраїнці».

ТАРУТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН
смт Градизьк

Записала В. Конвай 18 травня 2012 р.  
у смт Градизьк Глобинського р‑ну Полтавської обл. 

від Деркач Ганни Кирилівни, 1940 р. н.,  
родом із с. Сергіївка * Гадяцького р‑ну Полтавської обл. 

(у смт Градизьк мешкає з 1960 р.)
ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  В четвер у нашому селі жінки пе-

кли шишки, при цьому співали:
Бгайте ви, жіночки, шишечки,
А ми будемо – голубці,
Щоб любили нас молодці,
По чужих селах ходили,
Наших дружечок хвалили.

Разом із шишками пекли прозірний калач із отвором 
посередині або дивень. Хто як. Пекли дивень, а також 
шишки. Шишок пекли дуже багато, їх роздавали всім 
свайбовим – кого запрошували, хто просто прийшов 
подивитись.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  А в п’ятницю у нас пекли 
коровай. Його пекли одружені [заміжні] жінки, які 
гарно живуть у шлюбі. Коровай великий, продовгу-
ватої форми. Одна із жінок називається «старша ко-
ровайниця». Вона керує усім процесом замішування 
тіста і підготовки до випікання, випіканням короваю. 
З  собою не несли нічого, все заготовлювали батьки. 
На коровай збивали три десятки жовтків, вливали три 
літри кип’яченого теплого молока, дають триста гра-
мів дріжджів і кладуть трохи муки. Тісто схоже, як на 
млинці. Спочатку небагато муки і ставлять на чоти-
ри години в тепле місце. Тоді ще додають вершкового 
масла, олії, борошна. Коли місять тісто, співають:

Ніхто не вгадає,
Що в нашому короваю:
Із семи криниць водиця,
Із семи ланів пшениця, 
Із семи курок яйця,
Що неслися в місяці марця.

А далі співали такої:
Думай, матінко, та й гадай, 
Густий, матінко, коровай, 
Треба його, матінко, полити,
Щоб було легше місити. 

А ще до вироблення короваю співали такої пісні:
Трійця по церкві ходила,
Спаса за ручку водила.

* До 2016 р. – с. Краснознаменка.

Іди, Спасе, до нас,
У нас усе гаразд. 
Хорошії коровайниці,
Хорошенько коровай бгають,
Маслом поливають,
Сиром посипають,
Щоб він був біленький,
А рід – веселенький. 

В коровай на корж сипали дрібні гроші. «Клали сріб-
ні і мідні, щоб молоді не були бідні», – так у нас го-
ворили. Посередині короваю клали шишку, а кругом 
обкладали пасочком з порізаного тіста. Зверху викла-
дали «голубочками», шишечками, квіточками. А коли 
вже починають його прикрашати, то співають такої:

Світи, Боже, з раю
Нашому короваю, 
Щоб було видненько –
Красити рясненько.
Щоб було видніше –
Красити рясніше.
Короваю-раю,
Я тебе вбираю
У калинові квіти,
Щоб любилися діти.

Перед тим як садити коровай в піч, із неї вимітали 
пере палені дрова, жар. Кидали жменю борошна на че-
рінь, дивились: якщо борошно горить, то це означало, 
що піч сильно напалена. Тоді витирали її мокрою ган-
чіркою. Обв’язували її на кочергу і так ніби трохи охо-
лоджували. Як піднебіння в печі біле – піч готова. Це 
все у нас робила старша коровайниця. Потім співали:

Чогось наша піч гогоче –
Короваю хоче,
А припічок усміхається –
Короваю дожидається.
Піч наша регоче, 
Бо короваю хоче,
А припічок посміхається –
Короваю дожидається.

***
До бору, старости, до бору.
Рубайте сосну вгору,
Рубайте сосну трісками,
Гнітіть коровай з шишками.

***
Піч наша регоче –
Короваю хоче.
Шишечки печуться –
На коровай дмуться.

***
А в нашої печі
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Золотії плечі,
Серебряні крила,
Щоб коровай гнітила.

Після того як коровай посадили в піч, співали такої:
Любо-мило коровай зробили
І в піч посадили.
І в піч посадили,
Весь рід звеселили.
Піч наша на сохах стоїть.
А у печі коровай сидить.
Короваю-раю, 
Я ж тебе хороше бгаю
Ручками та біленькими,
Перснями золотенькими місила,
На золоті посадила.
Короваю-раю, 
Я ж тебе дожидаю,
Цілий тиждень не спала,
Тебе, короваю, дожидала,
Іще тиждень не буду,
Поки тебе, короваю, забуду.

Потім, коли все спеклося, коровай витягали із печі і 
ставили на столі або в коморі, щоб він так переночу-
вав, а вже на другий день його уквітчували калиною, 
колосками із жита, барвінком. В цей же день частува-
ли коровайниць... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У суботу зранку молода і 
старша дружка запрошували людей, сусідів, хрещених 
батьків на свайбу. Молода ходила у вишитій сорочці, 
спідниці із вишитим рушником через руку. А старша 
дружка  – також в такому костюмі, але із вузликом, 
у  якому були шишки. У  нас молода, коли зустрічала 
когось на вулиці, кланялась йому. А коли приходила 
до хати запрошувать, кланялась тричі, а  тоді із сло-
вами: «Батько і мати просили, і  ми просимо до нас 
на весілля». Клала на стіл шишку. У нас підковували 
молоду, тобто давали їй дрібні гроші, щоб вона не 
спотикалась, коли запрошуватиме людей. Казали «на 
підкови». 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  У нас празнували дівич-вечір. Збиралась 
молодь у молодої, а потім до них приходив і молодий. 
Якщо дівчина виходила заміж не за того, кого люби-
ла, а за кого оддавали батьки, то і на дівич-вечорі, і на 
свайбі дружки співали їй пісню:

Ой засвіти, мати, свічку,
Постав на столі,
А я буду дивитися,
Чи пара мені.
Засвітила мати свічку,
Не ясно горить.
З ким любилась – розлучилась,
Серденько болить.
З ким любилась – розлучилась,
Серденько болить.
З ким не зналась – повінчалась,
Серденько болить...

Дружки співали їй [молодій] таку пісню:
– Ненько моя, ненько моя
Та й ріднесенька,
Ізмий мене, ізмий мене
Та й чистесенько.
Ізмий мене, ізмий мене

Та й чистесенько,
Та й заплети мене, та й заплети мене,
Та й гладесенько.
Бо більш, ненько, бо більш, ненько,
Та й не митимеш,
Білих ручок, білих ручок 
Не томитимеш.
– Куди, доню, куди, доню,
Собираєшся,
Що так біло, що так біло
Наряджаєшся?
– Піду, ненько, піду, ненько,
На чужії люди.
Ой там мені, ой там мені 
Все горечко буде.
Ой там гора, ой там гора
Кременистая.
Там свекруха, там свекруха 
Норовистая.
Вона мені, вона мені
Норови покаже.
Вона ж мені, вона ж мені
Правдоньки не скаже.
Діло робить, діло робить –
Не нахилиться.
Слово скаже, слово скаже –
Не помилиться.
А я роблю, а я роблю
Та все нахилюся.
Слово скажу, слово скажу
Та все помилюся.
– Розкіш, розкіш, розкішонька
У батька свого,
А як підеш до чужого,
То буде всього.
Чужий батько, чужа мати
Не б’є, та й болить.
Ой тільки ввійде у світлоньку
Та й загомонить:
– Сонливая, лінивая
Невістка моя.
Іще й сонце не заходить,
А спати лягла...

Коли гільце прикрашали, то співали таку пісню:
Де це гілечко велося,
Вилося в Градизьку, 
Привезено вранці
Та й поставлено на столі,
На клечастій, на перепенчастій,
На тонесенькій, на білесенькій скатерті.

***
Що на хаті зілля, (2)
А в хаті весілля.
Катрусина челядь
Сідає вечерять.
Що було, попили, поїли. (2)
Ой приймайте миски та тарілки, (2)
Становіть нам меду та горілки.
Ми медок поз’їдаємо, (2)
Горілочку поспиваємо.

Потім ще співали і такої пісні:
Ой червоная калина,
А біленький цвіт.
Ой не жаль тобі, Катрусю,
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Молоденьких літ.
Ой час-пора, батеньку 
Та ненько, поблагословить,
Ой час-пора молоденькій
Та й гілечко звить.

ВІНКОПЛЕТИНИ  На дівич-вечорі дружки сідають і ши-
ють два маленькі віночки, які вони потім пришиють 
до великого вінка. Також роблять маленькі букетики, 
які будуть прикріплять на сорочках, щоб було видно, 
що вони неодружені. Ввечері всі сідають за столи, ви-
пивають по одній чарці, оце й уся гульня. Ще поспіва-
ють народних усяких пісень.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  У молодого в цей час 
готують гільце із сосни. Спочатку ставлять у хресто-
вину, а вже потім, коли носять, обв’язують внизу ви-
шитим рушником. Зверху причіплюють квітку із кали-
ни і колосків і обквітчують квітами і стрічками із фар-
бованої стружки. І я із таким гільцем заміж виходила. 

ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  І ще готовлять із дерева «меч», на 
якому надіта хлібина і свічка. Це для старшої світил-
ки. Купують у церкві велику свічку і прикрашають її 
сухими квітами  – васильками, чебрецем і  паперови-
ми квіточками, а внизу зв’язують лєнтою. Бувало, що 
обв’язували хусткою. У  нас було обично дві світил-
ки  – старша і менша. Якщо у молодої немає батька, 
то на дівич-вечорі і на свайбі співали таку пісню, щоб 
усіх розтривожить, після якої усі плачуть:

– Ой зелена орішина,
Зелена верба.
Чому в тебе, подруженько, 
Порядку нема?
– Того в мене, подруженьки, 
Порядку нема,
Бо у мене, молодої,
Батечка нема.
Ой ходила та й Катруся
По крутій горі,
Набачила щуку-рибу
У тихій воді.
– Пливи, пливи, щуко-рибо,
По тихій воді,
Ой прибудь, прибудь, мій батечко,
Тепер до мені.
– Ой рад би я, дитя моє,
Прибуть до тебе,
Насипали сирой землі
На груди мені.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  У молодо-
го, коли збирається поїзд, світилки співають такі пісні:

Ой хтось в сінях умивається, (2)
То Іванко наряджається.
– Порадь мені, моя рідна мати,
Кого мені за дружину взяти?
Чи вбогую, чи багатую,
Чи близькую, чи далекую.
– Бери, синку, усю челядинку, 
І близькую, ще й далекую, (2)
І бідную, ще й багатую.
Багатий рід, багатий рід
Все п’є та гуляє,
А вбогий рід, а вбогий рід
Порадоньку має.
Багатий рід, багатий рід

Усе по застіллю,
А вбогий рід, а вбогий рід
Усе по надвір’ю...

Коли мати молодого виряджає сина до молодої, співа-
ють таку пісню:

Ой вороги, вороги,
Не переходьте дороги.
Нехай перейде родина,
Щоб була щаслива родина.

У нас мати у вивернутому кожусі, який вона одягала, 
давала молодому дві хлібини, перев’язувала руку хуст-
кою, яку молода давала при сватанні молодому, горіл-
ку – старшому боярину, тричі хрестила молодого і по-
чет і потім посипала його і почет зерном – житом або 
вівсом, копійками та цукерками, щоб багатий у шлюбі 
був. І від порога до воріт вела за хустку. Свашкам і сві-
тилці мати також перев’язувала руку. Так робили ті, 
хто був трохи багатший, а бідніші перев’язували сит-
цевою хусточкою. Батько при цьому кропив свяченою 
водою. Світилка тримала в руках свій букет... В  цей 
час свашка і світилка співали:

Не сип, мати, вівсом,
А сип, мати,
Долею щасливою,
Доброю годиною.

Дорогою бояри співали таку пісню:
Ой лугом та й лугом вода йде.
Що попід тим лугом стежечка, (2)
А на тій стежечці калина,
Вона дуже сильно рясно вродила, 
Ще й низенько гіллячко опустила...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МО-
ЛОДОЇ  Коли молодий під’їжджає до двору, йому 
обов’язково перекривають дорогу, бо він повинен 
сусідам дать могорич за молоду. У  нас це називали 
«ворітне». Довго торгуються, поки таки виторгують. 
Наче викуп відбувся. А у двір нікого не пускають. Тоді 
свашки співають:

Ой доки ми, ой доки ми 
Та й стоятимем,
Сиру землю та й топтатимем
Червоними, червоними та й чобітками,
Золотими підківками?
Ой сваточку, ти ж наш батечку, (2)
Пусти ж ти нас та й у хаточку.
Бо ми люди, бо ми люди подорожні,
Руки й ноги поморожені.
Руки й ноги, руки й ноги,
Ще й на ногах пальці,
Ой дайте ж нам горілки
Та й по чарці.
Та такої, та такої молодесенької,
На животик здоровесенької.
Та такої, та такої солодушечки.
Промочити наші душечки.

Сватів не пускають у двір, аж поки не дадуть гарний 
могорич. Бувало, що морочили так голову, що моло-
дий уже аж хотів додому йти. Тоді вже пускали. Далі 
співають свашки, насміхаючись із сватів молодої:

Що в нашого свата
З верби-лози хата,
З білої березоньки,
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Стоїмо тверезоньки.
Ой сваточку, ой сваточку,
Ти ж наш батечку,
Пусти ж ти нас
Та й у хаточку.
Пусти ти нас,
Пусти ти нас та й погрітися.
На молоду подивитися.

Нарешті впускають до хати. Мати молодої всіх 
перев’язує хусточками і рушниками. Як тільки моло-
дий стає на поріг, дружки йому співають:

Що то за ворона
Стоїть у порога.
І ноги розставила,
І рота роззявила.
Хоче улетіти,
На посаді сісти.

Свати і всі, хто прийшов, проходять до хати. Старша 
дружка або менша сестра знімає один віночок із вели-
кого вінка молодої із лівого боку і співає:

Ой дайте мені голку,
Ще й ниточку шовку
Пришити віночок –
Зятеві подарочок.

Мати подає на тарілці голку та нитки. Старша дружка 
або сестра співають далі:

Ой зятю, зятю хороший,
Не пришию віночок без грошей.
Шукай золотого –
Пришию віночок молодої.

Зять кладе гроші, але дружкам видається мало, тоді 
вони співають:

Казали люди, зять – багач,
Казали люди, грошей міх.
Викинув копійку, 
Як на сміх.

Молодий добавляє ще трохи грошей за квітку. У моло-
дого  – вишита сорочка, смушева шапка, чумарка, ко-
жух, підперезаний поясом, юхтові чоботи. Штани із на-
пуском були заправлені в чоботи. Тоді співають такої:

Ой зятю, зятю, не гнися,
Є в тебе в кошарі ягниця,
Поведи на базар та й продай,
А нам за молоду грошей дай.

Сестра або старша дружка пришивають молодому 
квітку. Боярам, крім квіток, взимку у нас ще приши-
вали і стьожки. Дружки співають:

Ми боярина одурили,
З будяка квітку пришили.
А він дума, що з барвінку,
Кладе гроші на тарілку.

Потім дружки нападають на світилку:
Світилка – шпилька при стіні, 
На їй сорочка не її.
Сім день бояри молотили,
Світилці сорочку заробили.

А світилка їм відповідає такою піснею:
Брешете, дружечки, як свині,
Є в мене сорочка у скрині,
Мене матінка раненько будила,
Я собі сорочку пошила.

Далі дружки починають діставати молодого:
Зять на тещу скоса дивиться,
Зять на тещу супротивиться,
Косо поглядає,
Він її нишком лає.
– Ой зятю, зятю хороший,
Готов копу грошей.
Копою не одбудеш,
Хіба мені жупан купиш.
Я на зятя не дивлюся,
Я од зятя одвернуся.
До зятя – плечима,
До дочки – очима.

А свашки від молодого дружкам співають такої:
Дружечки-паняночки,
Ставайте на лавочки,
Розсуньтеся, сови,
Хай сядуть соколи.
Розсуньтеся, шолудиві,
Нехай сядуть чорнобриві.

Далі вступають у перепалку знову дружки:
Просили боярів до хати
Зеленого жита жати,
Червоного пива пити,
Щоб уміли говорити.
Ой на хаті зілля,
А в хаті весілля,
Надворі бояри,
Як мак процвітає.
Тихо, тихо, бояри, сідайте
Та пилу не здіймайте,
Наша молода пава
Щоб пилом не припала.
Здвигнулися стіни,
Як бояри сіли.
Ще й дужче здвигнуться,
Коли пива нап’ються.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молодого до молодої 
не пускають. Молодший брат продавав місце біля 
молодої. Коли молодий заходив, молода дивилась на 
нього через дивень: той молодий прийшов чи ні. Брат 
стояв із великою уквітчаною палицею. Потім молодий 
викупляв молоду. А дружки в цей час співали:

Не лазь, зятю, поза плечима, (2)
Заглянь у кишеню,
Вийми грошей жменю
І кинь на тарілку
За Катрусю-дівку.
Нахилися ти, Катрусю, на калач,
Карими очима та й заплач.
А ти, Андрійку, не сиди,
Візьми Катрусю, підведи.

А потім ще співали такої пісні:
 – Розступися, литва, (2)
Будем воювати
Та Катрусю не давати.
Братічку, не лякайся,
Братику ж, постарайся,
Не віддай сестру задаром.
Проси коня вороного,
Ще й рубля золотого.
Ви, сваточки, (2)
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Ви, чужосторонці,
Не беріть по повній ложці,
А беріть по половині,
Щоб хватило всій родині.
 – Ми не литвиночки, (2)
Справжні соколочки,
Ми не прийшли воювати,
А прийшли Катрусю забирати.
Дружечки-паняночки, (2)
Дружечки-паняночки,
Вставайте з лавочки
Та дайте дорогу
Князеві молодому.
Ой зелені огірочки,
А жовтенький цвіт.
– Чого в тебе, Катрусенько,
Невеселий рід?
– Ой у мене, подруженьки, 
Увесь рід, як рій.
Розсердився та мене
Рідний батько мій.
Не так батько, не так мати,
Як менша сестра:
– Віддай, віддай, батечку,
Сестрицю з двора.
Віддай, віддай, батечку,
Сестру із двора,
Бо вже прогуляла
Молоді літа.

В цей час молода була накрита хусткою, так розпові-
дала мати. А коли вже ми виходили заміж, то покри-
вали обличчя фатою. А  молодий розкривав ту фату, 
а раніше знімав хустку, і цілував молоду. Потім всі сі-
дали за столи. Далі батьки молодої частують дружок і 
бояр. Дружки співають:

Ой славен-славен
Ще й сад-виноград.
Ой ще славніший
Катрусин посад.
Ще й на віконечках 
Ангели сидять.
Ще й на покуті
Пречиста стоїть.
Пречиста стоїть,
Долею дарує.
Катрусин батько
Всіх медом частує.
Частує, встає,
Ще й Бога просить:
– Ой дай же, Боже,
Добру годину,
Моєму дитяті
Вірну челядину.

Або ще співали такої пісні:
Вилітало галиня з-під білого коня,
Питалося галиня садового соловейка:
– Скажи, скажи, соловейко,
Чи не лютая зима?
– А хоч люта – не люта,
То не буде, як літо.
То не будеш літати
У вишневий сад щебетати.
Питалася Катерина
Андрійка молодого:
– Скажи, скажи, Андрійку,

Чи не грізна свекруха?
– А хоч грізна – не грізна,
То не буде, як рідна.
То не буде пускати
На вулицю гуляти.
А хоть і буде пускати,
То буде казати:
– Іди, іди, Катрусю, 
Та й не барися,
Вийдеш за ворота
Та й завернися.

ДАРУВАННЯ Дружки дарують молодим подарунки, а по-
тім співають пісню «Де б я не ходила, де б я не була...»:

Де б я не ходила,
Де б я не була,
Завжди тобі, мамо,
Дякувала.
Дякую тобі, мамо,
Що будила мене рано,
Більш не будеш, не будеш.
Де б я не ходила,
Де б я не була,
Щиро тобі, тату,
Дякувала.
Дякую тобі, тату,
За твою веселу хату,
Більш не буду, не буду.
Де б я не ходила,
Де б я не була,
Всюди тобі, сестро, 
Дякувала.
Дякую, тобі, сестро,
Що чесала косу чесно,
Більш не будеш, не будеш.
Де б я не ходила,
Де б я не була,
Всюди тобі, брате,
Дякувала.
Дякую тобі, брате, 
Що приводив хлопців в хату,
Більш не будеш, не будеш.
Де б я не ходила,
Де б я не була,
Всюди вам, ворота,
Дякувала.
Дякую вам, ворота,
Що стояла хлопців рота,
Більш не буде, не буде.
Де б я не ходила,
Де б я не була,
Всюди вам, пороги, 
Дякувала.
Дякую вам, пороги,
Де збивали хлопці ноги,
Більш не буде, не буде.
Де б я не їхала, 
Де б я не йшла,
Дякую тобі, вишня,
Де стояли хлопці лишні,
Більш не будуть, не будуть.

Співали жартівливих пісень, дражнячи бояр:
Старший боярин косий,
А другий – безносий,
А третій – горбатий
Та ще й не прибратий.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



373ГЛОБИНСЬКИЙ  РАЙОН

***
Від полу до порога
Втоптана дорога:
Бояри втоптали –
Помиї хлебтали.

***
Їли бояри юшку
Та вкрали галушку,
Сховали в кишеню
Батькові на вечерю.

***
З хати, бояри, з хати,
З хати, бояри, з хати,
Чи не криві, не горбаті,
Чи вмієте танцювати?

За стіл сідають свашки. Старший боярин (або частіше 
старший сват) у нас ділив коровай. Перш ніж його ді-
лити, він тричі просив благословення у присутніх до-
зволити йому розділити коровай. Всі присутні тричі 
відповідали: «Бог благословить!». Під час виносу ко-
роваю співають:

Щось до нас та й унесено, (2)
На стіл положено,
Як біль білесеньке,
Як рожа повнесеньке,
Як біль найбіліша,
Як рожа найповніша.

Коровай вносили на рушнику. Але бувало, що він від 
самого початку весілля стояв перед молодими. Тут же 
був прозірний калач з отвором посередині. Стояла у 
двох великих пляшках наливка, обв’язана червоною 
лєнтою, зв’язані червоною стрічкою дві дерев’яні лож-
ки та два барильця. Дружка зливала на руки того, хто 
ділив коровай (дружко або старший сват). При цьому 
співали:

Дружко руки миє,
Поглядає на кілочки,
Чи не висять рушнички,
Чи не висять вишитенькі,
Щоб витертись набіленько.

Потім старший сват або дружко починає ділити коро-
вай. Далі співають пісню йому:

Дружко коровай крає, 
Семеро дітей має.
Та всі з кошелями,
Весь коровай забрали.
Дружкова жінка сидить,
Семеро діток держить.
Та всі з торбинками,
Весь коровай забрали.
Чи ти, дружко, не бачиш,
Що бояри коровай крадуть?
За стіл нахиляються,
Короваєм запихаються.
Якби дружки не дивились,
То б бояри подавились.
Скочила кішка із печі
Боярам на плечі,
А бояри полякалися,
У солому поховалися.
Виглядають із соломи,
Як миші із полови.
Старі та вусаті,

Як миші хвостаті.
Дружко волохатий
Бігає кругом хати:
Де б його присісти,
Весь коровай з’їсти.

Коровай починають ділити у нас із батьків, хрещених 
батьків. Середину вирізають для молодих і кладуть її в 
окрему хустку. Всі кажуть якісь жартівливі побажан-
ня і дарують молодим подарунки: «Дарую вінок цибу-
лі, щоб невістка не давала свекрусі дулі!»; «Дарую мо-
лодому сім синиць, щоб не бігав до чужих молодиць»; 
«Дарую вам горщик квасолі для щасливої подружньої 
долі». Останнє більш сучасне, це я своїм дітям гово-
рила, коли ділили коровай. Співають пісню свашкам: 

Свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила,
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила.
Одну ізліпила
Та й ту сама з’їла.
А що не доїла,
До столу приліпила.
Бояри глитали –
Зуби поламали.

Дружки дарували гроші молодятам, при цьому 
співали: 

Гадайте, дружечки, гадайте,
По червінчику скидайте,
Треба Катрусі чобіток,
Золотеньких підківок.

Після ділення короваю підошву [низ короваю] у нас 
віддавали музикантам.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Після цьо-
го дружки співають іншу пісню:

Прощай, прощай, подруженько,
Бо ми вже йдемо.
Що ми твоє гуляннячко
Собі беремо...

Далі дружки із боярами виходять у двір танцювати. 
А потім починають споряджати молоду. Батько виво-
див молодих із-за столу за хустку. Батьки молодих їх 
тричі благословляли, давали їм ікони, ті, що вони із 
церкви принесли, якщо вінчалися. А ми не вінчалися, 
то дали спеціально для нас із чоловіком куплені – «Ка-
занську Божу Матір із дитям» і «Спасителя».

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Попереду на воза споряджають 
придане молодої: раніше – скриню, а я вже виходила 
заміж із шифоньєром і буфетом. На кухню везли нову 
тумбочку. Свашки від молодого стараються ще щось 
украсти із двору чи хати. При цьому співають:

А в Ганзенків та й полегшало,
А в Петренків та й погіршало,
Бо в коморі та й побільшало.

А потім співали такої пісні:
Мати Катрусю родила,
Місяцем обгородила,
Сонечком підперезала,
До свекрухи виряджала.

***
Загрібай, мати, жар, жар,
Коли тобі дочки жаль, жаль.
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Кидай у піч дрова,
Оставайся здорова.
Кидай із трісками,
Оставайся з невістками.
Викидай, мати, жар, жар,
Коли тобі дочки жаль, жаль.
Кидай у піч дрова,
Оставайся здорова.
Пропила мати дочку
На солодкім медочку,
На зеленому вині.
– Не треба дочки мені.
Пропила та й скаче,
А проснулась та й плаче.

Батьки виводять молодих, і мати із фартуха обсипає 
їх цукерками, копійками та зерном. Дружки прощали-
ся з молодою, плакали і йшли додому. Знову співають 
пісню:

Ой вороги, вороги,
Не переходьте дороги,
Нехай перейде дружина,
Щоб була щаслива родина.

***
Одкривай, мати, ліску,
Везе син невістку –
Високу як соснину,
Червону як калину.
Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися.
Як топила, так топитимеш,
Як варила, так варитимеш.
Тільки тая слава,
Що свекрухою стала.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  У молодого вдома 
молодятам переливали водою дорогу. Потім вони за-
ходили у двір, тричі кланялися батькам, які стояли 
із хлібом, і батьки запрошували їх до хати. Невістка 
дарувала свекрам подарунки  – сорочку, корсетку, 
матерію на спідницю. А  свекрові дарувала сорочку, 
раніше дівчина сама вишивала, а пізніше – куповану. 
Коли заходили до хати, молодій першій треба було 
стати на поріг, щоб її було в новій для неї хаті завжди 
зверху.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  У  нас називалось «розби-
рати молоду». Трохи посиділи за столом і починають 
розбирати молоду. Переодягають їй спідницю, одяга-
ли очіпок, а зверху – хустку. При цьому співали:

Що ми захотіли,
Те ми і зробили:
З книша – паляницю,
З дівки – молодицю. 

Тепер тільки хустку одягає свекруха тоненьку, шовко-
ву. І ми вже виходили заміж без очіпка.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  Після вечері молоді ішли в комору. Вранці 
свашки ішли дивитись на сорочку молодої. Якщо мо-
лода чесна, то чіпляли прапор або плахту високо на 
дереві. Ще й треба було його стерегти, щоб ніхто не 
вкрав. При цьому співали:

Ой спасибі та морозові –
Не заморозив нам калиноньки,
Не засмутив нам родиноньки.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ МОЛОДІЙ»)  В понеділок рано несуть мо-
лодій снідати від батьків молодої. Свої столи не на-
кривають, ждуть, що все це зроблять свати і рід моло-
дої. У молодої співають матері:

Закувала зозуленька
В зеленім вівсі.
Огляділась стара мати,
Аж дочки не всі.
Сюди-туди по куточках – 
Однії нема.
Ой обняла голівоньку
Та й спати лягла.
– Ой десь моя дитинонька 
Не їсть і не п’є.
Вона ж, моя молоденька,
Сніданочка жде.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, 
КАТАННЯ БАТЬКІВ В  понеділок  – ворота зачинені, 
хто заходить  – дає викуп. Всі переодягнені  – хто в 
кого: в циганку, доктора, нєвесту... Циганять по тих, 
хто гуляв. Крадуть кури, або що там ще дасть хазяй-
ка. Ріжуть кури, готують загальну вечерю для всіх 
свайбових, хто гуляв на свайбі... Катають на возику 
батьків, купають, повимазують болотом, а тоді пороз-
дягають і перуть [одяг] у болоті. За гроші, які зібрали, 
купують батькам новий одяг. Найчастіше це білизна...

ГРЕБІНКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Почаївка *
Записала Л. Вахніна 15 серпня 1995 р.  

у с. Ульяновка Гребінківського р‑ну Полтавської обл. 
Розшифрувала О. Чебанюк

СВАТАННЯ  У  домі молодої приймають сватів із Дні-
пропетровська. Коровайниці перекидають через дах 
ритуальне «паліччя»  – палиці, обмотані різнокольо-
ровим папером, на кінцях прикрашені штучними 
квітками. На столі лежать на рушнику два короваї, 
прикрашені калиною і паперовими квітами. Молоді 
сидять під парними іконами, які перев’язані впоперек 
червоними стрічками. Молодий і молода, дівчата при-
крашають ритуальне «гільце» із сосни паперовими 
квітами, пучечками жита. Після цього відбувається 
частування, вітання сватів і рідні молодого.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Мати з 
хлі бом проводжає молодого, садовить до машини, 
хреститься на всі чотири сторони. Обсипає машину 
цукерками і зерном з решета. Перед хатою молодої 
хлопці не пропускають молодого і боярина. Жінки за 
воротами питають: «Чого ви сюди прийшли?». Почи-
нається торг між свахою і хлопцями, чи пропустять за 
дві або три банки горілки. Хлопці беруть «ворітню» 
і пропускають весільний поїзд молодого. Молодий 
проходить на подвір’я. На порозі його зустрічає теща 
і тесть. Він їм тричі кланяється. Перед тещею стоїть 
стіл, на ньому – відро води, хліб-сіль і горілка. Мати 
молодої перев’язує сватів рушниками і частує горіл-
кою. Світилку перев’язують хусткою. Теща в’яже мо-
лодому на ліву руку червону хустку і боярину. Поїзд 
молодого заходить у хату. Біля дверей їх не пропуска-
ють і вимагають викуп... 

* До 2016 р. – с. Ульяновка.
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ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Біля молодої сидить 
брат і продає місце біля неї за гроші. Молода прико-
лює молодому квітку. Їдуть розписуватися до сільра-
ди. Після реєстрації шлюбу молодих і гостей везуть до 
річки, до мосту, де всі випивають шампанське. Повер-
таються до хати молодої. Батьки зустрічають молодих,  
у руках тримають на рушниках по хлібині. Молоді їм 
тричі кланяються. Батьки молодого кажуть: «Просим 
у  хату». Молоді заходять до хати. Старший боярин 
зв’язує руки молодим хусткою і за хустку тричі обво-
дить їх навкруг столу, на якому стоять короваї і хліб. 
Гості вітають молодих. Саджають молодих у центрі 
весільного столу біля «гільця».

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Мати молодої приходить на кухню і 
дякує кухаркам за допомогу, пригощає їх горілкою. 
Частуючи кухарок, мати молодої надпиває зі своєї 
чарки, а решту виливає собі через плече. На питання, 
для чого вона це робить, відповідає: «В потолок шоб 
молода плигала».

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  У двох тачках 
катають матір і батька молодого й молодої. Дорогою 
до магазину влаштовують перегони на тачках. У ма-
газині старший боярин купує випивку, обов’язково 
коньяк, і солодке на закуску. Далі процесія рухається 
до ставка. Теща лозиною підганяє хлопців, які тягнуть 
тачку. Доїхавши до ставка, вони завозять тачку у воду 
і там її перевертають. Потім по черзі ловлять інших 
учасників процесії, тягнуть їх до ставка, кидають у 
воду, обмазують мулом.

ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН
c. Бобрівник

Записала С. Щербань 1986 р., 1990 р.  
у с. Бобрівник Зіньківського р‑ну Полтавської обл. 

від Калініченко Явдохи Андріївни, 1914 р. н.,  
Попенко Варвари Ільківни, 1918 р. н.,  

та Дуденко Явдохи Іванівни, 1920 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  Хлопець 
з дівчиною умовляються, і потім хлопцеві батьки за-
силали до дівчини старостів – двох або трьох. Ідуть в 
чумарках, шапка смушева назад відігнута, в кожухах 
довгих, рясних. Кожухи вишиті були  – на полах, на 
спині, на грудях. Підперезувалися поясами на лівий 
бік, зав’язували зашморгом. Літом – сорочка, штани 
широкі на очкурні, пояс, у брилях солом’яних. Ідуть з 
ціпками, з хлібом ідуть, хліб не вмотували. Старший 
староста хлібину несе. В хату увійдуть, дівка колупає 
піч, як заходять старости. Як згодні, обмінюють хліб, 
а як ні, хліба не обмінюють, і дівка давала гарбуза. А як 
домовилися, то перев’язує рушником всіх трьох ста-
ростів, чи двох, через праве плече, а під ліве зав’язує, 
кінці висять. Перев’язували роменськими та вишити-
ми рушниками, більше  – вишитими... Молода в’яже 
йому [молодому] праву руку шовковою хусткою, кін-
чиками вгору. Давніше і бідніші перев’язували руку 
молодому полотняною хусточкою. Хусточку підноси-
ла молода на дерев’яній тарілці. В хаті своя рідня. На 
домовини йшли за місяць. Іде сватати. На молодому 
штани вибійчані, сірячина овеча [свита], пояс черво-
ний, а на сірячині ззаді, на спині, дві голки навхрест, 
щоб не зурочили... Як наладилось діло, ідуть на роз-

глядини, батько і мати скрізь заглядають. Подивили-
ся, чи пашня, чи борошно є. Мати і на горище полізе...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Колись цілий тиждень 
справляли весілля, тож казали: «Від середи до середи, 
хоч на призьбі сиди». У середу тут вже пекли шишки, 
а в четвер молоді разом їздили на коніх возом чи сань-
ми кликати на весілля родичів... В  п’ятницю молода 
вже ходила з старшою дружкою і просила на весілля ді-
вчат. У молодої було менше стрічок, ніж у четвер, коли 
вона з молодим кликала родичів, а на голові біля хус-
точки було не два, а один боковичок з правого боку...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода була вив’язана навкруг го-
лови складеною шовковою хусткою, з обох боків якої 
пришивали по квіточці – боковику – з червоного або 
рожевого паперу чи стрічки. Плечі молодої вкрива-
ли різнокольорові стьожки та стьожки з квіточками, 
так звані басамани. Поверх випускалася коса з впле-
теною червоною стьожкою, що внизу зав’язувалася 
бантом або ж петлею. Молода була у вишитій полот-
няній сорочці, червоній плахті, взута в червоні чобіт-
ки  – сап’янці, а  каблучок мідненькими гвіздочками 
виквітчаний. Взимку одягалася в ягнячу або й таку, з 
матерії, юпку, оздоблену плисом, чи білу кожушанку, 
вишиту гарусом. Поверх одягу молоду підперезували 
вишитим або роменським рушником. [У  деяких се-
лах на Полтавщині, зокрема в с.  Устивиця Шишаць-
кого р-ну, цей рушник називається «вінчаний», після 
весілля його клали в скриню для доньки.]

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай здавна пекли в 
суботу. 

У п’ятницю – починальниця, 
В суботоньку – коровайниця, 
Пречистая Мати, 
Благослови коровай бгати. 

Коровайниці плели з тіста три коси навиворіт, несли їх 
на жаровню і обводили тістом. Тоді ліпили барильця і 
накривали ними гроші, що клали по вуглах короваю. 
А далі коровай вбирали шишками, уточками, пташеч-
ками, виноградником з цього ж тіста. Ще робили чоти-
ри сосонки з вишневих гілок, обліплювали їх тістом і 
втикали в коровай. Сосонки пекли окремо, а коровай – 
окремо. Клали в коровай також овес... Коровай пекли 
продовгуватий і по два – у неї і в нього. Коровайниці 
гарно одягались, несли хліб у хусточці і оддавали мате-
рі, і приступають до вироблення коровая. П’ятнадцять, 
двадцять коровайниць, а як бідні, то п’ять, десять. Гука-
ють коровайниць у суботу. У хусточку – шишку, і стар-
ша коровайниця ходить, кличе на коровай.

смт Опішня
Записала С. Щербань 2000 р., 2002 р.  

у смт Опішня Зіньківського р‑ну Полтавської обл. 
від Герасько Галини Іванівни, 1925 р. н.,  

Мацко Віри Дмитрівни,  
Середи Олександри Василівни, 1917 р. н.,  

та Яценко Параски Єлисеївни

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ Як виробляли коровай, 
співали:

Трійця по церкві ходила,
Спаса за ручку водила.
Іди, Спасе, до нас,
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У нас усе гаразд,
Хорошії коровайниці,
Хорошенько коровай бгають,
Маслом поливають,
Сиром посипають, 
Щоб він був біленький,
А рід – веселенький...

Тоді шукали вірмена, вермена  – жонатого гарного 
чоловіка, хорошого сім’янина, підперізували його 
переве слом з житньої соломи, і  він садив коровай у 
піч, а коровайниці співали:

Вірмен піч вимітає, 
Вірмениха в піч заглядає, 
Що хороше вимітає, 
Де щасливе місце, 
Короваєві сісти.

*** 
А в нашої печі 
Золотії плечі, 
Серебрані крила, 
Щоб коровай гнітила.

***
Чогось наша піч гогоче – 
Короваю хоче, 
А припічок усміхається – 
Короваю сподівається.

***
До бору, старости, до бору, 
Рубайте сосну вгору, 
Рубайте сосну трісками – 
Гнітить коровай з шишками.

Посадив вірмен коровай у піч, і коровайниці його під-
німали вгору, щоб коровай був високий, а  вірмен їх 
частував. Тоді ще коровайниці колихали діжу на по-
лотняному рушникові і співали:

Піч наша на сохах, 
Носили діжу на руках,
Як буде коровай не до речі, 
То кухарці на плечі.

Вихолоне коровай, і  його на рушникові виносили в 
комору, уквітчавши барвінком, калиною, колосками 
з жита.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Разом з короваєм пекли прозі-
рний калач з діркою посередині. Напікали багато ма-
леньких калачиків – шишок. Подекуди на весілля пе-
кли медяники здобніщі, додавали олії соняшникової, 
меду, кидали ганус [аніс звичайний]. Зверху вибивали 
узір маківкою із зрізаним вершечком. Були для цього і 
дерев’яні різьблені дощечки – медяниці. З медяником 
і калачиком просили молоді на весілля, носила старша 
дружка у хусточці і оставляла в останній хаті... Запро-
шували з шишками і їх давали всім, кого просили на 
весілля... Ще пекли і дарували на весіллі житні «кони-
ки». А батькам, бувало, пекли і дарували «воли» вели-
кі. Пісне, його не з’їсти, а дарували. На «коники» за-
місять крутенько житнє тісто, тоді виробляють ті жін-
ки, що вміють, тоді веретеном проколюють у хвостик, 
нанижуть і в кип’яток, тоді висадюють у жаровню і в 
піч ненадовго. Спечеться, виймають, а вони блискучі, 
гарні. Усім давали «коники», а батькам – «воли». А на 
медяники дріжджі робили самі. Варили хміль, про-
ціджували, тоді запарювали муку в макітрі, трошки 
сахару клали, охолоняло і підколочували процідже-

ним хмелем. Починало шумувати, ото дріжджі готові. 
Тепер запарку парили на медяники. Брали борошно, 
сипали у макітру, кип’яченою водою запарювали це 
борошно, вихолоняло, і тоді підкладали оті дріжджі, 
розколочували кописткою – зійшло. На три літри за-
парки додають штук п’ять яєць, сахар, муку, щоб було 
густе, як сметана, щоб підійшло, і тоді місять, додають 
ганус, олії небагато, як місять, на руку. Замісивши не 
дуже круто тісто, розкачали корж, брали формочку ту, 
що на медяники, і вибивали, обрізали ножем і клали 
на жаровню, жаровня – потрушена мукою. Пекли ба-
гато – сто, а то й більше, на щастя роздавали. Жаровні 
робили ковалі у кузнях. А як пекли, то піч на калачі 
[короваї] дуже натоплювали, а на медяники – легше, 
дрова  – тупольові, вербові, вільхові. Калачі пеклися 
два часа, а медяники двадцять – двадцять п’ять хви-
лин. Медяники печуть у четвер, у  п’ятницю, бо їх 
треба було багато, і за день не випечеш. Куми пекли, 
сусіди. Хазяйка шила хвартухи нові для них, і вони в 
нових хвартухах ставали до роботи. Раніше одна чи 
дві вчиняли, а тоді сходилися місити, виробляти ме-
дяники. Дві місять діжу [за день – три діжі]. Три рази 
за день піч топлять. У піч садили сорок медяників в 
жаровнях [три жаровні]. Тепер сировоткою вчиняє-
мо, а колись – водою. Підігрівається сировотка – чо-
тири літри на сорок медяників, двісті п’ятдесят грам 
дріжджів, розколочували у мисочці з сировоткою, ви-
ливали у діжу, всипали вісім-десять  стаканів сахару. 
Б’ють у миску п’ятнадцять яєць, збивають ложкою, 
виливають у діжу, тоді знову підігрівають масло, сма-
лець і знову у діжу, тепер сиплять борошно. Сиплять 
без міри, поки стане густеньке, розколотили, виби-
вається рукою, накрили легеньким і обкутали діжу. 
Сходить дві години. Якщо повна діжа – пора місити. 
Діжа на два відра води – отака діжа велика. Тоді до-
бавляється ганус, кладеться помелений, потертий у 
ринці качалкою чи макогоном, підсіяти його. І  тоді, 
як місимо, висипаємо у діжу. Цей ганус придає весіль-
ний запах. Ідеш вулицею і чуєш, що тут весілля буде. 
Викладають з діжі частину тіста на стіл і розкачують 
качалкою, тоненько розкачують і тоді видавлюють до-
щечкою – колись, а тепер ріжуть ножем продовгуваті 
медяники, маківкою роблять по них квіточки, витис-
куєш і виделкою обов’язково треба поколоти медя-
ник, і  на жаровню. Жаровня посипана мукою і жи-
том – зерном, щоб життя було дітям. Медяники один 
коло одного, та щоб не дуже притулялися. Накрили 
рушничком, і  двадцять хвилин підходить у теплому, 
хоч і на столі, а тоді саджають у піч. Піч натоплена до-
бре, любі дрова. Жар вигребається, тоді жаровні са-
джаєш у піч. На рогач ставили жаровню з медяниками 
і засували в піч, дві-три жаровні влазило. Випікають-
ся п’ятдесят-шістдесят хвилин. Заслонкою всередині, 
а зверху затулою дерев’яною затуляли піч. Печеться, 
тоді витягаємо, на стіл викладаємо. Накриваємо звер-
ху рушником, щоб відійшли, тоді в ночовки склада-
ємо. А  другі засуваємо у піч, знову топимо піч і все 
так само печемо. Так сто п’ятдесят – двісті медяників. 
Відварювали солодкий буряк, відстоювалось, і тоді на 
тому відварі вчиняли на медяники. Запарка: пригор-
щу борошна висипали в макітру, заливали кип’ятком, 
розмішували до густоти сметани, накривали рушни-
ком, і  стояло, поки вихолоне, а  тоді вчиняли. Дріж-
джі в запарку лили і солодку юшку з буряка. Так на 
медяники і на пироги. Медяники пекли з середи, ку-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



377ЗІНЬКІВСЬКИЙ  РАЙОН

харки колотили тісто. Запарювали опару. Кип’ятком 
заливали муку, розмішували, хай трошки пропарить-
ся, тоді вихолоняло, і  підкладали дріжджі, робили 
з хмелю, підкладали дріжджі [рідкі] в опару, кидали 
сахар, били яйця, трохи олії. Тоді сходить, місять, зі-
йде знову, викладають на стіл, розкачують тоненько 
і вибивають дощечкою для медяників, видавлювали, 
обрізали ножем і клали на лист. Лист трусили мукою, 
а тоді – житом, зійде, і сажають у піч. Натоплюють піч: 
як біле піднебіння, то піч готова. Вигрібаєм жар, тоді 
дивимося, яка черінь, чи дуже натоплена, чи ні. Ки-
даємо жменю борошна на черінь: як горить борошно, 
значить черінь дуже напалена, тоді мокрою ганчіркою 
витирають черінь, ганчірку – на кочергу і витирають, 
щоб трохи зчахла черінь. Тоді знову кидаємо борош-
но: якщо рум’яніє, то сажаєм медяники у піч. Десять 
хвилин піч одтулена, а  тоді заслінкою закрити, щоб 
підійшли ще в печі трохи, піч потягне вгору. Заслінка 
всередину – металева, а знаружі – дерев’яна. Хвилин 
сорок сидять у печі. Раніше дуже не рум’яніли, бо здо-
би було менше в них і піч треба було напалювати дуж-
че. Через п’ятнадцять-двадцять хвилин заглядаєш: як 
не загнітилися, то соломки в челюстях підкладали. 
Тоді як витягати, викидати з листів, застеляємо полик 
чи на стіл, прикривати, щоб трошки одійшли. Зразу 
складали в ночви, а тоді – у торбу, зав’язували, і сваш-
ка дарувала кожному медяничок. Медяники тільки на 
весілля пекли, а ще ті, що пекли калачі [короваї], як 
посажають короваї у піч, виходять на вулицю, беруть 
солому, палять на воротях [біля воріт], як запалять, 
беруть макітру, в  якій вчиняли, над вогнем держать 
макітру і співають:

Піч стоїть на сохах, 
Діжу носим на руках...

Тоді розбивають макітру і перестрибують через во-
гонь, цілуються...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Вдень до молодої прихо-
дили дружки – в стьожках, під стьожками – шовкова 
хустка, боковики, а в косі – п’ять-шість лєнт. Заходили 
у двір, тут всі дружки собіралися, тоді молода клика-
ла їх у хату. Молода сиділа проти вікна причілкового, 
а дружки – кругом молодої, біля неї – старша дружка. 
Батько частував, дружки співали:

– А що ти думала, що ти гадала, (2)
Як старости приходили?
– Ой я не думала, я не гадала,
Не дасть мене мій батенько.
Як старости приходили.
Ой я не думала, ой не гадала,
Не дасть мене мій батенько,
А в мене батенько, як голубонько,
Все за мною, молодою.
І столи застеля, ой і кубоньки сповня,
Старостів зупиняє:
– Пождіть, старости, пождіть, старенькі,
Поки Галина увійде.
Галина ввійшла, по рушничку внесла,
Низенько вклонилася.

***
Йшла Галина із комірочки 
Та вдарилася об одвірочки, 
Ударилась та й заговорила: 
– Ой Боже ж мій, що я наробила, 

Покинула, кого я любила. 
Я Іванка та й родом не знала, 
Тепер йому дружиною стала. 
А хто ходив та й за сонечка – 
Тепер стоїть край віконечка. 
А хто ходив темненької ночі – 
Тепер стоїть заплакані очі.
А хто ходив раненько – 
Тепер стоїть та й близенько.

***
– Вставай, вставай, ненько моя,
Годі, годі тобі спать, 
Бо вже ж мені з тобою 
Не вік вікувать.
Суботоньку-неділеньку переночувати, 
Суботоньку-неділеньку, як один день. 
Сумувала та й Галина один тиждень. 
– Ой як мені сумувати перестати, 
Ой як мені свекрушеньку називати? 
Ой назву я свекрушеньку матінкою. 
Вона ж мені матінкою та й не буде, 
А моєму серденьку жалко буде.

Вставали, виходили надвір, щоб іти до молодого. 
Мати або брат виводили молоду за хусточку з хати. 
Виводили аж за ворота, молода поклониться на всі 
чотири сторони. Дружки співали:

Виходила та й Галина із двора 
Та й вломила березу із верха.
– Як тобі, березо, без верха, 
Так тобі, матінко, без мене,
Без мойого тихого походу, 
Без мого низького поклону, 
Без моєї русої кісоньки, 
Без дівоцької красоньки.

Сироті співали:
Зеленая та й дібровонька, 
Чого в тебе та й верхів много, 
Зеленого та й ні одного, 
Усе такі, що рубатися, 
А нікому розвиватися.
Молодая та й Галинонька,
Чого в тебе та й батьків много, 
А рідного – не одного?..

Дорогою співали:
По тім боці ставу (2) 
Кличе павич паву: 
– Іди, моя павочко,
Я дам тобі вино-яблучко. 
А за теє вино-яблучко 
Загубила дівуваннячко.

***
Ви, вороги, вороженьки, (2) 
Не перейдіть доріженьки. 
Як перейдете дорогу, 
То не дійдете додому.

***
Низом, дружечки, низом, 
Закидана доріжечка хмизом, 
А у Іванка кінь вороненький, 
Перескочив гай зелененький, 
А в Галини ще вороніший, 
Перескочив гай зеленіший.

***
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Тихо, дружечки, ідіте, (2) 
Пилом не пиліте, 
Щоб наша пава 
Пилом не припала, 
Щоб наша Галинка 
З личенька не спала.

Зимою їхали на санях – козирках, коней уквітчували 
лєнтами, дугу обмотували рушником, поясом, лєнта-
ми і дзвіночок чіпляли. Якщо дуга весільна, різьблена, 
то її менше уквітчували. Дорогою співали:

Клен у лісі чи не дерево,
Смородина чи не ягідка,
В нас Галина чи не дівочка,
В неї коса чи не кісочка,
Шовком заплетена, золотом обведена,
Шовком заплетеная, золотом обведеная.

Доїжджали до свекрушиного двору:
Прибирайся, свекрушенько, прибирайся 
Та до себе невістоньки сподівайся, 
Та щоб була вутонька жареная, 
Щоб була горілочка моченая. 
А ми вутоньку поїмо, 
А горілочку поп’ємо, 
А вам Галини не дамо.
Ой за двором вишня, (2) 
Там свекруха вийшла, 
Всі ягодки пощіпала, 
Невісточки дожидала.

Молода з дружкою ставали перед ворітьми, а  всі 
дружки купкою стояли ззаду. Виходив батько з хлі-
биною, підходив до воріт і казав: «Прошу Бога і вас, 
заходьте до хати». Молода йшла з дружкою в хату. 
В  хаті  – молодий з боярином, коровайниці, родичі. 
Зайшовши в хату, молода кланялася тричі і ставала 
з дружкою посеред хати, а  батьки вирішували, куди 
посилати ще обох молодих просити на весілля. Йшли 
неподалік, у  три хати до рідні, молодий з молодою, 
старшою дружкою і старшим боярином. В суботу тут 
ще й коровайниці ходили просити сусідів, далеких 
родичів. Коровайниці молоді одягалися в українське. 
А дружки стояли у дворі і співали:

Ой поки ми тут стоятимем, 
Сиру землю та топтатимем 
Ніжками, чобіточками, 
Золотими підківочками, 
Ніжками, чобітками, 
Золотими підківками.

***
Загубили дівку в хрещатім барвінку, 
Де її шукати: чи в руті, чи в м’яті, 
Чи в рубленій хаті? 
Шукали у руті, шукали у м’яті, 
А найшли Галину у рубленій хаті.

Верталася молода, кланялася дружкам і забирала їх 
до хати. Молода ставала на порозі, кланялася тричі, 
а дружки співали:

Помагай, Бог, всьому, 
А хто в цьому дому – 
Старому й малому, 
Ще й Богу Святому.

Заходили у хату, молода заходила за стіл з старшою 
дружкою і ставала перед причілковим вікном, а кру-
гом неї – дружки:

Здвигнулися сіни, (2)
Як дружечки сіли,
Ще й дужче здвигнуться,
Як пива нап’ються.

Молода зразу не сідала, все стояла, і коли її просили, 
вона ще довго не сідала і все кланялася. Батько часту-
вав молоду, дружок. Дружки співали:

Ой прилинула сиза голубонька
Голубничка й розглядати,
Ой прилинула сиза голубонька
Голубничка розглядати.
А не так голубничка, а не так нового,
Як голуба сизенького.
Ой пришла молода Оринка
Подвір’ячко розглядати,
Не так подвір’я, не так нового,
Як Василька молодого.

***
А як сватали, та й божилися: (2) 
– В нас забори та кам’янії, 
А ворота та й сторчовії. 
А ми прийшли, подивилися, (2) 
В вас забори похилилися, 
А забори хмизом плетені, 
А ворота – очеретяні.

***
Ой тихо Дунай водоньку несе, 
А й ще тихше дівка косу чеше, 
А що вона чеше, все на тихий Дунай несе. 
– Ой пливи, косо, під свекрів двір просто, 
А й стань послухай, що свекорко говорить. 
А свекорко ходить, все стихенька говорить: 
– А тепер на мене добрая й годинонька, 
Прийде до мене чужая дитинонька, 
Як не зодягнена, буду зодягати, 
Як не обута, буду обувати.

***
Ой піду стиха під віконце (2) 
Подивлюся, що свекруха робе. 
А що свекруха вечеряти варе, (2) 
А свекорко дубиночку паре: 
– А парся, парся, сирая дубино, (2) 
Начувайся, чужая дитино. 
А щоб ти уміла у печі топити, (2)
Свекрові й свекрусі годити.

***
Свекрушенька вихвалялася, (2) 
Женить сина обіцялася: 
– А діжду я синочка женити (2) 
Та й не буду всю нічку спати, 
Невісточки та й дожидати. 
Ой невісточко-перепілочко,
Переміни усе ділечко, (2) 
Ой хатнєє і подвірнєє, (2) 
У ранньоє і вечірньоє.

Посидять годину-дві, а тоді співали в кінці:
Та й свекрушенько, не гай же нас, (2)
Виряжай же нас,
А тепер нічка та й темненькая,
Доріжка та й далекая,
Коли б же ми та й не поблудили,
Оринки та й не загубили.

***
Старшая, старшая дружечко, 
Поглянь у віконце, 
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Чи воно рано, 
То й ще погуляймо, 
А як уже пізно, 
Розійдемось різно.

***
Ой приймайте ложки та тарілки, (2) 
А нам дайте вина та горілки. 
А ложки, миски та й поприймали, 
Нам горілки та й не дали.

Перед тим як іти додому, молода частувала його [моло-
дого] рідню з свого вузлика, що в дружки був. Частува-
ла наливкою, шишками. А дівчата крали ложки і скла-
дали на купку, щоб хлопці крали дівчат, скоріше заміж 
іти. Вилазили з-за столу, мати наливала з пляшки від 
молодої наливки, давала хлібину. Тут ще накидали мо-
лодій меду на закуску. Дівчата і ложки крали та ховали... 
Як доходили до перехресної дороги, зупинялися, моло-
да давала всім по шматочку хліба і наливала в чарочку 
наливки, частувала дружок, а тоді тут все б’ють і лож-
ки топчуть. Верталися вже смерком, до молодої. Якщо 
молода недалеко жила, то й молодий йшов з ними до 
молодої, щоб назад повернутися, бо йому не положено 
ночувать у молодої. По дорозі дружки співали:

Не шуми, сосно, вгору, (2) 
Ми йдемо додому, 
До отця, до неньки, 
Як рожа повненькі.

***
Були ми в свекрухи, (2)
Їли там пампухи,
По столу качали, в сметану мочали,
Хоть вони ячненькі,
Та зате смашненькі,
Хоть вони й пшенишні,
Та в Бога величні.

***
Ой лугом, лугом вода йде, 
А попід тим та й лугом стежечка, 
А на тій та й стежечці калина, 
Вона собі сильно рясно зродила, 
А листячком та й водицю прикрила.

***
Ой за гори дощ нехолодний, 
А в свекрухи борщ не порожній – 
З рибкою, з таранушкою 
Та з зеленою петрушкою.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Підходили до її двору. Тут вже їх вигля-
дали, люди чекали на молоду, музика грала – сопілка, 
бубна, скрипка. Дружки танцювали, батько і мати за-
прошували у хату. Як не йшов з молодою до неї мо-
лодий, то біля молодої, ближче до покуття, садовили 
хлопця-сусіда. Дружки співали:

А йде батько дочку частувати, (2)
На досвітки та й посилати:
– А йди, доню, та й на досвітки,
На досвітках вся челядь гуляє, (2)
Тільки тебе однії немає. 
– А було б, тату, та це раньше знати, (2)
На досвітки та й посилати,
А тепер мені неволенька, (2)
Бо в порозі вся стороженька,
Коло бока та й Іванко сидить,
За правую та й рученьку держить,

А на ніженьку та й наступає, 
На досвітки не пускає.

***
Ой матінко моя, ластівко, (2) 
Пригладь мені та й голівоньку, 
А пригладь мені та й голівоньку, 
Послідній день у суботоньку, 
А рученьками та й біленькими, (2) 
Слізоньками та й дрібненькими.

***
Зажурилась перепілочка: (2) 
– Бідная моя та й головочка, 
Та що я у вирій опізнилася, (2) 
А з вирою поранилася.
А що по горах та сніги лежать, (2) 
По долинах та й води стоять,
Обізвався соловеєчко: (2) 
– Не журися, перепілочко, 
А єсть у мене крилечка рябенькі, 
Єсть у мене носик золотенький, 
А я крильцями сніги розмітаю,
А носиком воду поспиваю.
Зажурилась молода Галина: 
– Молодою та й заміж дають 
І світ мені та й зав’язують. 
Обізвався молодий Іванко: 
– Не журися, молода Галинко, 
Єсть у мене три нагаєчки. 
Первая – тая, що рано вставати, 
Другая – тая, що пізно лягати, 
Третя – тая, що в печі топити, 
А свекрусі і свекрові годити.

А  як тут був молодий, у  неї, в  суботу ввечері, то 
співали: 

– Чом не вечеряєш, молодий зятеньку,
Що тещинька наварила?
– Та наварила тещинька сиві голуб’ята
Задля любого зятя,
Та наварила матінка сиві голубоньки
Задля любої доненьки...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Коли мо-
лодого виряджали з дому, то він ставав перед поро-
гом, а  його мати у вивернутому кожусі верхи на па-
лиці  – «коні»  – об’їжджала кругом нього і обсипала 
грішми, вівсом, горіхами, цукерками, а  свашка і сві-
тилка співали: 

Не сип, мати, вівсом,
А сип, мати, 
Долею щасливою, 
Доброю годиною.

Тоді йшли до молодої, бояри співали:
Ой лугом та й лугом вода йде,
Що попід тим лугом стежечка, (2)
А й на тій стежечці калина,
Вона себе дуже сильно рясно вродила,
А низенько та й гіллячко опустила...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ПЕРЕЙМА  В не-
ділю рано молода вбірається. Сходилися дружки, 
одягали молодій вінок, і вона чекала молодого. При-
їжджав молодий з боярами, свашкою, світилкою, 
дружком, піддружнім. У свашки повна торба «коней», 
спечених з житнього борошна. Світилка – з мечем з 
дерева, на якому настромлена хлібина з свічкою, об-
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кладена васильками і обв’язана хусткою... Молодий 
заходив у хату, і молода перев’язувала його шовковою 
хусточкою і всіх перев’язувала, хто з ним прийшов, 
хусточками, рушниками. Боярам до шапок чіпляли 
лєнточки, світилку молода перев’язувала стрічкою, 
басаманами [стрічки з квіточками, по верху]  і дружок, 
і їхали до церкви... Ворота у неї [молодої] зачинені, бо 
треба було за дівку давати могорич. Потім одчиняли 
ворота, і всі йшли в двір... 

«ЧОБОТИ»  А ще в неділю перед тим, як їхати до церкви, 
молодий дарував тещі чоботи і хустку. Теща вихваля-
лася, пританцьовувала, співала:

Чоботи, чоботи ви мої, 
Наробили клопоту ви мені. 
Оце ж тії чоботи, що зять дав, 
А за тії чоботи дочку взяв.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  З  церкви по-
верталися до молодої, біля воріт співали:

Чом мати не виходить, (2)
Чом мати та не питає,
А де ми були та що ми видали?
Та були, матінко, у церковці,
Та видали, матінко, два вінці –
На Оринчиній та Іванковій голівці.

В  дворі грала музика. Підходили молоді до двору,  
на воротях батько зустрічав з водою у відрі і перели-
вав їм дорогу. Тоді молоді заходили у двір, ставали пе-
ред порогом, а батько і мати, обоє з хлібом, гукали їх у 
хату: «Просимо Бога і вас, заходьте в хату». 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Перед порогом брат мо-
лодої однімає у молодого «коня» [палицю, обв’язану 
червоною стрічкою]. Біжить за ним піддружній з 
глечиком і шишкою на глечику, ловить хлопця, веде 
його і питає: «Що тобі за “коня”?». А той: «Пару коней 
вороних і сто рублів золотих». Молодий давав гроші, 
а йому віддавали «коня». Тоді брат за хусточку заво-
див молоду з дружкою за стіл і сам сідав коло молодої, 
сідали дружки і співали:

Просили боярів до хати 
Зеленого жита жати, 
Червоного пива пити, 
Щоб уміли говорити.

***
Ой на хаті зілля, 
А в хаті весілля, 
На дворі бояри, 
Як мак процвітає.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Потім покривали молоду, 
а молодий викупляв місце і сідав біля молодої, друж-
ки співали:

Не лазь, зятю, поза плечима, (2)
Не лупай очима,
Заглянь у кишеню,
Вийми грошей жменю
І кинь на тарілку
За Галину-дівку.

***
Нахилися ти, Галинко, на калач, 
Карими очима та й заплач, 
А ти, Іванку, не сиди, 
Візьми Галинку підведи.

Він знімав з її голови хусточку, і вона підводила голо-
ву. Всі сідали за стіл, дружки співали:

Здвигнулися стіни, 
Як бояри сіли, 
Ще й дужче здвигнуться, 
Як пива нап’ються.
Здвигнулися лавки, 
Як сіли панянки, 
Ще й дужче здвигнуться, 
Як пива нап’ються.

Як бояри сідали за стіл, дружки співали:
– Ой ви, бояри, отецькії сини, 
Ой де ж ви були, де ж ви забарилися, 
Що ж ви, бояри, коників добували, 
Чи ви, бояри, жупани позичали?
– У нас коники у стайночках стояли, 
У нас жупани на лавочках лежали, 
Забарила нас Іванкова мати, 
Частувала нас солодкими медами, 
Шанувала нас білими калачами.

***
– Зелененькі огірочки, а жовтенький цвіт, 
Чого в тебе, Галинонько, невеселий рід? 
– Ой у мене, молодої, увесь рід, як рід, 
Тільки один розгнівався – рідний батько мій, 
Не так батько, не так мати, як менша сестра: 
– Оддай, оддай, мій батенько, сестрицю з двора, 
Бо вже її молодії проходять літа.

***
– Вітерець віє та й горами, сонце вгору йде, 
Ой батечку, пораднику, порадь же мене, 
Як прийду я повінчана, чи приймеш мене? 
– Одрізана скиба хліба, я не притулю, 
А як прийдеш повінчана, то я не прийму.

***
Куди, доню, й убираєшся, (2) 
Що так рано умиваєшся, 
Чи між турки, чи між татари, 
Чи між дружки, чи між бояри, 
Чи між гори кременистії, 
До свекрухи норовистої? 
Вона тобі норови покаже,
Вона тобі правдоньки не скаже, 
А що скажеш, вона перескаже, 
Їсти хочеш, аж серденько в’яне, 
Хліба вріжеш, вона й скоса гляне. 
Якби ж моя та матінка знала, 
Вона б мені вечерять прислала, 
Не місяцем, то зірницею,
Не братіком, то сестрицею. 
А братіка та й вдома немає, 
А сестриця доріжки не знає.

ПОСАД  Багато пісень переспівають у неділю, поки сиді-
ли молода з молодим на посаді.

Ой славен, славен ще й сад-виноград, 
Ой ще славніший Галинчин посад, 
Що й по віконечках ангели сидять, 
Що й на покуті Пречиста стоїть.
Пречиста стоїть, долею дарує, 
Галинчин батенько всіх медом частує, 
Частує, встає, ще й Бога просить: 
– Ой дай же, Боже, добрую годину, 
Моєму дитяті вірную челядину.
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***
Вилітало галиня з-під білого коня, 
Питалося галиня садового соловейка: 
– Скажи, скажи, соловейку, чи не лютая зима? 
– А хоть люта – не люта, то не буде, як літо, 
То не будеш літати у вишневий сад щебетати. 
Питалася Галина молодого Іванка: 
– Скажи, скажи, Іванку, чи не грізна свекруха? 
– А хоч грізна – не грізна, то не буде, як рідна, 
То не буде пускати на вулицю гуляти, 
А хоть і буде пускати, то буде й казати: 
– Іди, іди, Галинко, та й не барися, 
За ворота вийди та й завернися. 

Як ставили капусту на стіл, співали:
Ой крамару, крамарочку, 
Та й одчини комірочку, 
Дай нам приправочку 
Та на нашу потравочку,
Ще й перець та на гусятину, 
Та на курятину, та на ті лебеді, 
Що плавали по воді.

***
Через поле гуска летіла, 
З перцем капуста кипіла, 
Хоть з перцем – не з перцем, 
Аби з щирим серцем.

***
Ви, бояри, чужосторонці, 
Не беріть по повній ложці, 
А беріть по половинці, 
Зоставляйте і нашій родинці.

***
Їжте, дружечки, капусту,
У нас капуста
На огороді саджена,
Сокирами рублена,
Сікачами січена,
А в діжечці квашена,
А в горщику варена,
З шафранами,
З дорогими приправами.
Не я цю капусту садила,
Не я й поливала,
Не жаль мені буде,
Як поїдять люди.

***
Од полу до порога 
Втоптана дорога –
Бояри втоптали, 
Як за стіл сідали.

***
Не всі бояри за ложки, 
Перший за ложечку, 
Другий за пісеньку,
Третій, бійся Бога, 
Та наїжся вдома.

***
– Світилка – шпилька при стіні, 
На ній сорочка не її, 
Сім день бояри молотили, 
Світильці сорочку заробили.
– Брешете, дружечки, як свині, 
В мене сорочок дві скрині, 
Мені матінка нашила, 
Щоб здорова носила.

***
Тобі, дружко, не дружкувати,
Тобі, дружко, свині пасти
З довгою ломакою,
З сірою собакою,
З довгою ломацюгою,
З старою собацюгою.

***
У нас дома ні топлено, 
У нас дома ні варено, 
А тут наварено 
І на стіл поставлено.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Подавали страви: капусту, локшину 
домашню з м’ясом, ряжанку, кисіль, а в кінці заносили 
коровай, співали:

Щось до нас та й унесено, (2) 
На стіл положено, 
Як біль білесеньке, 
Як рожа повнесеньке, 
Як біль найбіліша, 
Як рожа найповніша.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  На столі біля короваю, що був 
обв’язаний роменським рушником, стояв прозірний 
калач, з діркою посередині. Стояло тут дві пляшечки 
з наливкою, червоною лєнтою обв’язані, а  колись  –  
барильце і дві ложечки дерев’яні. Дружка зливала з 
кухлика на руки дружкові воду:

Дружко руки миє, 
Поглядає на кілочки, 
Чи не висять рушнички, 
Чи не висять вишитенькі, 
Щоб потерти та біленько.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Дружко і під-
дружній [...] були перев’язані роменськими рушника-
ми. Як дружко ділив коровай, дружки співали:

Дружко коровай крає, 
Семеро дітей має, 
Та всі з кошелями, 
Весь коровай забрали.

***
Чи ти, дружко, не бачиш, 
Що бояри коровай крадуть, 
За стіл нахиляються, 
Короваєм запихаються. 
Якби дружки не дивились, 
То бояри подавились.

***
Скочила кішка з печі 
Боярам на плечі, 
А бояри полякалися 
Та в солому поховалися.
Як миші з полови, 
Виглядають із соломи, 
Старі та вусаті, 
Як миші хвостаті.

Дружко різав коровай, клав по шматочку на тарілоч-
ку, а піддружній підносив молодим, батькові, матері – 
їм по більшому шматочку. А свашка тримала в полот-
няній торбі «коники». Давали коровай і «коник» всім, 
а  що оставалося, роздавали дітям. Великого «коня» 
ставили на коровай, ще до того, як ділили, і віддавали 
молодим. Коровай молодого і молодої свашка забира-
ла собі в торбу. Дружки співали:
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Свашка – неліпашка, 
Коней не ліпила, 
Боярам не дарила. 
Одного зліпила 
Та й сама злупила,
З зеленого сіна, 
Та й сама з’їла.

Свашка, світилка, бояри відповідали:
Зась тобі, початухо, знати, 
Іди в берліг спати, 
Де свині лежали, 
Початухи бажали.

За короваєм дарували молодим гроші, співали:
Гадайте, дружечки, гадайте, 
По червончику скидайте, 
Треба Галині чобіток, 
Золотеньких підківок.

Вставали і виходили з хати, а  свашка все забирала, 
нишком, в торбу – прозірний калач, ложки, барильце. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Молодих батьки благо-
словляли: мати з батьком сиділи на ослоні, а  молоді 
ставали перед ними, кланялися їм тричі. Батьки да-
вали їм ікони, ті, що з церкви приносили, з вінчання, 
давали по хлібині, і брат виводив молоду і молодого за 
хусточку, за два кінчики, з хати. Співали:

Місяць дорогу освітив, 
А брат сестрицю випроводив 
Дрібними слізьми з-за столу,
Вороними кіньми із двору. 
– Це ж тобі, сестро, дорога, 
Іди до свекра здорова. 
Будь здорова як вода, 
Будь багата як земля 
І красна як весна.

***
Мати Галину родила, 
Місяцем обгородила, 
Сонечком підперезала, 
До свекрухи виряджала. 
Загрібай, мати, жар, жар, 
Коли тобі дочки жаль, жаль, 
Кидай у піч дрова, 
Оставайся здорова, 
Кидай із трісками, 
Оставайся з невістками.

***
Пропила мати дочку 
На солодкім медочку, 
На зеленому вині. 
– Не треба дочки мені. 
Пропила та й скаче, 
А проснулась та й плаче.

ПОСАГ («ХУДОБА»)  В неділю «худобу» [придане] вез-
ли возами. У дворі стояв віз. На віз виносили скриню. 
Скриня залізом обкована, мальована. На скриню кла-
ли кожухи, юпки, а в скрині – сорочок... На віз подуш-
ки кидали, рядна. Все обв’язували віжками навхрест, 
а як вже мали «худобчани» везти «худобу», співали:

А в Попенка та й полегшало, 
А в Дуденка та й погіршало, 
Бо в коморі та й побільшало.

***

Ой коні, коні-ведмеді,
Чи чуєте ви на собі,
Чи довезете худобу
На тую гору крутую
Та в тую світлоньку новую.
А в тій світлонці мед-вина п’ють,
Там цієї худоби давно ждуть.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  До нього [нарече-
ного] молоді йшли, хоч їхали, з боярами, свашками, 
світилками, а дружки вже не йшли, прощалися з моло-
дою, і всі разом плакали. У свекра переливали дорогу 
молодим. Молоді підходили до двору, кланялися три-
чі, заходили у двір і ставали перед порогом. Виходив 
батько з хлібиною із хати і просив заходити: «Прошу 
Бога і вас, заходьте в хату». Потім в хату заходили боя-
ри, і молодий оддавав їм «молодецьке» – наливав їм по 
чарці, і бояри йшли. Коли тільки молоді приїжджали 
до нього, молода дарувала свекрусі плахту, сорочку, 
корсетку, хустку, чоботи. Дарувала й свекрові сороч-
ку, яку сама вишивала, так само, як і свекрусі. А ще як 
заходили зразу в хату, молода норовила першою стати 
на поріг: «Ваша хата, а мій верх».

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Рано в по-
неділок від її батьків приносили молодій снідати. Всіх, 
хто приходив, садовили за стіл, натовкували хрону, 
з моркви робили чарочку і тим хроном з морквяної 
чарочки частували її рідню – жартували. Тоді давали 
снідання, і всі сідали за столи. А потім ішли звідси до 
нього. Його мати і батько одягалися в те, що подару-
вала їм невістка, щоб же усі бачили. Як підходили до 
двору її батьків, співали:

Ой свату, наш свату, 
Пускай нас у хату, 
Ми в хату не влізем, 
На хату полізем.
Обчистимо стріху, 
Наробимо сміху, 
Скидаєм солому 
Та й підем додому.

КАТАННЯ БАТЬКІВ, «МОЛОТІННЯ ЖИТА», РЯДЖЕН-
НЯ  І в неї, і в нього заколючували ворота, буцімто не 
пускали тих, хто приходив до неї від нього, а у нього – 
від неї. А тоді шукали возика, напинали будку, садови-
ли батьків і везли вздовж вулиці до шинку. Його мати 
їхала на подушках, а як її, то на камінцях, бо дочка все 
забрала до свекрухи. У шинку ще гуляли... Вдома і в 
неї, і в нього в цей день ще жито молотили, яке було 
скрізь нав’язане... У вівторок колись весілля закінчу-
валося. Збиралися жінки, йшли циганити  – збирали 
по всій вулиці все до столу. І у вівторок продовжували 
гуляти весело, з витівками та жартами.

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Федорівка
Записано 1993 р. у с. Федорівка  

Карлівського р‑ну Полтавської обл. 
від Щербини Мотрони Іванівни, 1906 р. н.,  
родом із с. Кошманівка Машівського р‑ну 

Полтавської обл.  (у с. Федорівка мешкає з 1931 р.)

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Старости – брали когось двох 
із родичів, несли хлібину й півлітри горілки. Ішли ра-
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зом із хлопцем... Хліб міняли, дівчина пере в’язу вала 
рушником сватів. Вони порядкували на весіллі: один 
ділив коровай, а другий розносив. Усіх родичів пере-
в’язу вали: чоловіків – рушниками, а жінок – хустка-
ми... На оглядини йшли батько, мати, ще когось могли 
взяти. Домовлялися про весілля.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  У суботу пекли коро-
вай і шишки. Молоді розносили  родичам... Гільце ро-
били  із сосни, прикрашали цукерками і квітами, зве-
чора стояло на столі. Вдову хоч і кликали на коровай, 
але вона не могла командувати. Коровай – на великий 
лист, шоб багатьом роздать. Зверху коровай прикра-
шали шишечками, «пташками». Вирізали по шишці 
молодим і батькам. Діжу до стелі піднімали коровай-
ниці, шоб вищий був коровай...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Як молодий ішов 
по молоду, обсипали житом, грішми, цукерками... Друж-
ки вбирали молоду у вінок і чіпляли багато стрічок. Мо-
лодий приїжджав, на воротях його не пускали, вимага-
ли могорич. Колись літр давали, а тепер – п’ять літрів. 
Молоду ховали. Тоді брат ішов у ту хату, де була молода, 
і приводив її. Вони кланялися один одному... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли мо-
лоду забирали до свекрухи, то стелили рядно: молоді 
ставали по краях, а  родичі протанцьовували поміж 
ними й кидали гроші [копійки]. За ті гроші купували 
могорич, те рядно прали...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Староста виводив мо-
лодих за поріг, батьки стояли з хлібиною. Молоді кла-
нялися на чотири сторони, батько давав хлібину зяте-
ві, а мати – доньці. У свекрухи вінок з голови молодої 
знімала свашка й одягала хустку... 

ПОСАГ  Скриню забирали в той день... На скриню клали 
кожух з коміром, кожушину, юпку з фандами, карас-
ку – теж юпка, тільки до колін, сірячину з фандами, 
з овечого сукна й подушки зверху (рахували, у  кого 
скільки).  Вели також худобу... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ Якщо одружу-
валися в травні, то казали, що весь вік будуть маять-
ся... Придивлялися: у кого свічка раніше згорить – той 
раніше помре. Таке було  – невістка однієї жінки по-
мерла – свічка раніше згоріла... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  На другий день переодягалися 
в циган, ходили по слободі. Як останню дитину одру-
жували чи віддавали заміж, то батькам гості ноги мили, 
а вони давали могорич. Робили фальшиву молоду... 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН

с. Білецьківка
Записала М. Курінна 20 травня 2012 р.  

у с. Білецьківка Кременчуцького р‑ну Полтавської обл. 
від Якуби Ганни Павлівни, 1926 р. н.

СВАТАННЯ  Береш когось з своїх... І приходить [хлопець] 
ото сватать. Та в кого двоє, в кого троє [старостів]. Це 
прийдуть вечером, могорич зап’ють. Договорять між 
собою, на коли. Брали [хліб]... [Дівчина] перев’язувала 
старостів [рушниками]. А мені принесли хлібину, та я 
чуть назад не однесла. Не схотіла. Жених такій був не-

путьовий. Но воно ж война, він і ранений, і ще й пив... 
Я кажу: «Однесу хлібину!». Мати: «О Боже! Та не роби 
ж оцього позору!». Це кажуть, як однесеш хлібину, то 
треба уходить із села, шоб тебе тут не було. А куди ж 
ти зайдеш? [Чи було таке, що дівчата відносили хліб?] 
Може, десь і було... Ото ж тоді [на сватанні] там до-
говоряються, коли буде свадьба, а в неділю ж тут гра-
ють. Весілля в нас було дуже дебеле, не так, як тепер. 
Пригласили, та тіки приглашонні. А у нас скільки гос-
подарств у селі – і всі на весіллі. Ті приглашонні собі 
у хаті п’ють, а цим грають – молодьожі, аж двір тре-
щить... У нас ото такий обичай був, шо ото прийшов, 
побалакали, договорилися, могорич запили і пішли...

ОГЛЯДИНИ  А тоді батьки приходять. Тоже свекруха і 
свекор приходять на оглядини. На все дивилися. А ми 
ж злидні були. У них порядок, бо в них батько був, а в 
нас мужика не було, то в нас і порядок такий... Но бла-
годаря, шо вони прийшли вечором, побалакали та й... 
Було [застілля]... Гірочок, картопля... Тоді такого не 
було в нас. У нас дуже не пригощали, бо не було чим 
його пригостить...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Калачі пекли отаки ото. 
Заходили: «Просю Бога і вас  – приходьте на весілля 
до нас». І ото так запрошували, у кого було шо носить, 
а в кого не було, то так [...] Гукав та й все... Я [молода] 
своїх родичів запрошувала, а молодий – своїх... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  У  суботу збираються 
баби – коровай печуть. Та й тут ще так, як і я заміж 
йшла... Родичі всі... Коровай печуть. Всі баби, мужиків 
нема. Заміжні баби, не дівчата. На другий же день  – 
свадьба. Вони [вдовиці] то йдуть, но не допускали-
ся  [...] до тіста... Тоді кликали [вдовиць]. Як я йшла 
[заміж], то тоді самі вдови були. Уже не було кого кли-
кать... Всі повдівані по-українському, і музика, і бубен, 
ну, веселе в нас... На другий день всі сходилися. Не 
тіки приглашонні. А в нас було так: музика гра, молода 
з дружками – дівчата, молодий з боярами... В общем, 
у нас свадьбу гуляли тіки так..!

ПЕРЕЙМА  Оце ж у суботу – коровай, а в неділю – свадь-
ба. Збираються люди. Вже пошти перед обідом нача-
лось. Музика гра, молодь іде, приглашонні йдуть. Мо-
лодий їде, перестрічають його, в хату не пускають, ну, 
обшим, война ціла. Співають, гарно в нас співали. 

Чи втрапили, чи не втрапили 
Ми до того, кого сватали... 

Це ж [...] свати приїхали на свадьбу:
А за цюю вашу дочечку...
Та вип’ємо вина бочечку...

Продають молоду. А  воно ж, бєдне, скине копійку 
ото там. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  До картуза приши-
ють йому [молодому] там квітку. Тоже співають: 

Та казали люди, зять багат, 
Казали, шо в його грошей міх, 
Викинув копійку, як на сміх... 

Ото так гарно в нас співали. А потом вже співають:
Та даєш мене, ненько, сама бачиш, 
Не раз, не два та й заплачеш. 
Не раз, не два та й затужиш, 
Поки мене через люди перечуєш... 

Це вже викупили, це вже дружки співають за столом.
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ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Продавав [молоду мо-
лодший брат]. А оце вже як молодий приїде, рогачі та-
кії пороблені. І вони стоять на покуті, а молодий стає 
поперед столу. Ще за стіл не завели і продають. А він 
кіда там по копійці. Ото так продали, а тоді сідають, 
наливають... Ті співають, ті наливають... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Я розписувалась. Ходять у сєль-
совєт... А  через тиждень уперед вони запишуться. 
Самі туди йдуть до секретаря. У нас таке було. Самі 
ходили з могоричами. Прийде молодий, забере моло-
ду, та й підуть, та запишуться мовчки... 

ДАРУВАННЯ  Та що дарували? Копійки. Бо там самі 
були родичі, а дружки наші та бояри не дарували, мо-
лодєж... А оці батьки та родичі. Дядьки, тьотки – оці 
дарували. А ота молодіж [...] у нас не дарувала [...], бо 
нему було чого дарувать... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ Він [молодий] як забрав її [молоду], як по-
віз, то вже аж на другий день [...] йдуть до них свати. 
Ти – до тих, а ти – до тих. То вже як повіз він її, то вже 
вона не вертається додому. Уже вона осталась там... Як 
свадьба, так вішають прапір. Це на другий день. Ото 
як на гору хтось вилізе і ото ж той могорич... А якщо 
прикрадуть... Це я в одних була на весіллі... Такий бі-
довий дядько був... Він пішов попереду, а  ви, каже, 
ідіть іззаду. І він виліз, і зняв той прапір. Та такий мо-
горич ставили, шо аж о! Червоний [прапор], шоб же 
ж видно було... Нащот чесності у нас все було просте, 
не таке, як тепер. Ніхто не знав, хто там чесний, хто 
нечесний...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Рядилися [циганами], воро-
жили... Отут як моя дочка йшла заміж, та приїхали 
мої родичі з Херсона. Та як прийшли! Та тут таке було, 
шо хай Господь милує! Як пішли тут по всьому селові. 
А вони такі знамениті... Є такі бєдові люди от цього. 
А ходять цигани... Збирали [гроші]... Халат там купи-
ли, він в мене й досі лежить. Нерухомий. Малий. Ото 
вони батькам: тому купляють сорочку, тому – обувач-
ку... Миють батьків. Мене як мили [...], цеглину бра-
ли, то кажуть, шо сюди треба імпортного мила, бо я ж 
боса ходю, бо таким не помиєм... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, КАТАННЯ БАТЬКІВ  Ловили 
[курей]. Оце у нас був такий порядок: на другий день 
ідуть же по кури оце ноччю против понеділка. Оце ті, 
шо на свадьбі. Ідуть і збирають кури, а хто сам несе. 
А  то приходять. Оце тобі прийшли, постукали, да-
вай кури. А то пішли та самі взяли. Ворують... Катали 
[батьків]. Везуть. Та отут у нас вода була, все таке... 
Ото там укинуть, тіки  брьохми... 

с. Максимівка
Записала М. Курінна 21 травня 2012 р.  

у с. Максимівка Кременчуцького р‑ну Полтавської обл. 
від Квіташ (Пащенко) Віри Олександрівни, 1937 р. н.

СВАТАННЯ  Прийшли два дядьки і він [хлопець] із хліби-
ною. Побалакали. Оце ж там: «Забираєм вашу дочку... 
На таке [число] свайба буде. Буде, то й буде. В’язала 
[сватів]. Тоді ж матерією в’язали. Чоловіків матерією 
і жінок матерією. А то ж сорочками, як стали трохи 
зажиточниє. Так оце засватали, а я матері кажу: «А я 
не хочу...». А вона каже: «Не хочеш? Бери оцю хлібину 

і неси! Чо’ ж ти тоді мовчала?»  – «Не знаю». Пішла. 
Свайба... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Ко-
ровай, да, був. Та ну, може, в п’ятницю чи, може, в се-
реду його спікали. Та самі люди пекли. Сусіди. Хто-
небудь спік... Просто уже так ровно спечене, не видє-
лували, як зараз... Довге таке... Жаровні ж довгі були... 
Пекли шишки, так тоді давали їх на свайбі... Як оце 
гуляли. Приїхали вже по нєвєсту, уже давали. Вино-
сили у ситях, хто – у фартусі...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Там одна на горі йшла заміж. Та 
така ж, як і я. І в неї був такий кругленький з бумажи-
чок [...] віночок отакий. Пішла я взяла той віночок, на-
діла той віночок. Плаття голубе, штапель такий у цві-
точках. Отаки рукави і отут таке... Ні хфати, та нічого 
тоді не було. Баба сплела ото [вінок] і все... Покрашене 
там червоненьке та золотеньке... Отакий вінок був. 
І не було ні фотографій, нічого... 

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Ворува-
ли [взуття в молодої] Дружко чи боярін там, чи хто... 
Хтось такий з хлопців. Украли, а потім казали молодо-
му чи молодій: «Випийте із тухля горілку!». Вона сиді-
ла за столом, а хтось підлізло отуди та зняло...  

ПОСАГ  В оцей же [перший] день молоду і лахміття  [одяг, 
речі] погрузили на підводу. Його родичі і мої, оце ж 
винесли... Тоді кіньми ще возили. Ой, та шо там було! 
Ота свитина, шо пошила портна, та ряднина якась, та 
одіяло сяке-таке байкове. Яке тоді було! Сундук – таке 
невелике, із кришкою, закривалося, одкривалося. Та 
покрашене та і все. І отак прироблене було і замикать, 
і все. Та там не було чого і замикать...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Та то нава-
рили капусти та картоплі, та венігрет ото був. Туди на-
кришили всякої беліберди. Ото таке... Та самогону по-
більше... Ловили [курей]. Та і в його [в молодого] ло-
вили, і в молодої... Це такі, шо на свайбі гуляли, а так – 
ні. Тоді варили юшку. Та сама курятина, та якийсь [...] 
листок [лавровий] кинули, та понасипали у миски, та 
тяпали ого-го... Юшка отака була... 

КАТАННЯ БАТЬКІВ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  
Батьків же ж катали [на другий день]. Люди ж ті, шо 
гуляли... Тіки батьків. Мили [їм ноги]. Де найбільшу 
грязь шукали і туди вкидали. Лякали, шо вкидати-
муть, шоб ті одкуплялися... Переодягалися [в циган]. 
Усе лахмоття, де у кого. А тоді уже стали шить та одне 
в другого брали. Та гармонія ото так пиляла, хто шо 
вмів... Збирали [гроші батькам на подарунки]. Це вже 
послє [...] стало. Це на другий день. А тоді ж купляють 
оце одежі батькові і матері і передівають...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Та сні-
дать же приносили. Мати приносила снідать нєвєс-
ті. А  тоді відтіль та сюди прийшли, отак походили... 
Мати приносила щось добре. Може, чи курча, чи шось 
таке... Накладала і капусту... Прив’язували нєвєсту, 
надівали лахмоття всяке. Сіна накладуть, соломи. А я 
[молода] стояла ждала. А на другий день же ж. Отак 
нєвєсток годували. А отак до дерева прив’яжуть або 
заховали. Тоді вже стали ховать. А  туди накладуть і 
буряка, і соломи або накриють чимсь. Не нєвєста там 
буде, а хтось зовсім там... Або нікого не буде. А мати 
ж плаче та туди ж. А вони не дають. Та ото ж так по-
шуткували, погомоніли і розходились...
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с. Підгірне

Записала М. Курінна 20 травня 2012 р.  
у с. Підгірне Кременчуцького р‑ну  

Полтавської обл. 
від Краплини Наталі Юхимівни, 1935 р. н.

СВАТАННЯ  Прийшли свати, сватали. Шоб там пили та 
гуляли, то ні. А прийшли... Батько із молодим прий-
шов. Це вони хотіли мене взять, а  в мене хлопець в 
армії був, я не хотіла заміж, а батьки мене випхали – 
іди. А ці ж батьки в нього дуже старі були. Приносили 
[хліб]. А моя мати довжна дать [свою] хлібину. І ото 
попили, договорилися. А я ж не хочу заміж [...], бо в 
мене ж Коля у армії. Пішла ж, уже батько випхав – ні, 
старша сестра не іде, бо її на войні вбитий, нема гарної 
пари. У мене сестра була красива, чорнява. Я не кра-
сива, а сестра була красива. А в неї хлопців нема, так 
вона і не ходила заміж. Та уже вийшла на старисть там 
за вдівця. Перев’язувала [старостів]...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  З  шишками [запрошу-
вали]. Ходили, запрошували, а шо казали: «Просили 
батько та мати, шоб ви до нас на весілля приходили»... 
Ходили ми з дружкою. Удвох. Вони там самі, а ми тут 
самі... Він [мололдий] своїх запросював. Це у нас так 
було. Хто зайде з батьків і покличе, а як є коли, то й 
молоді зайдуть з шишками... [Чи Ви запрошували све-
круху на весілля?] Ні, я не ходила. І моя дочка йшла 
заміж, то не ходила...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Пекли [коровай]. Ми, як 
син женився старший... Він з [19]57-го году... То пекли 
самі в печах. А  вже як дочка йшла заміж, то заказу-
вали в столовій. [Хто пік коровай, коли Ви виходили 
заміж?] Самі коровайниці пекли. Гукали жінок. Таки 
брали в коровайниці, шоб нерозведені з чоловіками, 
шо гарно живуть із чоловіком. Співали: 

Короваю, короваю, 
Я тебе давно знаю... 

Пекли [шишки]...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  Своя 
горілка, самогон свій, но не було понаготовленого 
такого, як оце тепер готовлять. Однією чаркою час-
тували. І в хаті гуляли, палаткі не напинали. А гуля-
ли душ тридцять, може,  [...] в хаті. А  хати здорови 
ж тоді були, а  не такі, як тепер це. Та в хаті гуляли. 
Ви ́кидали все з хати, і вмістилось багато людей у хату. 
Душ п’ятдесят, може. Одних посажали... Так усі ж і не 
сядуть п’ятдесят. Двадцять п’ять посіли, ті гуляють, 
танцюють. Других сажають, порають. Це в основно-
му роду багато та й сусідів треба гукнуть, та й моло-
дьож... Капусняк варили, рибу запечену, рибу затуше-
ну, ковбаси були домашні. Ми як сина женили, то ще 
й не такого було. Дочку отдавали, то теля зарізали і 
порося зарізали, а то ще кой-шо прикупили. Котлєти, 
голубці і всього в світі було наготовлено. І самогонка, 
і  горілка... Тут вже як гуляли, то ми палаткі наніма-
ли. На двісті душ, усі три посьолки. «Палатка» – так і 
називалась. То ми нанімали ту палатку. Мий чоловік 
покойний ще десь у когось брав. А тепер і свойо є, бо 
син служив у армії та привіз. Брезент. Що дощ крізь 
неї не промочував... Ми як переселились, то насади-
ли садок. То садок там вирубили і ставили палатки. 
Вже довга була палатка. А ну двісті душ людей! Треба 

ж їх нагодувать! То гуляли. Так гуляли, шо страшне! 
Весело, усе понаготовлене... А ще ж і кури тушили... 
Казани такі... На другій день вечеряли, ще й на тре-
тій день приходили та пили, та їли, та доїдали, а по-
том розбирали палатку... Та, в общем, цілий тиждень! 
Пили та співали... 

ДАРУВАННЯ  Дарувала [молодому сорочку]. Вишила 
йому сорочку... І  в мене були сорочки, а  рушників і 
досі повна хата. Та оце ж, мабуть, у  молодої дарува-
ли [молодих]. Як уже приїхав він забирать, і дарува-
ли у молодої. Гроші. Хто там одіяло принесе, хто що. 
А більшість – гроші... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ  У молодого [ночували молоді]. Но ми 
ночували [...] у сусідів. Бо цілу ніч свадьба була, а ми 
пішли до сусідів. Тоді ж не кроваті  [...] були, а  піл. 
Поли були. Така була... Акуратно зроблена, не з дрюч-
ків... А тоді доскі такі гарно вистругані... Рівне, чисте, 
аж блещить. Пол. І лави були. Оце так кругом лави в 
хаті. І сундук був... Ми ще до того [до весілля] спали 
вдвох. [Сміється.] Нічого [батьки не казали]... Ото нас 
як засватали, то він до нас приходив, та вже і спали 
вмєстє. У нас хатина була, і ми в хатині спали. Знали 
[батьки]. Уже ж розрішали. Я не хотіла довго ні спать, 
нічого... У мене ж Коля в армії... Прийшов із армії, а я 
вже в положенії... Самі ж ми не то, не пускалися... Ду-
мали, шоб були справедливими дівчатами. То це не 
пускалися...

ПОСАГ  Оце як молодий забирав, і шо там мати мені в 
скриню наклала. І  скриню ту  – на воли. І  мать [ма-
буть], кілометрів п’ять мене таскали ноччю. Ганчірки 
разні та мати мішок жита положила. А шо туди поло-
жиш? Нічого не було ложить. Рядно якесь та подушок, 
та два одіяла було. Батько їздив у Київ та купив два 
одіяла. А то рядна були, сами ткали рядна. Та шматок 
полотна накладений, прядку положили, бо я вміла 
прясти й ткала... Я чотири класи не кончила, а купи-
ли прядку, і я пряла. Сем’я ́, треба одіваться, шили все 
з полотна. А  його ж треба напрясти, треба виткать, 
треба вибілить. А тоді вже з його жить. Шоб його не 
діждали ні діти, ні правнуки, ні внуки, ніхто. Начіння 
ще на горищі є, а те все попиляла. Воно вже так до-
пекло, шо я його ще малою почала... І сюди вже пере-
селились – постьолки... Полотна не ткала. Постьолки 
ткала. І досі є постьолки поткані.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Переодягалися в циган. Десь 
була у мене юпка і корсет був. Но вже німа нічого. І со-
рочки були, но немає. Ото вже і унуки там позабира-
ли... І  юпка така була построчена  [...], це ще свекру-
шина [...], з матеріалу [...] построчено так вузенько... 
І тут хфалди такі ж... Рясне... Катали [батьків], купали, 
усе робили. Фотографірували. Дочку мою віддавали 
заміж отам на горі. А то хадили ж циганили. Нацига-
нять грошей, покупають, попередівають на оце. Муж-
ські труси – на мене, мужикові... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Це на другий день [ловили ку-
рей]. Ми зносилися. Сама дома заріжу та і несу, і кар-
топлі, і  всього... Як у мене свадьба, то мені нанесли 
курей, і вони самі, сусіди, нема кухарки найнятої. Оце 
я віддаю заміж – до мене всі сусіди йдуть. Хтось там 
віддає  – я до них іду готовить, помогаю. Всі гуртом 
готовим... 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  РАЙОН

www.etnolog.org.ua

IM
FE



386 ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Ревівка
Записала В. Конвай 17 травня 2012 р.  

у с. Ревівка Кременчуцького р‑ну Полтавської обл. 
від Дубини Миколи Антоновича, 1949 р. н., 

та Дубини Ольги Андріївни, 1950 р. н., 
родом з м. Полтави (у с. Ревівка мешкає  з 1970 р.)

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  В сучасному українському весіллі 
багато залежить від тамади, від її або його віку. Все за 
обрядами, якщо тамада трохи старший і знає обряди. 
Починається все із вранішніх зборів і збирання моло-
дої у неї. Її одягають дру ́жки. Зазвичай поправляють 
зачіску або в цей же день приходить перукарка додо-
му і робить зачіску. Тепер прийнято одягати молодій і 
підв’язку, яку потім молодий знімає і кидає молодим 
хлопцям. Старшу дружку у нас перев’язують лєнтою 
із написом «Почесний свідок». Молодий збирається у 
себе вдома. Дружо ́к приходить до нього раніше [...], 
помагає йому одягтись. Зав’язує йому краватку. Після 
того як його одягли і трохи перекусили, батьки благо-
словляють його іконами і садять у машину. Далі ве-
сільний кортеж направляється до нареченої. 

ВИКУП МОЛОДОЇ По дорозі можуть перегоро-
дить дорогу, із тих, хто знає, що кортеж буде їха-
ти. Перев’язують лєнтою дорогу. Всі зупиняються, 
і старший дружок відкупляється. Буває, і кілька ра-
зів ставлять могорич за молоду, бо у нас же тут всі 
друг друга знають. Під’їжджають до будинку наре-
ченої, а там тоже перепона із лєнтою. Ставлять двох 
великих хлопців, а дівчата ведуть торги із прибулим 
почтом. Виторговують шампанське, цукерки, гроші. 
Далі пропускають до квартири. Перед тим як зайти в 
квартиру, придумують різні випробування – і імена 
нєвєсти, і таблицю із поцілунками чіпляють «Угадай, 
де твоя». Не вгадав – платить гроші за кожні уста, за 
які молодий не вгадав уста молодої. І так приблизно 
п’ять великих перешкод, через які має пройти же-
них. Косу у нас молодій не розплітають, і ми навіть 
не чули, щоб у нас колись таке було давно. В квартирі 
родичі нєвєсти – або сестра двоюрідна, або хтось із 
рідні – вимагають основательний викуп, найбільший 
від усіх, що були. Сестра це тоді, коли немає, напри-
клад, брата. Бо зараз же сім’ї невеликі. Часто одна 
дитина та й усе. Наречений заходить до нареченої і 
дарує їй букет квітів, і цілує її. І тут уже батьки на-
реченої готують фуршет, щоб провести молодих. 
Батьки нареченої також благословляють молодих. 
Ідуть у такій послідовності: наречений із нарече-
ною, далі попарно свідки, а далі мати йде із решетом 
обов’язково і обсипає машини, аж поки вони не ся-
дуть. Крім того, як уже вийшли із дому, батьки бе-
руть платочком обмотують руки молодих і заводять 
до машини. Далі їдуть до РАЦСу.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  В РАЦСі відбувається урочиста 
реєстрація шлюбу. У нас все так, як і кругом, чогось 
дуже цікавого там немає. Простиляють рушник мо-
лодим і дивляться: хто перший на рушник стане, той і 
буде керувать у сім’ї. А далі обмінюються обручками, 
випивають шампанське, кланяються батькам за те, 
що ті їх виростили. Оце і все. А всі присутні вітають 
молодят із одруженням, дарують квіти. При виході із 
РАЦСу у нас в останні роки практикують обсипан-
ня молодих пелюстками троянд. Після РАЦСу у нас 

прий нято, що молоді їдуть на прогулянку по Світло-
водську. Зупиняються у нас біля Вічного вогню, по-
кладають квіти біля пушки. А батьки їдуть в ресто-
ран, щоб все перевірить: чи в порядку. 

ПЕРЕЙМА  Дорогу молодим можуть у нас переливати 
водою. Ллють прямо перед машиною. Молодий по-
винен вийти і перенести молоду через ту воду. Так 
буває до кілька разів. Потім молоді приїжджають до 
ресторану. Зустрічають усі батьки, але головна тут 
роль батьків жениха. Вони стоять: мати – із хлібиною, 
а батько – із подносом із шампанським і двома бока-
лами. А  ті батьки [молодої] просто зустрічають. Зу-
стрічають їх, вітають, молоді випивають шампанське 
і розбивають бокали, перекидаючи через спину. Якщо 
їдуть не до ресторану, а біля дому десь весілля у шала-
ші, хоча останнім часом таких дуже мало, то повинні 
молоді обов’язково зайти до хати. Коли заходять, хто 
прийшов новий тільки до ресторану, а на урочистій 
реєстрації не був, ті підходять і вітають квітами. За 
першим столом молоді сідають на свої місця. Місце 
біля молодої тепер не викуповують, навіть у селах. За-
йшли молоді, а потім запрошують гостей. За першим 
столом молодих вітають батьки, хрещеним надається 
слово, свідкам. У «крутих» дарують зразу, як прихо-
дять. Підходять до молодих, така-то, кажуть, сім’я, 
і  дарують. Тамада це оголошує, які ж пани прибули 
на весілля. А в основному простіше. Сідають за стіл, 
та й усе. 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Після першого столу від-
кривають танці танцем молодих в якості подружжя. 
Буває обставляють їх свічками у вигляді сердечка, 
в якому вони танцюють, буває ангелочки виводять їх 
на танець, або пелюстки троянд сиплять, різні, буває, 
падають фантики золоті або білі на них під час закін-
чення танцю – все в залежності від фантазії тамади. 
Танці продовжуються десь годину-півтори, поки під-
готують подачу гарячого. Крім танців, часто прово-
дять і різні ігри... Наприклад, поклали старшу дружку 
на стільці, розклали на ній цукерки, а боярин пови-
нен їх із зав’язаними очима знайти. Або наречену по-
ставили на стілець, а наречений повинен підстрибну-
ти і цмокнути її в щоку. Крашанку беруть сиру [яйце] 
і перекочують її із штатини в штатину... І традиційно. 
На всіх весіллях у нас крадуть черевика у молодої, 
який потім повинен молодий або старший боярин 
викупити. Буває, що нєвєсту викрадають. Є  у нас 
танці тещі із зятем, а дочка танцює із свекром, таке 
на сучасних весіллях є. Якщо жениться молодший 
брат, а  старший ще не жонатий, то у нас заставля-
ють старшого брата відтанцювати. При чому босим. 
«Чого ж ти й досі не женився? Молодший успів, а ти 
задніх пасеш». У нас дуже сильний танцювальний ко-
лектив, тому танців у нас багато на весіллях і дуже 
гарних. Можна сказати, що у нас на Світловодщині 
сильні танцювальні школи, багато різних танцюваль-
них гуртків, і дуже сильні керівники. І багато батьків 
віддає своїх дітей на ті танці. Тому на весіллях дуже 
гарно танцюють і різні танці... 

ДАРУВАННЯ  За другим столом керують дією хрещені. 
Один із хрещених тримає пляшку із чарками. В хре-
щеної – банка велика під гроші, в ще в однієї хреще-
ної – шишки, а [...] хрещений займається подарунка-
ми, які в банку не влазять. Вони повністю за сонцем 
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обходять стіл. Вони наливають чарку, підносять парі 
гостей. Ті кажуть тост, випивають по чарці і віддають 
подарунок. І так продовжується далі. Тепер у нас при-
йнято вручати нареченим документи, зроблені та-
мадою, про те, що вони наречений та наречена, зять 
та невістка. Свекрусі і свекрові, тещі та тестю тощо. 
В  них розказується про їх права і обов’язки. Вона 
[молода] стає спиною до дівчат і кидає їм букет. Хто 
першим впіймає, той і вийде заміж цього року. Перед 
солодким столом у запису в нас іде пісня «Горіла со-
сна, палала...».

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Починається ритуал пере-
творення молодої у молодицю або жінку. Молоду са-
дять на стілець, і  наречений знімає вінок. Це цілий 
ритуал: одну шпилечку витягнув – наречену поцілу-
вав. Шпильки він віддає старшій дружці, яка також 
при цьому присутня. А тоді вінок передає своїй све-
крусі і фату. Мати фату забирає і каже: «От тепер буде 
чим нам малятко накривати»,  – і одягає на голову 
[молодій] тоненький білий шарф або хустку. Коро-
вай у нас стоїть перед молодими. Тепер часто і торт 
ставлять перед молодими, а буває, що його вивозять 
або виносять ще і із спеціальними вогнями. В  пер-
ший день розрізають торт, а на наступний день у нас 
ділять коровай. Так тепер у нас найчастіше роблять. 
Торт роздають спочатку батькам, хрещеним, а  по-
тім – всім остальним. 

РЯДЖЕННЯ  На другий день гуляють або в ресторані, 
хто багатший, а  хто бідніше,  – вдома. Гості одяга-
ються у циган. На порозі ресторану або дому, або на 
хвіртці ставлять шлагбаум. Всі, хто приходить, бачать 
лавку, на якій стоїть вода, кирпичина лежить, сажа, 
пляшка з горілкою. Водою вмивають, сажою прима-
льовують, роблять мітку губною помадою на лобі, що 
шлагбаум пройшов. Переодягання – це ж поєднання 
двох світів, ну, так мені мама розказувала. Всі ж ра-
зом повинні сприяти цій родині, щоб у них все ро-
дилось і плодилось. Тут уже переодягаються чоловік 
у молоду, а жінка – у молодого. В основному батьків 
переодягають. І  починаються ігри. Все відбувається 
навпаки проти того, як було. 

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  У сучасному 
весіллі купають у нас і батьків. Садять їх на возика, 
накидають каміння і так вивозять, ще й обов’язково 
скупають у багнюці або в річку закинуть, якщо така 
тут є. Коли суша велика, то викопали ковбоню, на-
носили із криниці води, добавили соломки і найчас-
тіше у нас із хрещеними таке роблять – так їх пови-
мазують у болоті, страшно дивитись. І заставлять, як 
би там хто не впирався або не хотів. А тоді по дорозі 
зайдуть, куплять одяг нижній, білизну, і покупають, 
а тоді вже перевдягають у чисте. 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Є у нас і при-
кмети та заборони. Наприклад, наказують, щоб між 
молодими ніхто не перейшов, бо розлучаться. У нас 
таке було на весіллі дочки – якась бабулька, не знаю 
й хто вона, все направляла внучку до наших моло-
дят. Але я це вчасно помітила і попередила доньку. 
Танцювати на весіллі можна також тільки з рідними, 
з чужими не бажано. Ще кажуть, треба дивитись, 
щоб одну тарілку не накрили іншою, коли прибира-
ють стіл. Це також погана прикмета  – до закриття 
шлюбу.

с. Стара Білецьківка
Записав С. Довгань 20 травня 2012 р. 

 у с. Стара Білецьківка  
Кременчуцького р‑ну Полтавської обл. 

від Маренко Лідії Іванівни, 1930 р. н. 

СВАТАННЯ  Як мене приходили сватати, то я вже й не 
ховалася. А раньше було, як прийде брати, то вже ді-
вчина не хоче, стоїть, надметься [не хоче виходити 
заміж за цього хлопця], всі ровно [все одно] батьки 
заставляють. Старости ж приходили... Брали отаких 
же ж хлопців чи дядьків, шо розбираються в цьому. 
Прийшли: «Бачили куницю, може, у вас є дівиця?..». 
Приказки розказували. Як вже всьо, хлібом поміня-
лись вже, то вже ж дівчина іде заміж. Такі пісні спі-
вали, шо ж не хоче дівчина йти за нього, а батьки ж 
заставляють. Ті, шо приходять [старости приносять 
хліб], а  вони ж [батьки дівчини] дають свою хліби-
ну. А якшо вони не хотять, то дівчина не дає хліб. Бо 
обізатєльно хліб давать із рушником. Старостів же ж 
перев’язували [рушником] обізатєльно... Дівчина ви-
носить... Дівчата вишивали рушники і старостів же ж 
в’язали. Бо як нє, то це сором великий буде їм... [Мо-
лодого  –] шовковим платком  [...], через руку праву. 
Перев’язувала руку, як це він їй нравиться. А  як не 
нравиться, то це є така пісня, шо:

Хоч би шо суботи дождати,
Та й пошлю людей дівчину сватати.
Шо буде дівчина робити:
Чи возьме хліб, чи назад повертати.

Уже ж дівчину віддали за другого, бо він же ж бідний 
був, пісня продовжується, каже:

Чого ж ти, конику, засмутився?
Засватана дівчина моя.

Сватання було таке: пов’язали, і мати виносить свою 
ікону – благословить, а його ж мати приносить свою – 
поблагословить...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Мене поблагословили 
оцею, шо «Мати Божа з Гавриїлом», а моєму дідові по-
дарили «Миколу Чудотворця»... Яке там домовляння! 
Ні свадьби, нічого не було, за шо ж ту свадьбу грать, 
бо ж ні їсти, нічого... Благословляли, сідають, і оце мо-
лода повинна плакать, потому шо прощається  [...] із 
дівоцтвом своїм, а дружки співають, шо:

Одрізана скибка хліба, 
Я й не притулю.
Хоть і прийдеш ти до мене, 
То вже й не прийму.

Це материні слова... Ото так, потому шо раньше за-
між виходили – все терпіли, не то, шо зараз, те друге, 
гражданський брак і всьо... Плаче [молода], потому 
шо знає, шо всього буде, а треба терпіть, бо вже назад 
не приймуть у сім’ю... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Обов’язково [пекли ко-
ровай]. Сходяться, оце ж жінки такі приходять, шоб 
вони були одружені, шоб у їх пара була. А незамужніх 
жінок, шо розведена, на коровай не приглашають. Ті, 
шоб були в парі, приймають. Оце за три дні [до весіл-
ля] пекли коровай, бо в суботу же ж свадьба... Чоловік 
шість чи п’ять. Тіки шоб у шлюбі жили. Можна і шість, 
і п’ять, шоб вони тіки в парі були... Місять коровай... 
[Якщо коровай невдалий буде,] значіть, погано буде, й 
усьо... Пекли і в молодої [і в молодого]... 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  РАЙОН
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388 ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ПЕРЕЙМА  
Випроводжали [молодого]. Осьо моя дочка женила 
сина, то обсипала його і житом, і канхветами... Хлопці 
собиралися коло хвіртки, як молодий йшов по моло-
ду, то вони викуп берут горілкою чи грошима... Оце 
там молодий ше відкупиться, а потом такі баби, як я, 
решето беруть: 

Решето тороточе,
А воно чогось хоче:
Рубля золотого
Од князя молодого.

І він кида гроші в це решето, бумашки кида чи копій-
ки, як там він схоче...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Я  знаю, шо раніше і 
з гільцем ходили, а  січас вже нема такого... Гільце  ж 
було... Це йолку накрашают [...] конхветами, печень-
ками. Ялинку зрізають, украшають і приходять з нею. 
А дружко [ніс]. Оце ж прийдуть вже до молодої, по-
дарують... Воно [«гільце»] там осталося... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОКРИВАННЯ 
МОЛОДОЇ  То ми ж як ходили, то він же ж веде свою 
нівєсту до своїх же батьків. То оце ж нівєсті палять 
огонь, і  пісня така, шо: «Піднімайся і од сорому од-
купляйся». Перестрибує вона. Оце ж як до молодого 
приходять молоді, то вже невістці устраюють оце... Вів 
до себе [молодий молоду], уже вона все скидає, ту оде-
жу, надіває, оце ж такий платок напина. Вона знала, 
шо такий порядок, шо вже всьо – вона не дівиця... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Ми оце як йдемо [...] до матері, «у при-
дане» називалося, то співаєм:

Тобі, мати, не журити,
Тобі, мати, веселити.
Тобі, мати, на печі сісти 
Та порядок вести.

А потім співаємо:
Як топила – так і топитимеш,
Як варила – так і варитимеш.
Тіки слави наробила, 
Шо сина женила... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Оце ж коровай одрізають і бать-
кові, і матері, молодому й молодій. А тоді виносять ко-
ровай – й усім людям. Бо люди ж тоді приходили і ті, 
шо не приглашонні. Усім людям [роздавали коровай]. 
Як вже ж подарували, тоді вже ж. Дньом, подарували 
та й вже ж і роздають тоді. Роздають і виносять усім. 
А січас – ні, тіки тим, хто приглашонні. А раньше – всі 
на свадьбу йдуть дивитись. 

РЯДЖЕННЯ  Оце ж циганили ходили по хатах. На дру-
гий день свадьби. Циганили, бо ходили до тих, хто на 
свадьбі гуляє. Це ж треба приготовиться, бо цих, хто 
ходять циганять, треба угощать... Обов’язково [пере-
одягалися]! І врачом передівалася, і циганкою переді-
валася. В мене дуже одежа була, а тепер вже ж її і нема. 
Ото від пива вирівнювала кришечки, обшивала, і оце 
спідниця кругом – широка, і на спідниці, і на кофті – 
все циганське, і ворожимо, і все... 

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  І ото батьків 
купаємо, як послідня дитина. То обов’язково роблять 
шатро таке, цвітами уквітчують і везуть батьків ку-
паться до річки... Дома роблять. Якшо харашо батьки 

вгощають, то беруть горілки [напувати тих «коней», 
які возять]. То вони й перекидають їх. Мужики. На-
пували. А  якшо їм мало горілки дають, то вони пе-
рекидають їх, не хочуть везти, упираються, бо треба 
ж підкормлювать «конів». [Чи взимку теж возили до 
річки?] Аякже, везуть! Возили до ополонки і там мили 
ноги їм [батькам]...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Оце ж позносили те все, 
тоді роблять вареники і поять... Раньше було – цілий 
тиждень п’янка. А  це ж треба і палатку розбирать  – 
прийшли, понапивалися, розібрали... На цілий тиж-
день... А  тоді понапиваються, анекдоти розказують, 
сміються. Палатки натягали, для свадьби робили... 
«Палатка» [казали]. Була така, в нас же ж був тут воєн-
склад, то договорялися за палатку, з вікнами, з усим... 
А  хто не договориться  – то тако натягували прямо 
брезент, та й всьо. 

ПОСАГ  Якшо було [то давали придане], а як нема чого, 
то й без приданого. Шо було в батьків, те й давали. 
Подушки обов’язково, постільне обов’язково. А  як 
раньше було – сундук везли, як багаті були люди, то 
повний сундук везли, но того я не бачила, як сундук 
везли. Отож рядна мати должна наткати, бо рядном 
застиляли і рядном укривалися... Тепер ватєльні одія-
ла та красіві. 

МАШІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Машівка
Записала Л. Боса 1993 р.  

у смт Машівка Полтавської обл. 
від Жиліної Олександри Романівни, 1907 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Сватання  – родичів брали, 
хлібину міняли, перев’язувала молода сватів рушни-
ками, а як не згодна – бігла в комору, гарбуза несла... 
Оглядини – батьки і ще які рідні приходять.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Старша дружка і молода 
у лєнтах, вінках запрошували на весілля: «Просили 
батько, мати, і я просю, приходьте на свадьбу». Це те-
пер називають «весілля», а колись – «свадьба».

КОРОВАЙНИЦІ, КОРОВАЙ  Коровайниць кликали із 
сусід і рідних, вдов кликали теж, тільки вони перві не 
робили, а вперед та, шо з чоловіком. Як воно колись 
война, а  кругом одні вдови, рідко яка з чоловіком  – 
вона ж всього не поробить... Кісто на коровай пухке, 
біленьке, а поверху – дві шишки, гроші для молодих, 
украшали разними цвіточками, такими ключечками, 
шишками невеличкими й більшими, коровай таки 
аби у піч уліз – великий, на півстолу...  У п’ятницю і 
суботу шишки пекли. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЕЧКО»)  Гілечко... Літом любе 
хороше дерево, а  зимою  – з сосни. Хоч і далеченько 
їдуть, достають, дружки украшали конхветами, бу-
мажними цвітами. На столі стояло, поки аж свадьба 
кончиться, а тоді кидались, ламали його.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  На чотирьох вуглах стола колись 
ставили чотири калачі квадратних, посередині стола – 
дві свічки в стаканах у житі. І сійчас так ставлять. До 
вінця жених їде сам, а вона – за ним. Нарізно...
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ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 

МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Виряджають до свекрухи 
з хлібом. Батько у руці держить хлібину. А як руша-
ють, мати бере коні за вуздечку і проводе трохи до 
воріт. Свекри стрічають із хлібом, стоять на порозі і 
ждуть, поки вони прийдуть до них, тоді приглашають 
в хату.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ  Молодих запирали у коморі, але це не 
при мені, це дуже давно. Як хороша [«чесна»] молода, 
на тичку вішають красний платок і піднімають, шоб і 
далі бачили, а не тільки ми.

КУПАННЯ БАТЬКІВ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  
Батьків у шаплику [ночвах] купали на другий день. 
Циганщина – фальшиву молоду роблять, а справжню 
ховають. Курей крадуть. Продають батьків, а  молоді 
викупляють.

с. Кустолово-Суходілка
Записала Л. Боса 1993 р. у с. Кустолово‑Суходілка  

Машівського р‑ну Полтавської обл. 
від Маланич Марини Микитівни, 1907 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Свати приходили з хлібиною. 
Якщо дівчина згодна, хліб міняли. Оглядини – йшла 
молода, свати договоряються, по скільки людей поси-
лать, на коли свадьба.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  У  п’ятницю печуть 
хліб, шишки. В суботу печуть коровай... Коровай ви-
сокий на листу, прикрашали шишками, «качечками». 
На середині такі, як бочоночки, шишки, з грошима 
всередині, вирізали для молодих...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце красять друж-
ки увечері у молодої. Зимою  – сосну, весною  – гіл-
ку яблуні. Калиною, канхветами прикрашали. Як 
розбірають, молодий вершок зловить, а  тоді всі  
хапають.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Як іти до шлюбу, моло-
дий викупа місце.

Шо то за ворона 
Стоїть край порога
І рот роззявила, 
Крила розставила, 
Хоче полетіти, 
На посаді сісти.

***
Не стій, зятю, за плечима, 
Не лупай очима,
Заглянь у кишеню, 
Витягай грошей жменю,
Клади на тарілку, 
Викупай свою жінку.

Брат з кийком коло сестри, як продасть, сіда молодий... 

ВІНЧАННЯ  У  церкві перед тим, як стелити рушник, 
кидали гроші і замічали, як впаде  – чи орлом, чи 
номером. Один парубок стоїть сторожем, щоб між 
молодою і молодим ніхто не пройшов. Колись ми 
дівчатами ходили до церкви дивитись, то вбігла ді-
вка і зірвала з молодої фату... Обсипали житом, як 
з церкви прийдуть, благословляють, ікони вносять  
в хату... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вінок у свекрухи знімала 
старша дружка, а тоді запнуть, косу закрутять – уже 
молодиця.

Ізробили з книша паляницю,
З дівки – молодицю...

КУПАННЯ БАТЬКІВ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  
Батьків купають у річці, якщо віддають останню ди-
тину... На другий день перевдягаються на циган. Мати 
приходить дочку шукать, а їй показують когось нама-
заного. В клуні танцюють, молода постеле рядно, а хто 
танцює  – кида гроші, невістка збирає. Тоді беруться 
прати – затьопають, кажуть: «Невістка випере».

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

с. Великі Сорочинці
Записала В. Борисенко 22 квітня 1980 р.  

у с. Великі Сорочинці Миргородського р‑ну 
Полтавської обл. 

від Борисенко Катерини Федорівни, 1933 р. н.,  
Проценко Марії Панасівни, 1921 р. н.,  

та Гульченко Катерини Тимофіївни, 1924 р. н.

ДОГОВІР («ДОМО ́ВИНИ»)  Перед весіллям за місяць-
півтора йдуть до молодої на домо ́вини. Йде жених зі 
своєю ріднею. На домо́винах домовляються про кіль-
кість гостей, подарунків, про термін весілля.

КОРОВАЙ  На коровай просять жінки молоді, одягнуті 
в українське вбрання. Заходять в хату і кажуть: «Про-
сили до хліба, до солі та й до короваю». Печуть у мо-
лодого і молодої коровай, шишки, медяники. Медя-
ники – це фігурні коржики, які замішують на медові, 
додають перцю, кориці. Коровайниці ліплять коровай 
і співають:

Піч наша регоче,
Чогось вона хоче,
А челюсти усміхаються –
Короваю сподіваються.
Вермен піч замітає,
Вермениха в піч заглядає.
Вермене, серденько,
Вимітай піч гарненько.

І вермен [молодий чоловік] вимітає мітлою піч. Стар-
ша коровайниця саджає в піч. Миють руки, гармошка 
грає, вермена ловлять і вимазують сажею. Саджають 
коровайниць за стіл і дають сметану, пироги, узвар. 
Це все посеред дня.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Ввечері в суботу вно-
сять гільце. Тепер гільце рідше роблять, а замовляють у 
однієї жінки різки – обкручені папером палички, навер-
ху з квіткою. Гільце вносять бояри. Дівчата співають: 

А де теє гілечко вилося?
Та вилося гілечко в бору,
Та привезли бояри до двору.
Вийшли дружечки узяли,
У новую світлоньку унесли.
Поставили гілечко на столі,
Ой на столі, на престолі,
На квітчастім, на перепичастім
Скатерті, скатерті...
Та де ж теє гілечко вирубали?

МИРГОРОДСЬКИЙ  РАЙОН
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Усі гори та долини виходили,
Зелененький барвіночок витоптали,
Червоную калину виламали
Та зробили гілечко з ялини
Та з червоної калини.

Ще дівчата співають, але тепер при допомозі старших 
жінок, бо слів не знають:

В послідній день у суботоньку
Ізмий, мамо, та головоньку.
Більш ти мені та й не митимеш,
Білих ручок не томитимеш.
Більш ти мені не чесатимеш,
Білих ручок не ламатимеш.

Дружки співають:
Ой летять галочки в два рядочки,
А зозуля попереду.
Та й всі галочки на лузі сіли,
А зозуля – на калині.
Та й всі галочки защебетали,
А зозуля закувала.
– Ой чого куєш, чого жалкуєш
Ти, сива зозуленько,
Чи жалко тобі свого літання,
Раннього кування?
– Ой не жалко мені мого кування,
Ні раннього літаннячка.
Галочки літають, крилочками мають,
А мене не приймають.
Ой ідуть дружечки в два рядочки,
А дівчина попереду.
Та й усі дружечки за столи сіли,
А дівчина – на посаді.
Та й усі дружечки заспівали,
А молода заплакала.
– Ой чого плачеш, чого жалкуєш,
Молода Галино,
Чи жалко тобі свого гуляння,
Собітнього чесання?
– Ой не жалко мені мого гуляння,
Собітнього чесання.
Дружечки гуляють, кісоньками мають,
А мене не приймають.

В  суботу на гільце приїжджає молодий з боярами, 
вносять у світлицю гільце і сідають за стіл. За столом 
вечеряють і співають... 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  В  неділю вранці батьки молодого 
посилають причет до молодої [«причет» – свахи, сві-
тилки, бояри]. Мати обсипає причет хмілем, житом, 
грішми, горіхами, цукерками. Свахи тричі співають:

Не сип, мати, житом,
А сип калиною,
Долею щасливою.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Перед порогом у 
молодої співають:

Чи ви свате, чи не свате,
Що не виходите з хати,
Хліба-солі не виносите,
Нас до хати та й не просите.

Виходить батько й мати з хлібиною на рушнику. Моло-
дий тричі кланяється. Причет молодого запрошують 
до хати і перев’язують. Спочатку молода перев’язує мо-
лодого хусткою, а потім сватів – хустками, тканиною. 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Молоді відправляються до Бу-
динку культури на урочисту реєстрацію шлюбу. Після 
реєстрації шлюбу молоді повертаються до хати мо-
лодої. Обряд одруження [...] проводиться урочисто, з 
використанням місцевих традицій. Молодих зустрі-
чає дівчина-підліток. Обряд відбувається під супровід 
хору. Зустрічають молодих хлібом-сіллю на рушнику. 
Обрядовий староста звертається з напутнім словом 
до молодих: «Життя прожити  – не поле перейти, не 
дощову годину переждати. Проте з любов’ю в сер-
цях по ньому ніколи не страшно йти. Отут при всіх 
товаришах, друзях, людях старшого покоління моло-
ді скріплюють своє одруження. Нехай же їм щастя 
горить, як ранкова погожа зоря, і цвіте, як весняний 
сад». При врученні молодим свідоцтва про шлюб об-
рядовий староста бажає їм вірності лебединої і ніж-
ності голубиної. «На втіху людям, на радість батькам 
нехай колоситься ваше сімейне щастя, як жита на кол-
госпному полі в урожайний рік. На щастя, на здоров’я, 
щоб діти родились, а жита колосились, щоб сини не 
знали війни, а дочки жаріли, як квіточки».

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  
Батьки зустрічають молодих хлібом і запрошують до 
столу. Заходять за стіл з двох боків – наречена з од-
нієї сторони, за нею дружки, молодий – з іншої з своїм 
причетом... Біля воріт молода зупиняється, вклоня-
ється всім гостям, батькам, а свахи співають:

Та шкода, шкода мені цього двору,
Що нікому по ньому ходити,
Та тільки було дівчині ходити,
Та й та пішла свекрусі годити...

У  нареченого молодих зустрічають батьки хлібом- 
сіллю, заводять у хату. Молодих відводять спати час-
тіше в чужу хату...

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Гостину почина-
ють піснею:

Сухий терен, сухий терен та нетесаний,
До нової світлоньки принесений.
Уступила Ганнуся у той терен
Та й змахнула рученьками аж на берег.
– Розступіться, сусідоньки, і ви, люди,
Щось мені рідний батько казать буде.
Буде мене рідний батько наклоняти,
Буде мені щастя й долю дарувати.
Даруй, даруй, мій батеньку,
Щастя й долю,
Коли даєш мене заміж молодою.
Даруй мені зозуленьку садовую,
Зозуленька садовая кувать буде,
Вона мене молодую рано збуде...

При виконанні цієї пісні молода тричі кланяється 
батькам. Батьки вітають молодих. Дружки співають:

Ой на хаті зілля,
А в хаті весілля.
Галинина челядь
Сідає вечерять.

Переспіви за столом:
Їли бояри юшку
Та вкрали галушку,
Сховали в кишеню –
Дружкам на вечерю.

***
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Здвигнулися лави, як сіли бояри,
Ще й дужче здвигнуться,
Як пива нап’ються.

Дружки:
Де ви, бояри, бували,
Чи сіно косили, 
Чи солому носили,
Чи в соломі ночували?
Миші вуха пооб’їдали.
Де ви, бояри, бували,
У млині ночували,
Обметицю їли,
Тим ви поніміли.

Світилці:
Світилка – шпилька при стіні,
На ній сорочка не її.
Прийшла сусіда, торкає:
– Скидай сорочку, смеркає...

ДАРУВАННЯ  Після обіду виходять танцювати. Надве-
чір всіх запрошують до столу. Ріжуть коровай і дару-
ють молодих. Підносить сват всім гостям на тарілці 
дві чарки горілки і по шматочку короваю. Гості дару-
ють сервізи, постільну білизну, але найбільше – гроші.

ПОСАГ  До молодого відвозять постіль – шафи, подуш-
ки, меблі. Співають:

Нашій матері полегшало,
Що в коморі та й поменшало.
Свекрусі погіршало,
Що в коморі побільшало.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Ввечері 
виряджають молоду до свекрухи. Свахи співають:

Та думай, думай, та дівчино,
Думай та гадай.
Брести тобі дві річеньки,
А третій – Дунай.
Та перебрела дві річеньки,
А Дунаю – ні.
Та й забудуться всі розкоші,
А гуляння – ні...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  В  понеділок гуляють у 
молодого. Бояри з молодим, свахами йдуть тещу про-
сити. Дорогою співають:

Та зять тещеньку веде,
На доріженьку кладе.
– Полеж, теще, тута,
Поки знайду прута.
Буду тебе бити,
Щоб учила дочку робити.

Погуляють до вечора та й розходяться. Тещу возять 
по селу, жито молотять в молодого.

с. Хомутець
Записала В. Борисенко 20 квітня 1980 р.  

у с. Хомутець Миргородського р‑ну Полтавської обл. 
від Грищенко Ганни Іванівни, 1943 р. н.,  
Ляшенко Тетяни Борисівни, 1937 р. н.,  

та Кирій Катерини Василівни, 1937 р. н.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Тепер свайбу гарно гра-
ють. У  п’ятницю кличуть на весілля. Чотири-шість 
свашок ходять по хатах з калачиками, запрошують на 

весілля і залишають у хаті калачик, при цьому кажуть: 
«Просили батько й мати, і  ми просимо на весілля». 
Молода з дружкою запрошує тільки хрещених бать-
ків і свекруху. Так і молодий з боярином запрошує 
хрещених батьків і майбутню тещу... Коли свашки в 
п’ятницю запрошують на весілля, то співають:

Ой думай, ой думай, Галино, і гадай,
Брести тобі дві річеньки,
А третій – Дунай.
Перебрела дві річеньки,
А Дунаю – ні,
Забулося гуляннячко,
А розкоші – ні.
– Розкіш була, розкіш була
У батенька мого.
А чи буде, Миколонько,
Така у твого?
– Як будеш, Галинонько, покірненька,
Буде твоя голівонька спокійненька.
Як будеш, Галинонько, така впряма,
Буде твоя голівонька щодня п’яна.
Як будеш ти, Галинонько, така бистра,
Буде твоя голівонька щодня бита...

КОРОВАЙ  Коровай печуть ще в четвер. Мати запрошує 
свашок на коровай. Тісто готує сама мати, свашки 
тільки ліплять коровай і співають:

Ой гули, гули голубоньки,
Полем летячи.
За ними – дівчинонька,
Все питаючи:
– Чи надовго, голубоньки, ви залетите?
Чи надовго гуляннячко ви занесете?
– Полетимо, голубоньки,
Через увесь світ,
Занесемо гуляннячко
На весь твій вік...

У молодого випікають два короваї. Один з них несуть 
у неділю до молодої для обдарування її роду. Коровай 
від нареченої несуть до свекрухи... Коровай прикра-
шають калиною. За столом співають: 

Ой казали люди, казали,
Що свати багаті,
В їх коні на ваті.
Коли вони пішки прийшли,
Молодого в мішку принесли,
А світилочку – в кобці,
Щоб не вкрали хлопці.
А свашку – в ряднині,
Щоб не з’їли свині.

Бояринові:
Старший боярин чубатий, (2)
До стіни прип’ятий,
Гвіздочком прибитий,
Щоб не був сердитий.

Свасі:
Свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила.
Хоч одну ізліпила,
Та й ту зтеребила,
З зеленого сіна,
Та й ту сама з’їла.
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392 ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ 
 РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  У  клубі молодих обрядовий 
староста зустрічає хлібом-сіллю на рушнику, пере-
дають хліб-сіль свідкам, які тримають його під час 
реєстрації шлюбу... Після реєстрації шлюбу йдуть до 
хати молодої... Батьки молодого зустрічають нарече-
них із хлібом і запрошують до хати... 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Боярин заводить 
за стіл молодих, які тримаються за хусточку. За стіл 
сідають дружки і весь причет молодого. Тепер менше 
в хаті, а більше в будках [намети для весілля]... Сватів, 
які привезли постіль [придане], шанують [пригоща-
ють за столом], міняють калач. Повертаючись до хати 
молодої, свахи співають:

А в нашого свата
З верби-лози хата,
А двері – з берези,
Ми їдем тверезі...

На стіл ставлять борщ, варену капусту, холодець, 
овочеві салати, ковбасу, голубці, котлети, сирники зі 
сметаною. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Перед молодими мати засвічує 
свічку і ставить на столі. Свахи співають:

Засвіти, мати, свічку
Та й постав на столі,
Та нехай люди подивляться,
Чи пара мені.
Ой чого свіча восковая
Та й не ясно горить,
Ой з ким любилася, та й розлучилася,
Серденько болить.
Та з ким любилася – розлучилася,
Та й серденько болить.
Ой з ким не зналась, та й повінчалась,
Треба в світі жить.

Цю пісню тепер часом і не співають, бо молоді не всі 
знають, це старші співають. Обов’язково запалю-
ють свічку. На столі перед молодими стоїть коровай, 
дві пляшки з варьохою, зв’язані червоною стрічкою. 
У пляшках стоїть калина й жито... 

ДАРУВАННЯ  Перед тим як мають подати останню 
страву  – ягідний кисіль, бо кисіль  – лепеха, що з-за 
столу випиха, – то обдаровують молодих і крають ко-
ровай молодого. Робить це старший дружок, а свахи 
співають: 

Старший дружок коровай крає,
Семеро діточок має,
Та всі з кошельками,
Весь коровай забрали.
Хто – в міх, хто – в кишеню –
Батькові на вечерю.
А хто – в міх, в рукавицю –
Дівчатам на вечерницю.

Тепер здебільшого дарують гроші, а  також подарун-
ки: телевізор, меблі. Раніше про кількість подарунків 
писали на стінах, тепер свашка, яка збирає подарун-
ки, оголошує, хто що дарує: «Свекруха дарує невістці 
кочергу і гроші, постіль». До кожного подарунку про-
мовляють: «Даруємо молодому пару голубиць, щоб не 
ходив до чужих молодиць; молодій  – пару голубків, 
щоб не задивлялась на чужих чоловіків».

Молодь співає тепер переважно сучасні пісні: «Ой не 
світи, місяченьку...», «Ти ж мене підманула...», а найчас-
тіше «Де б я не ходила, де б я не була...». Цю пісню всі 
знають, вона дуже популярна. Співають і старі, і молоді:

Де б я не ходила, де б я не була,
Всюди тобі, тату, дякувала.
Дякую тобі, тату, за свою веселу хату,
Більше не будеш, не будеш.
Де б я не ходила, де б я не була,
Всюди тобі, матінко, дякувала.
Дякую тобі, мамо, що будила мене рано,
Більше не будеш, не будеш.
Де б я не ходила, де б я не була,
Всюди тобі, братіку, дякувала.
Дякую тобі, брате, що водив ти хлопців в хату,
Більше не будеш, не будеш.
Де б я не ходила, де б я не була,
Всюди тобі, сестронько, дякувала.
Дякую тобі, сестро, що чесала косу чесно,
Більше не будеш, не будеш.
Де б я не ходила, де б я не була,
Всюди вам, пороги, дякувала.
Дякую вам, пороги, де збивали хлопці ноги,
Більше не будуть, не будуть.
Де б я не ходила, де б я не була,
Всюди я вам, вишні, дякувала.
Дякую я вам, вишні, де стояли хлопці лишні,
Більше не будуть, не будуть.
Де б я не ходила, де б я не була,
Всюди вам, тополі, дякувала.
Дякую вам, тополі, нагулялась я доволі,
Більше не буду, не буду...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  У  п’ятницю ввечері 
дружки в молодої вбирають гільце. Приходить мо-
лодий з боярином викупляти гільце. Боярин ставить 
могорич на стіл, усі дружки й бояри сідають за стіл, 
співають різних пісень. Гільце залишається в молодої, 
його несуть у день весілля, коли виряджають молоду 
до свекрухи.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  У  суботу наречену сходяться вбира-
ти до шлюбу дружки. У  домі молодого збирається 
причет  – свашки, світилки, бояри. Мати нареченого 
перев’язує весь причет: жінок – хустками, чоловіків – 
рушниками, боярів – носовими хусточками, чіпляють 
світилки квітку.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Коли молодий вихо-
дить із хати, щоб іти по молоду, а  потім до шлюбу, 
мати тричі обсипає його й весь причет. У фартусі три-
має гроші, жито, калину й обсипає. Коли приходять 
до нареченої, її мати також виходить із житом і обси-
пає молодого. Наречена виходить, перев’язує нарече-
ному руку хусткою і стає біля нього. Мати нареченої 
також перев’язує почет молодого. На порозі стоять 
два хлопчики з качалкою і просять за наречену викуп. 
Торгуються, хотять папірець червоненький. Боярин і 
молодий викупляють молоду.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Мати хлібом благосло-
вить молодих, і вони разом з причетом відправляють-
ся в Будинок культури на урочисту реєстрацію шлю-
бу. Світилка несе гільце, дружок  – хліб-сіль на руш-
нику. Грають народні музики: гармошка, дві скрипки, 
бубон.
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ПОСАГ («ПОСТІЛЬ»)  Після обдарування виходять тан-

цювати. У цей час готуються везти постіль [придане]. 
До постілі входить: обов’язково шафа, ліжко, постіль-
на білизна, подушки. Усе це складають на машину. За-
міжні жінки і брат молодої [рідний або двоюрідний] 
сідають на машину. Мати обсипає з фартуха постіль 
житом, пшеницею тричі. А свахи на машині співають:

Не сип, мати, житом,
А сип калиною,
Долею щасливою.

Брат тримає в руках калач. Дорогою їдуть і співають:
Ой матінко, вутко,
Ворочайся прутко.
Вже сонце низенько,
Вже й постіль близенько.
За воротами вишня,
Туди матінка вийшла
Ягідочок рвати,
Постіль виглядати.
Ой на горі жито,
Під горою м’ята,
Кажіть, добрі люди,
Де сватова хата.

Свекруха виходить зустрічати постіль, обсипає маши-
ну, свахи також співають: «Не сип, мати, житом...».

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Свахи, які 
возили постіль, повертаються, і  мати нареченої за-
прошує всіх за стіл удруге. Наречена прощається з до-
мівкою, дружками. Дружки співають:

Прощай, прощай, Галочко,
Сестро наша,
Теперечко ми не твої,
Ти – не наша.

Свахи співають:
– Ой ростіть, ростіть, дві яблуньки,
Ростіть, не хиліться.
Ой живіть, живіть, та й ненько моя,
Та й не журіться.
– Ой як нам не хилиться –
Вітер повіває,
Як же нам не журиться –
Дитя покидає.
– Ой як та будуть, ненько моя, 
Морози тріщати,

Ой та нікому буде, ненько моя,
Сорочечок прати.
Ой як та будуть, ненько моя,
Замети нести,
Ой нікому буде, ненько моя,
Водички принести.

Брат бере молоду за руку й виводить до воріт. З коси 
в неї він розплітає стрічку біля воріт і прив’язує собі 
до коліна. Батько й мати дають молодим по хлібині в 
рушнику. Молоді тричі вклоняються батькам та всім 
родичам і йдуть до молодого...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Понеділок. Боярин іде за-
прошувати тещу й родичів на весілля до молодого. Від 
неї несуть нареченій сніданок. Їм виводять підмінних 
молодих, накритих простирадлами, і родичі повинні 
вгадати, під яким справжня наречена. У  понеділок 
ще вночі малюють на стіні годинник, де вказано, на 
котру годину приходити вранці на весілля. Хто за-
пізнюється на вказану годину, того кладуть у рядно й 
колишуть, а він має розплатитися пляшкою горілки. 
Ще до того як принесуть сніданок, у понеділок уранці 
молодій показують межу. Підв’язують молоду рушни-
ком за талію і ведуть по всій межі садиби. На кожному 
куті прив’язують до дерева й палять кругом неї соло-
му, танцюють. Молодий усіх пригощає і тим викупляє 
молоду. Співають «Несе Галя воду...» та інших пісень.

«МОЛОТІННЯ ЖИТА», КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ 
БАТЬКІВ  Після цього обряду починають у хаті жито 
молотити. Ще на початку весілля кладуть за картини 
пучки жита в колосках. У понеділок знімають це жито 
й молотять. Потім збирають обмолочене жито у відро, 
змішують його із землею, насипають за комір рідним 
батькам молодого і хрещеним. Потім везуть [батьків] 
на теліжці до річки й купають. Молоді викупляють 
батьків. Пригощаються за столом і розходяться.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  У  вівторок  – циган-
щина. Найближчі родичі вбираються в спеціально 
приготовлені костюми, одягають маски, розмальову-
ються. Ідуть до хрещених батьків, циганять кури. Тут 
іде лікар, міліціонер, цигани, фальшиві молоді. Через 
тиждень після весілля близькі родичі нареченого й 
самі молоді йдуть до батьків молодої на відвідини. 
Тиждень після весілля наречена не мала йти в гості до 
своїх батьків.

МИРГОРОДСЬКИЙ  РАЙОН
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ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Городець
Записала Л. Войтюк 21 вересня 2003 р.  

у с. Городець Володимирецького р‑ну Рівненської обл. 
від Слюсар Мотрони Дмитрівни, 1936 р. н. 

СВАТАННЯ («ЗАПОЇНИ»)  Колись не так було, як зараз. 
Ідуть до церкви, побачить хлопець дівчину, сподо-
бається йому. Прийде, скаже батькам: «Ідєть до цей». 
Свати йшли з півлітрою, хлібом. Це батько, мати, хре-
щені батьки. Молодий не йшов. Колись примушува-
ли дівчину виходити заміж за нелюба. Батьки казали: 
«Іди за його, вон багатий». Хліб міняли. Домовлялися, 
коли запоїни. Сватання  – це запоїни, а  то договори. 
Брали на запоїни хрещених батьків, ще когось із роди-
ни. Ішли до молодої. У молодої готувалися. Готували 
печеню – м’ясо варили, яйця били; пшоняну або рисо-
ву кашу, борщ, сир з сметаною – хлібчиком вмокали, 
ложечкою – ні. Хліб пекли. На запоїнах до ночі сиділи. 
Пили – такі маленькі душнички [стаканчики]. Колись 
не пили так, як зараз  – з  кожним стукайся. Одним 
душничком стіл обходили за сонцем. Наливав батько 
молодої і кожному давав...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Коровай пекли. В су-
боту, неділю, понеділок – весілля. Коровай пекла хре-
щена мати. Їй допомагали жінки, які добре жили в 
шлюбі. Молода запрошувала. Хрещена мати розчиня-
ла в п’ятницю звечора, а в суботу місили, пекли. Потім 
увечері коровайниці йшли запрошувати молодих на 
коровай. Мера була на другу неділю після запоїн. Ме-
рали штани, рубашку молодому, рушники. Приходи-
ли п’ять-шість жінок з хлібом. Обмінювалися хлібом, 
пригощалися. Перед початком виготовлення короваю 
молода у  своїх батьків, а  молодий  – у своїх просили 
благословення. Коровайниця перед тим, як почати 
випікати коровай, читала молитву. Місили в мисках, 
в діжці – рідко. Тільки жінки були присутні, чоловіки 
не брали участі у випіканні короваю. Руки мили во-
дою з милом. Виливали в бражку. Потім усі сідали за 
стіл, поки коровай був у печі. Коровай – круглий вели-
кий. Одна здорова паляниця. Зверху мазали водою із 
цукром чи яйцем. Зверху – шишки. Плели з барвінку 
вінок, клали в основі шишок. Шишок п’ять. Коровай 
ділили всім і відламували шишки потрошку... Спочат-
ку шишки пекли, а потім – коровай. Шишки пекла хре-
щена мати, а дівчата робили квєтки. У молодого теж 
випікала хрещена мати. У суботу починалося весілля. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛО-
ДИХ  Зараз багато страв готують з м’яса, салати. Ва-

рили кисіль. Після короваю запрошували за стіл. Пе-
кли коржики – колхозніки. У суботу готували страви. 
Колись готували таке: печеня, сир, у який млинці вмо-
кали, борщ, каша, сало печене, з тієї печені м’ясо витя-
гали, кришили. Салати не готували. З капусти борщ, 
не тушили – не було колись такого. Пили горілку, бо 
більше нічого не було. Купували. Тепер різне готують: 
капуста і тушена, і варена, салати з буряків, капусти, 
котлети. Холодець був. За Польщі то ще не варили, за 
німців готували. Спочатку ставили борщ, потім сир... 
Столи застеляли, лавки – ні. Їли всі з однієї череп’яної 
миски, великими ложками. Пили одним стаканом  – 
душником. Пекли паляниці. Як приїхали з вінчання, 
сідали за стіл. Потім увечері знову запрошували за 
столи, коли молоду забирали...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай ділив старший дружок 
і менший. Один різав, а  другий давав. Спочатку да-
вали рідним батькам, потім – хрещеним, братам, се-
страм і всім гостям. Що залишалося, віддавали «запо-
рожцям». Музикантам давали підошву [низ короваю]. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Дружки но-
сили снідати молодій. Півлітри брали, щось випікали. 
Хлопці хотіли відібрати... Воду носили. Дружки з мо-
лодою йшли по воду. Обливали її, розливали воду. 

ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН
с. Білоберіжжя
Записала С. Маховська 8 жовтня 2011 р.  

у с. Білоберіжжя Дубенського р‑ну Рівненської обл. 
від Кіслашко Ольги Якимівни, 1916 р. н.

СВАТАННЯ  Вже залицялися єдин до одного. А  пізні-
ше робили свадьбу. Несли хліб і бутилку водки. І там 
ото вони зараз познакомилися, то в єдному селі було. 
І  до молодої був, перша стопка до молодої, молодий 
з молодою стукались, тоді стопку випивали обоє, і це 
таке було заключеніє свадьби. Як послє шось не по-
розумілись, вона йому за це оддавала гроші, як уже їм 
шось не подобалось там. А так, то справляли свадьбу. 
Обізатєльно тато, хрещений, ще сусіда якийсь [ішли 
свататися]. Оце так ішли до молодої в свати... Рідко 
[жінки йшли]. Так де в кого не було батька, то мате-
ра брав. Обязатєльно сідали за стіл, випивали водку, 
домовлялися за свадьбу. Обмінювали хліб обізатєль-
но. Цьой хліб оставався, вони давали свій з дому. Оце 
було так. [...] То раньше договарювалися, шоб було со-
гласно. А як він приїхав з другого села до неї, то вона 
не хотіла. Він давав їй стопку, вже вони стукались ви-
пити... Як вона його не хтіла, то вона не хтіла випива-
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ти. А якшо вони випили, то послє вона йому вертала 
за цьой росход гроші. Було таке тоже. Платила, якшо 
це з її причини... А якшо було согласно, то без свадьби 
робили, без шуму. Робили собі весілля і все. Яке весіл-
ля, ну, повінчались, десь навіть на стороні нишком...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Ще од четверга. Пекли хліб вели-
кий білий, калачі – це вже начиналася свадьба. Співа-
ли жінки весільних пісень... Пекли калачі, співали до 
його пісні українські весільні. Хресних матерів, бать-
ків, сусідів, багато збиралося людей. Запрошували. 
І пекли цьо в четвер, починаються перші дні весілля. 
І зачинають, і так воно кінчається майже другого чет-
верга. Бо поки шлюб одбудеться у неділю. Це у четвер 
начинається весілля. А тоді в другий четвер кінчаєть-
ся весілля... Пекли шишки, підготовляли страви. І вже 
ввечорі заходять, дуже крепко співали всі, і ще музи-
ка грала. Пекли такі шишечки з тіста. Дітям давали ті 
шишки. Більше дітям, бо діти бігли на весілля, то кож-
ній дитині давали ту шишечку. Багато їх напікали... 

КОРОВАЙ  Круглий такий великий хліб [коровай]. І гар-
но дуже вбирають зверху його. З тіста роблять всякі 
такі шишечки. А тоді вбирають його, і він спечеться, 
то тоді вже ставлять велику таку різку – букета такого 
великого. Застромлюють у той хліб і ставлять його на 
столі. Це вона [«різка»] з трьома такими вилками. І її 
вбирають. Вони всі три вкупі. Одно деревце. І так вби-
рають. А послє, я знаю, одну тілько ставили. А тоді як 
молодий приїжджає з своїм, то міняють: його остав-
ляють, а  її оддають. Міняють коровай  – цього буке-
та з хлібом... В п’ятницю коровай ставили, а в суботу 
збиралося багато людей, родичі і співали разні пісні 
весільні. [Як називали весільну суботу?] «Коровай», 
так і називався. А на другий день – «весілля» звалось...  
Танцювали з коровайом. Ті жінки, шо місили і вироб-
ляли, то ті з коровайом танцювали і співали пісню:

Ой чия то милая
Під коровайом гуляла.

І кажуть, чия вона, як вона звалась: 
То Кольова милая
Под коровайом гуляла. 

А до цієї пісні просять: «Да Пречистая Мати, благосло-
ви, Боже, і отець, і маті, да своєму дітяті пісеньку заспі-
вати, під коровайок погуляти». Обязатєльно [запікали 
гроші в короваї]. Як уже мали виробляти, клали хліб, 
називалась «підошва» – така з хлібу, такий корж. І на 
цей корж клали гроші. А тоді клали знов той коровай 
на ті гроші. А як уже ділили його на перезов, то там по-
падало ті гроші кому-небудь. А ця підошва – му́зикам 
оддавали. І музика грала... Ще в цю підошву колоски з 
жита... [Чи міг коровай не вдатися?] Мало таке було. 
Навіть так як у печі чогось розколиться, то кажуть, шо 
молоді можуть розойтись. Але чи воно те було, я  не 
знаю... Але бувало, шось він лопне посередині... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ходили зо дві, зо три ді-
вчини і просили, казали: «Просить тато і мама, і мо-
лодий на коровай і на весілля». Ото вони ходили по 
сусідах. А як уже далі, на друге село, то їде молодий 
з своїм сватом – це друг молодого. Звичайно, гарний, 
одітий, як кожну неділю. А молода ходила у вінку і в 
лєнтах по селі з своїми подругами. «Дружки» [назива-
ли їх]. А в молодого називали «свати»... Як в одному 
селі, то ходив і до її родини, а вона – до його. А як уже 
в другому селі, то не ходили...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Обізатєльно купляли  – куплений 
віночок і таких дві білих лєнті, бо як ходила по селі за-
прошувати, то разноцвєтні були лєнти, багато. А тоді під 
вельон тільки таких дві білих, великих, довгих. А йому 
[молодому] на груди вішали квітку, і  в їх обох єднакі 
були квітки... Пришивали квітки хлопцям – сватам усім, 
а дівчатам – лєнти... Молода всєгда була одягнута в біло-
му платті. Це було літом. А як уже зимою, то ще на те 
плаття вона надівала пальто якесь. Взуття було, він при-
возив їй чоботи хромові, гарні. Перепивав її через стіл. 
Дружка брала. З сватом вдвох перепивають чоботи її і 
з горілкою... І вона в тому обуві їде в церкву. Це перед 
вінчанням було. Він приїхав, то зараз до неї підходить 
молодий і сват, і дарують їй ті чоботи. Дру́жка бере...

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  Як дальше ото в селі, то ма-
шин раніше не було, на підводі застелено гарно, гар-
ним килимом. Молода отдєльно сиділа з сватами [...], 
на єдній фурі, а  молодий  – на другій. Котресь їхало 
вперед, обично молодий, а молода – за ним... Як вони 
[два весілля] стрічаються, то одні другим кланяють-
ся... Украшалі [коней] лєнтамі, гарненьким...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  То якшо він, молодий, 
приїжджає, а вона [молода] сидить за столом. І хтось 
з родичів, родини [«продає» молоду], як нема малого, 
то навіть дорослі. А підходять свати його, молоді два 
хлопці, і купляють молоду. Вона вже сидить за столом 
там, то її вже «скупляють» називається... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ Розписувалися, а по-
слє вінчалися... Ставали на рушник [молоді]. В церкві 
лишався [рушник]. Над молодою [вінець] тримала ді-
вчина, дружка, а над ним [молодим] тримав хлопець. 
Так мінялися. Пара тримала, хлопець і дівчина – друж-
ка і сват... [Раніше] вінчалися. А було таке коротеньке, 
десь перерив, шо розписувались, не вінчались. У нас 
майже [всі] вінчались, бо в нас церква. То в нас вінча-
лись. Але були такі пари, шо не вінчались. Як би каза-
ли «комуністи» і таке. То не вінчались... Усі [йшли] – і 
посторонні люди, і повна церква людей... «Ай, поїхало 
весілля до церкви». І  «шух» – люди всі біжать поди-
витись на молоду, як будуть вінчатись. Співав хор... 
Послє вінчання [молоді починали жити разом]...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Образами: «Да благо-
слови, Боже, да Пречистая тоже, і  отець, і  мати, да 
свойому дитяті...»... Підстеляли [молодим] кожух або 
вовняний килим. Як вони од шлюбу прийшли, то вже 
там робили їм за столом ту посаду, і вони на її сідали... 
А як вони їдуть до шлюбу, то їх [...] обсипають зерном. 
Кругом це всеньке весіллє. А  як вже вони обсипали 
три рази, то тоді переходить [мати] перед коні і тако 
робить хреста зерном... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  [Якщо в молодих не було рідних бать-
ків, то хто їх заміняв на весіллі?] Хресні були або якісь 
родичі. Бо так було, шо батьків не було. [Хто вів весіл-
ля?] Називався «дружко ́» – родич. У йо ́го – його ́ ро-
дич, у неї – її родич... У неї були родичі чи сусіди. У неї 
були її, а в його – його. «Сва́шки» і «свати́» називали... 
Молоді [незаміжні] ще свашки. А було дві таких сва ́хи 
[старші]: у неї дві було, і в його було... То вона мала 
стелити у церкві під ноги щось. То вона мала з собою 
у кошику чи зав’язане. Куха ́рки [готували їсти]... Ка-
зали «запорожці». І  то ті «запорожці» [...] стукали у 
двері, їм виносили бутилку водки, хліб. То таке було. 
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Але не на кожному весіллі... Її [молоду] ховали, шоб 
пожартувати. Поки приїхав молодий, її десь сховали – 
нема молодої. А вже пожартували, то вона виходить...

МУЗИКАНТИ  Ще навіть за мої пам’яті – гармошка і буб-
но. А вже послє, то [...] оркестра була така. Гарна музи-
ка. Бо то раньше кілько весіль, то дуже багато молоді 
збиралося, і молодь танцювала надворі...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Капусту, пірож-
ки [готували]. З  чим там попадали  – з овощею... Те-
пер – торти, а тоді – такі. А голубці вже посля, а ще 
зразу не було. Була горілка. Хто пив горілку, а хто – 
який компот. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Різку таку гарну вбіралі  [...] вся-
кими букетами. А  ще раньше, то овес. Була різка і 
прив’язаний пучечок овса... [Чи крали взуття в моло-
дої?] Одного украдуть і шукають. Співають і шуткують... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Це вже послє 
шлюбу [ділили коровай]. Як шлюб кінчився, обід 
кінчився в молодої, сидять всі за столом, і роздають 
коровай, ріжуть. Різав всєгда або батько хресний, або 
старший брат, як є в неї... І після цього короваю об-
даровували молодих... Батьки дарували коня, корову, 
кусок землі, а родичі дарували хто шо: хто – покрива-
ло, хто – одіяло, хто – «настілник» казали...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  У придане давали хто хустку, хто 
кофту, а  батьки дарували кусок землі, корову, куня 
[коня]. Помагали їм жити, бо були так, шо жили окре-
мо молоді. А були, шо жили разом з батьками. То як так, 
вони давали шо-небудь, вони шось собі розживалися... 
А придане дарували послє шлюбу. Кончиться весіллє, 
тоді дарували. І навіть бувало так, шо на другий день, 
в понеділок, то називалось «перезов», то давали вже... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  [Коли молодий за-
бирав до себе молоду?] На другий день. А ні, то і того 
самого [дня] вночі. Поки вони вже прогуляли, то він 
вже забирав до себе її в неділю. Там [у молодого] уже 
стрічають з образом, з хлібом. Благословили їх і про-
сили: «Прошу до хати!». Вони заходили в хату, і садо-
вили їх за стіл, і пригощали, багато вже родини сідало... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як привезе він вже її [моло-
дий молоду] до себе, сідають за стіл він з нею. Батьки 
їх вітають горілкою, вином, його батьки. А пізніше її 
[молоду] вже розбирають... Знімали віночок, вельон, 
лєнти і надівали на неї, мати його, накидала на неї 
хустку... Вона [молода] вбрана була і танцювала, хто її 
припросив: з молодим, з якимсь сватом чи там з сво-
їм [...] родичем. А тоді, як уже її розібрали, то того ві-
ночка вона тримала тако в образі... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Готували [молодим постіль]... 
Подушки, одіяла. А колись то ще не було цього тако-
го, ну, подушки і такі ткали килими. У молодого в хаті 
[ночували]... То ще такий великий був піл з постелью. 
То там вони десь в одному краї, обоє тих молодих... 
[Чи було таке, щоб дівчина «нечесною» виходила за-
між?]... Було, але воно було скрито. А  як розкрите 
було, дитина була вже, то так з дитиною. [Чи засуджу-
вали таких дівчат?] Так у селі переговорили да все...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («ПЕРЕ-
ЗОВ»)  А в понеділок це була, називалась «перезов». 
Перепивали родичі, хто шо має. Вже мо́лоді там не 

було, тільки старіші люди. Перепивали їм, хто шо: 
хто  – гроші, хто  – таке. Це всі вже йшли. І  молодої, 
і молодого [гості]. Це в молодого була перезов. І його 
рід, і її... Хліб приносили... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («РОЗХІДНИЙ БОРЩ»)  
То ще такі невеличкі гості [у вівторок], то називалося 
«розхі ́дній борщ»... А тепера через тиждень молода з 
молодим, як він її забрав од неї, од її батьків, то вже 
він їде в гості до неї. Не сам, батьки його їдуть, хресні 
його їдуть, сестра, братики. То цьо їдуть вже в гості до 
неї. Погостять там, і вже, а «перезов», то в його...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  У нас навіть, зна-
єш, не тілько молодим, навіть який йдеш, і їде підвода, 
бо раньше тих машин не було, то треба стати, постоя-
ти, поки вона проїде... Оце як вони [молоді] стали на 
шлюбі чи сіли на підводу, – нікуди не повертатись... Як 
молоді ставали на вінчання, то їм давали свічки, а над 
головою свати тримали корони такі. Було, шо потухло. 
Казали, шо обізатєльно воно котресь уперед помре... 
А бувало, шо хтось розходились. Чось не зійшлись ха-
рактером, розійшлись... Казали, як іде дощ, буде моло-
да плакати. А єдні казали, шо щаслива [буде]...

c. Тараканів
Записано 2006 р. у с. Тараканів  

Дубенського р‑ну Рівненської обл. 
від Довганя Семена Павловича, 1929 р. н. 

Розшифрувала І. Мизюк 2012 р.

ПРОЩА. «КОРОНА»  [Як збирали молоду до шлюбу, то 
читали «Корону». Це робив староста чи сват.]

1. В ім’я Отця і Сина і Духа Святого.
І того Духа, що вступає до серденька твого.
Музиканти, слава! 
Слава!
Слава!

2. Дорогі гості і ви, добрі люди,
Я вас дуже прошу:
Нехай в цьому домі
Тихесенько буде.
Послухайте раду:
Я буду молодій дівчині
«Корону» читати. 

3. Я читаю, а ви слухайте,
На увазі майте,
Як я скажу перше слово,
Всі на ноги встаньте,
Молодій дівчині
Честь і славу віддайте.
Слава!

4. А зараз прошу всіх встати,
Бо я буду молодій
«Корону» читати.
Слава!

5. Добрий день тому,
Хто є в домі цьому –
Старому й малому,
Богові Святому.

6. Добрий день хлопцям
Та усім дівчатам. 
Добрий день стареньким
Та усім дитятам.
Слава!
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7. Прошу вас, бояри,

Шапки поскидати,
Бо я буду нашій молодій
«Корону» читати.
Слава!

8. Стою за порогом
Славного дому.
Здав би я «Корону»,
Та не знаю кому. 
Чи тим дівчатам,
Що моїй «Короні»
Так гарно співали.
Чи тій дівчині,
Що на посаг сіла,
Що від смутку,
Як квітка, збіліла.
Слава!

9. Чи отій княгині, що як зірка сяє,
Своїм білим личком весь дім прикрашає.
Чи тим дружкам, що молоду обступили,
Що так заміж хочуть, аж позбулись сили.
Слава!

10. Дорого нам ця «Корона» коштує,
Та наш молодий нічого не шкодує,
Бо ця «Корона» не від мене і не від нього,
А від самого Господа Бога Святого.
Слава!

11. Ісус Христос носив корону тернову,
А я тобі даю розмайринову. 
Корона зелена, цвіт розмайриновий, 
Та на твоїх очах, панно молодая,
Уже плач готовий.
Слава!

12. Будеш, красна панно, будеш умлівати,
Коли прийдеться тобі цей віночок носити. 
Бо Пречиста Діва в короні ходила
І для вас, дівчат, цей закон лишила.
Слава!

13. Як одягнеш цей віночок на голову, стоя,
Ти не журись, красна панно, з дороги не 
зблудиш,
Як у чесній короні до шлюбу приступиш.
Слава!

14. На твоє прохання ми поприходи ́ли,
Щоб ріднії батько й мати вас благословили.
Слава!

15. А ви, тату й мамо, підійдіть близенько.
Нехай я вам уклонюся до ніг низенько.
Слава!

16. Дякую вам, тату й мамо, за ваше старання,
За плекання довгих кіс і за заплітання.
Слава!

17. А Вам, пане, особливу подяку складаю,
Бо ви мене виховали, як голубку в раю,
Бо ви мене доглядали, ви мене учили,
Нічки недоспали, до серця тулили.
Слава!

18. І вам дякую, бабуся і дідусю,
Що ви мене учили
І маленькою за ручку
До церкви водили.
Слава!

19. А ви, мої рідні, чим я вам віддячу?
Низенько вклонюся і гірко заплачу.

20. Щоб ти, славна панно, кам’яне серце мала,
Щоб цю «Корону» вислужила і не заплакала. 

21. Щоб ти, красна панно, була завжди мила,
Щоб цю «Корону» вислужила й сльози не пустила.

22. Приніс я корону, щоб тобі віддати
І над нею кілька слів сказати.
Настала сьогодні щаслива година,
Котра буде для тебе завжди пам’ятлива.
Слава!

23. Що тобі, княгине, хочу я сказати?
Відсьогодні стан дівочий мусиш покидати.
Слава!

24. До вас я, дівчата, в сльозах промовляю,
Що віднині стан дівочий навік покидаю.
З вами я ходила, з вами розмовляла,
А сьогодні серед вас княгинею стала.

25. Не можу вам, подружки, цього передати,
Який мені жаль вас усіх покидати.
На все Божа воля: треба покидати
І своє дівоцтво іншим передати.

26. Усі сьогодні Бога просили в цю святу,
Де вирішується воля Божа,
Яка відриває від родичів молоду дівчину.
Слава!

27. І відірветься вона від родичів любих,
А вільне і славне дівоцтво навіки закине.
Слава!

28. Вже пройшло твоє дівоцтво, мов пішло з водою,
Бо корону розквітчану держать над тобою.

29. Вже твоє дівоцтво попливе з водою,
І його ти не доженеш навіть пташиною.
Вже твого дівоцтва ніщо не догонить:
Ані пташка, ані сто коней.

30. Всі твої подружки за тобою плачуть,
Бо тебе в такому стані більше не побачать.
Прощайся з подружками, бо тобі вже з ними
Більше не ходити,
І тих, що любила, більше не любити.

31. І всі тії стежечки заростуть тернами й осокою,
Де ходила та гуляла з хлопцями гурбою. 

32. І дівчата перестануть до тебе ходити,
А хлопці вже будуть інших любити. 

33. Не плач, панно молодая, бо те не поможе,
Як ти будеш плакать, то ми будем тоже.

34. Не плач же, голубко, а будь рада тому,
Що зібрався увесь рід на подвір’ї твому. 

35. Ти сміялася змалечку кожної години,
Потішала тата, маму, всю свою родину.

36. Щоб ви знали, мамо, як те серце мліє,
Коли же воно, мамо, знову звеселіє?

37. Не плач, панно молодая, а будь рада тому,
Пішли б заміж і дружки, то нема їх брати кому.

38. Не плач, не плач, красна панно, 
Хай молодий плаче,
Приведе жінку в хату – то й побачить,
Що то сімейне життя значить. 

39. А ти, пане молодий, щоб не було лиха,
Славно жінку обнімай – буде в хаті тихо. 

40. Бо коли не будеш жінку обнімати, 
То буде тебе до інших ревнувати.
Буде ревнувати, буде і сваритись
Та потємки на других дивитись.

41. Годі, годі, красна панно, уже дівувати.
Відсьогодні та довіку мусиш мужа шанувати.

42. Ти думала, красно панно, що ти яблука вкусила,
А ти своє дівоцтво навік загубила.
Слава!

ДУБЕНСЬКИЙ  РАЙОН
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43. А ще незабаром личенько зів’яне,
Пройде хлопець вулицею – і навіть не гляне. 

44. Не плач, моя рибко, бо вже нема чого,
Пригорнула козаченька до серденька свого.

45. Притуляла миленького, ще й поцілувала,
А чи любить, чи покине, чи буде бить – 
В нього не спитала.

46. Не спитала ти у нього, то я запитаю.
Не журися, перепілко, то я так лякаю:
Нам молодий так не зробить, то я добре знаю.
Слава!

47. Як гарная квітка на землю упала,
Так твоє дівоцтво навіки пропало.
Вийдеш заміж – не май думки, як інші мають:
Зараз тиждень по весіллі розводу шукають. 

48. Бо гріх тому великий, хто голову крутить,
Руки в’яже, а думка та серденько 
За другими кучить.

49. Не дай Боже, це нікому, скільки твого віку,
А будь щира, вірна, справжня свому чоловіку.

50. Прощавайте, тату й мамо мила,
Щиро дякую за літа, що мене кормили.
Якось воно буде, вперед не журись,
Встань із-за столу, роду поклонись.
Уклонися тату, мамі та усій родині,
Що допомагали у лихій годині.

51. Не плач, молодая, нехай дружки плачуть,
Коли заміж так хотять, аж до стелі скачуть. 

52. Не гнівайтесь, музиканти, що довго читаю,
Що в «Короні» написано, того не минаю.

53. Тебе, молода княгине, на якийсь час лишаю,
Бо ще дружкам кілька слів сказати маю.

54. То же про вас, любі дружки, буду починати,
За законом, я повинен вас почастувати. 

55. Пробачайте, добрі люди, на словах молюся,
Такі дружки гарні – я на них дивлюся.

56. Кожна дружка червоніє, як у саду квітка,
А про себе думку має: «Доки буду дівка?».

57. Подивіться, люди добрі, старшій дружці в очі,
Вона заміж хоче, аж сльозяться очі.

58. Не раз вона цілувала
За вуглами хлопців з чорними бровами,
А за тії хлопці, що їх цілувала,
Не раз від матусі добре діставала.

59. Не журися, старша дружко, поберемсь обоє,
Люди хрестять в рік одне, а ми будем троє.

60. А ти, менша дружко, дуже не всміхайся,
А на себе в скорім часі свого дожидайся.

61. А на меншу дружку я й не сподівався,
Про щось мені натякнула – я й перелякався. 

62. За ту меншу дружку не буду таїти,
Бо вона іще не вміє корову доїти.

63. А та менша дружка скоса поглядає,
Знаю: заміж хоче, та хлопця не має. 

64. А от старша дружка дала булку хліба,
Щоб я їй висватав хоч старого діда. 

65. А та старша дружка на хлопців моргає,
І чого вона хоче, то Бог її знає. 

66. Тобі же, менша дружко, менше доведеться: 
Ходить півень по подвір’ї, він тобі знесеться. 

67. А та старша дружка дуже гонорова,
Насупила брови, як рижая корова. 

68. А що думають дружки, то я добре знаю,
Вони заміж хочуть так, як грішний до раю. 

69. А за решту дружок нема й що казати: 
Вони водять хлопців в ліс і до свої хати. 

70. Усі ви, дружки, циганського роду – 
За одну копійку повлазите в воду. 

71. А котра дружка дуже заміж хоче,
То нехай увечорі до мене прискоче.

72. Бо в мене є корінець, пахучеє зілля,
Раптом будуть в нас хрестини, а потім весілля. 

73. А ви, дружки, як хотіли віночок держати,
То не треба було хлопців в ліжко затягати.

74. А може, вам, дружки, подати сметани,
Щоб ви добре переспали з нашими сватами?

75. А тепер я вам скажу, без всяких дурниць,
Щоб ви заміж вийшли до других М’ясниць. 
А краще ви, дружечки, заміж не спішіть, 
Поки ви ще молодії, то повеселіться.

76. Прошу дуже вас, дружки, цим не перейматись,
Як приходить вечір, то більше кохайтесь.

77. Не журіться, дружечки, прийде та неділя,
Що й ви мене запросите на своє весілля.

78. Отже, «Корону вже скоро кінчаю
І тебе, княгине, я поздоровляю.
Щоб була здорова, як чиста вода, 
Щоб була щаслива, як в травні весна.

79. Бажаю здоров’я і довго прожити,
Щоб були здорові, і були в вас діти.

80. Щоб свою корону щасливо зносила
І мене до року за кума просила.

81. Прийшов я до вас, щоб «Корону» здати,
І тебе, панно молодая, до шлюбу забрати.

82. Тепер встань і поклонися свому роду 
Старому й молодому,
І нехай благословить тебе до Божого дому.

83. Дякую й вам, музиканти, що так славно грали,
Щоб ваші душі по смерті до раю попали. 

84. А в цілому вам, музики, добре заплатив,
Мав я десь копійку, та й ту загубив.

85. Поки я читав, язик мені кілком став.
Може б, його розхитав, якби мені сотню дав.

86. Прошу старшу дружку з моїх рук
«Корону» взяти,
А за неї добрий могорич дати.

87. Якщо старша дружка не думає могорич давати, 
То попрошу до «Корони» рук не простягати.

88. На цьому кінчаю «Корону» читати,
А вас, музиканти, прошу тричі славу грати:
Слава!
Слава!
Слава!

ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Бережниця
Записала Л. Войтюк 20 вересня 2003 р.  

у с. Бережниця Дубровицького р‑ну Рівненської обл. 
від Романюк Тетяни Аврамівни, 1947 р. н. 

СВАТАННЯ  Ходили свататися восени, коли зібрали 
урожай. У  середу й п’ятницю не ходили  – скорбні 
дні. У  середу Іуда зрадив Христа, а  в п’ятницю його 
розіп’яли. Люди завжди постили в ці дні. І  зараз ві-
руючі постять. Ходили в неділю, після церкви, у свати. 
Перед сватанням батько молодого приходив до бать-
ків молодої, разом вирішували економічні проблеми: 
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скільки корів, поля дають дівчині. На сватання йшли 
з хлібом, клали його на почесному місці на столі. Коли 
дівчину засватали, то сватів перев’язували рушника-
ми, обмінювалися хлібом. Свати приносили пляшку, 
на якій була квітка прив’язана. Хліб сватів різали на 
вечерю. Сватати йшли почесні люди (куми) із села, 
які вміли гарно говорити й могли засватати дівчину. 
Батько й мати на сватання не йшли, а  молодий сто-
яв за дверима в домі дівчини. Потім розпивали чарку 
свати і батьки (нікого більше не запрошували) за те, 
що засватали. Брукву тушили з м’ясом (тепер такого 
і не садять), готували тушену капусту, огірки з бочки 
[подавали]. Довго не сиділи.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пе-
ред самим весіллям пекли коровай. Коровайниць 
кликала мати молодої або молодого. Запрошувала без 
хліба. Збирала таких жінок, які добре живуть із чоло-
віками. Жінок – вісім. Тепер на весілля несуть багато 
короваїв, а тут понині печуть один, щоб один чоловік 
був. Цей великий хліб ділили на всю рідню. Не можна 
було в коровайниці брати вдів, щоб вони не переда-
ли свою долю молодій, або тих жінок, у яких чоловіки 
були п’яницями. Брали дерев’яні великі ночви, дві – 
з одного боку, дві – з другого. Потім вони мінялися. 
На коровай ішли без нічого, гарно вдягалися. Руки 
спеціально мили перед тим, як почати місити. Почи-
нався коровайний обряд у суботу, а весілля – у неділю 
й понеділок. Приходили ввечері. Як замісили коровай, 
посадили його в піч, тоді відбувалося застілля в коро-
вайниць, пили горілку. Коли місили коровай, співали:

Тісно в печі, тісно,
Зійшло в печі тісто... 

Перед початком коровайниці просили благословен-
ня: «Паніматко, паніматко! Дозвольте коровай замі-
сити». – «Дозволяю». Так тричі. Тоді вони молилися. 
У тісто кидали, звісно, багато яєць. Замість дріжджів 
використовували розтертий хміль. Тоді тісто – пахуче, 
казали, щоб життя було таке веселе, хмільне. З білої 
пшеничної муки пекли коровай. Додавали сметану. 
Коровай був круглої форми, величезний... На дно 
круглої форми клали хміль розтертий, потім – велику 
паляницю-коровай. У тісто клали гроші, щоб молоді 
багаті були. Вирізали палочки, замішували прісне тіс-
то й обмотували ним шишки. Коли коровайниці пе-
кли коровай, дівчата-дружки збиралися в другій кім-
наті. Молода була в українському костюмі, вони співа-
ли, робили квітки, щоб прикрашати шишки. Квіти – з 
паперу, обов’язково барвінок рвали. Коровайниці 
обплітали тістом гілочку і її над вогнем запікали, по-
тім давали дівчатам. Спочатку барвінком обв’язували, 
а потім – квітами. Шишок напікали стільки, скільки 
родин буде на весіллі  – на кожну сім’ю. Хрещеним 
батькам обов’язково давали шишки – їх першими ви-
кликали. Усі шишки були однакового розміру, зверху 
їх перев’язували червоною стрічкою. Знизу сам коро-
вай обв’язували вишитим рушником. Коли наречений 
приходив до нареченої зі своїм короваєм, то виносили 
також її коровай. Дружки піднімали їх на плечі – чий 
коровай вище, той буде головним у сім’ї. Зараз так не 
роблять. Тепер коровай печуть, шишок великих не 
роблять, просто прикрашають віночками. Жінки самі 
справлялися, чоловіка не кликали на виготовлення 
короваю. Коровайниці пекли ще «зозульки». Кожній 
коровайниці давали «зозульку». Полоску тіста з од-

ного краю розрізали на три частини, а з другого при-
ліплювали головку та дзьобик, робили й шию. Якщо 
залишалося коровайне тісто, то з нього робили «зо-
зульки». Під час застілля мати або старша коровай-
ниця роздавали їх дітям і навіть дружкам. Старшою 
коровайницею була почесна жінка в селі, могла бути 
й кухарка. Воду, у якій коровайниці мили руки, вили-
вали під плодове дерево, щоб молоді жили гарно. Так 
само випікали один коровай у молодого. Хоч сирота – 
все одно пекли. На вінчання йшли із цим короваєм. 
Щоб дізнатися про готовність короваю, заглядали в 
піч і стукали по тісту: якщо ще не спечений – буде глу-
хий звук, а як спечений – трохи дзвінкіший. Садила 
й витягувала коровай старша коровайниця. Були ко-
ровай, «зозульки», шишки та пироги. Великий білий 
хліб. Різали великими скибками. Пекли перед весіл-
лям – у п’ятницю, хтось із рідні. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Перед він-
чанням молодий приїжджав до молодої. Усі гості сіда-
ли на вози, коні були прикрашені квітами з кольоро-
вого паперу. Вози застеляли домотканими килимами. 
Музики грали. 

ВІНЧАННЯ  Молоді перед вінчанням не їли. Коли було 
причастія, їм священик давав вино. Коровай на він-
чання несли хрещені батьки, а назад – дружки, хлопці. 
Після вінчання всі йшли до молодої... Батьки з медом 
зустрічали молодих...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛО-
ДИХ  Колись так не готували, як тепер. Пекли пиро-
ги – просто білий хліб, форма батона, тільки що ве-
ликий. Різали на скибки. Сир домашній розтирали зі 
сметаною в череп’яних мисках, вмокали туди цей хліб. 
Готували капусту тушену, холодець – драглі. Ложками 
їли, нікому не давали окремої мисочки, усі їли з одної. 
Пили небагато – приблизно літр горілки вистачало на 
весілля. Одна чарка йшла по колу. Починали із хреще-
них батьків і рідних батьків. Вони підходили до моло-
дих, чарку тримали голими руками, передавали далі. 
Може, і дві чарки було – по одній стороні й по другій. 
Один наливав горілку. Співали:

Ой де ж той же Йосип,
Шо горілку носить?
Під полою тисне – 
Нехай вона йому скисне.

Вареники подавали  – із сиром, капустою, квасолею. 
Кисіль у мисках: терли картоплю  – крохмаль, фрук-
тів багато варили, як узимку – сушка (яблука, груші, 
сливи). Варили узвар, змішували з крохмалем і лож-
ками їли. Пекли млинці з житнього борошна, їли із 
сиром. М’ясо запікали. Голубців тоді не робили. Супів 
на весілля не варили. Кашу гречану, рисову готува-
ли – хто що мав. Тепер уже капусту тушать з рисом – 
по-культурному. Для молодих спеціально нічого не 
готували... Квас робили із хліба та сушки, буряк тер-
ли, додавали цукор. Раніше не наймали кухарок, зараз 
най мають. Кухарками є жінки, які вміють добре готу-
вати. Вони складають меню на весілля...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Коровай стояв 
на столі, де сиділи молоді. У комору його не заноси-
ли. Ділили коровай дружки́. Двоє. Їх перев’язували 
рушниками. Старший дружко, який мав краяти ко-
ровай, казав: «Пане свату, пане свату! Дозвольте хліб 
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святий поділити». «Дозволяю!»  – відповідали бать-
ки. Так тричі. Як різали, шишки виймали й утикали 
в буханку хліба, ставили поруч. Найріднішим давали 
коровай і шишку. Тарілку, на яку клали коровай, об-
мотували хусткою й розбивали об землю. Люди дава-
ли гроші – перепій. Підошву [низ короваю] віддавали 
музикантам. Якщо хтось не зміг прийти на весілля, то 
йому несли коровай. Молодим також давали коровай. 
Обдаровували молодих – намітки давали, хто – гроші, 
полотно, хустку. Танцювали, співали. Перепій  – кі-
нець весілля. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Першого 
дня гуляли до другої-третьої години ночі, поки моло-
ду не забирали до молодого. Скриню везли, дружки 
виносили подушки. Їхали з молодою свахи. У батьків 
ловили курей, виводили корову. На другий день бать-
ки молодої приходили до молодого. Свахи, які їхали з 
молодою, постіль для молодих стелили. Доставали все 
зі скрині. У коморі стояло ліжко, там їм стелили.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Другий 
день – понеділок – йшли в перезви до молодого. Све-
круха зранку молодій не давала нічого їсти, поки їй з 
дому не принесуть їсти дівчата – дружки. Несли тріш-
ки м’яса, хліб і пироги, що в них було. Дівчата прине-
сли – молода поїла. Дружок у молодого запрошували 
за стіл. Потім в обід мати вела всю рідню до молодого 
на весілля, співали. Дівчат молода зустрічала в хус-
точці, бо вже була жінка. Вельона знімала свекруха, 
пов’язувала молодій хустку. Коли йшли перезви, при-
водили перебиренців – родичів молодої. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ У  на-
ступну неділю робили «гості». Молода цілий тиж-
день не мала права йти до своїх батьків, лише через 
тиждень після весілля. Йшли з хлібом. Останній етап. 
Вона – вже молодичка. Не ходила тиждень, щоб зви-
кла, щоб не тягло додому...

с. Великі Озера
Записала С. Маховська 7 жовтня 2011 р.  

у с. Великі Озера Дубровицького р‑ну  
Рівненської обл. 

від Костюкевич Зіни Іванівни, 1923 р. н.,  
та Міркевич Ніни Миколаївни, 1963 р. н.,  

родом із с. Великий Черемель Дубровицького р‑ну  
(у с. Великі Озера мешкає з 1982 р.)

ВИБІР ПАРИ  [Чи впливав матеріальний стан на вибір 
пари?] Аякже. І  тепер впливає ще. Вже як шукають, 
де бедна, де багата. А як приходять так, шо полюбілі-
ся, то і не шукають, чи бєдний. Любов – вона докаже, 
де бєдний, де багатий... То батьки засватувалі колісь. 
Прийдуть самі, взялі посваталіся, а  молодий і мо-
лода і не бачилися. І  всьо, і  батьки пошлі посваталі, 
і забралі, і пожениліся. Моя баба ще була, вже вмер-
ла, [19]22-го году була, то її батьки посваталі, і вони 
пошлі. То вона год з чоловіком не спала. Занесла сні-
даті, а вона у рядні сидить і у куточку. А чоловік сто-
їть... Наталка дала їсти, я зайшла: «То шо ти робиш?». 
А вона обмоталася тако і сидить у рядні... А гуляла з 
другім і любіла, так любіла, шо вмірала за їм, і батьки 
не оддалі. Да пошла за другого. Да з чоловіком, замуж 
вийшла, год пожила да покинула, то і не жила. Да по-
шла з другім... 

ДОГОВІР  Як я, то мій чоловік сказав, шо я тебе забе-
ру. Два годи мі з ним ходілі... Мій чоловік [прийшов], 
а батько прийшов: «На який день будемо те діло ро-
бить, запоїни?» Прийшов сам. То ми сказалі, колі, до-
говориліся... До нас в Черемель далеко було іти, вони 
сюди прийшли... 

СВАТАННЯ («ЗАПОЇНИ»)  Четверо приходили [сватати], 
і за єдних не пошла. І всіх немає, а я ще живу. Тільки 
чи я щаслива, чи я здорова, я не знаю. Свекровь ішла в 
сва́ти, несла хлібину, запівали... Весною я заміж ішла. 
«Запоїни» [кажуть]. Батько, мати, сестра, брат  – яка 
родня єсть, така [й ішла]. А я все не поддаюсь, все не 
хочу іти. Я кажу, шо я не пойду. Батько каже: «Зіно, іди 
за нього»... Кажу: «Не пойду!». Не туда, не сюда...  Мати 
хресна, батько хресний, родня вся йде на запоїни, ну, 
брати роднєнькіє, баба, дід – всьо, більше ніхто не йде. 
А з собою несуть, все несуть. Хто хлєб несуть, хто шо 
в кого  є. Такого матерії, подарков не несуть. А  теє з 
голими руками не йдуть. На запоїнах батьки обміню-
ються [хлібом], свати. Той тому хліб несе, а той – тому. 
У рушниках вишитих, все як має [бути] по закону. Мі-
няються, все закривають, і ті туди пошлі, а ті – туди. 
Прийшли в свати, поклалі хлєб на стол, сєлі за стол, 
випілі, закусілі, і хто куди Бог дав, до хати. Потом [...] 
сватам кладуть свій хліб. Свахі той, шо принесла. Вона 
ж перша приносить до дівчини, а йої оддають... То на 
Закарпатті перев’язують [сватів рушниками]... А в нас 
тепер таке як роблять?! Перев’язують матер’ю [ткани-
ною] красною  [...], тепер вже лєнтами перев’язують. 
Купляєм тії лєнти. Лєнтами перев’язуєм, а  рушники 
такі даємо, вони нам назад оддають, бо вони дорогії. 
Для нас вони дорогії. А тую лєнту почепілі... [Чи да-
вала дівчина гарбуза, якщо не хотіла виходити заміж 
за хлопця, який засилав старостів?] Було... [Чи могло 
весілля не відбутися, якщо навіть були «запоїни»?] Он 
де Олєксєй тут недалєко. Зробилі запоїни і не схотєлі, 
і не пошлі, не поженилися. Да і вона пошла за такого, 
да і роділа од його дітя. І вони тепера – і вон живий, 
і вона живая, і любляться. А зробилі запоїни, і була бе-
ременна од його. І розійшлася...

ЗАРУЧИНИ («ЗМОВИНИ»)  Це все до молодої. Тоже 
ішлі, подарков не неслі, а молода давала на змовинах 
подарки... Вже хресний там, в нього булі батьки там, 
сьостри, дядьки – двадцять п’ять було, як я ішла за-
між... Я  всім подарки давала. Давала всім по хустці, 
по рушнику, переперезувала... Матерія така здоро-
ва, тепер нема її, зав’яжу, перев’яжу, то не я, а  мати 
моя... Я не мала права, маті моя. Зав’язувають хустку 
[жінкам], замативають, а  мужиков перев’язувають і 
рубашку на плечі кладуть. Я не мала права нічого ро-
біть. То все батьки робілі... Вже подарки на змовинах 
подавалі... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай пеклі. І мені пек-
ли коровая. Маті його. Чоловікова маті. Маті, сестри. 
Вони пеклі коровая, я  не вмєшувалася. Кві́точкамі 
[прикрашали]. Палички – то ставили шишки на коро-
вай. Шишки обматувалі хлібом і ставили, прикраша-
лі. Ото такий коровай був... І приїхалі до молодої, ноч 
п’ють, коровая того рвуть. І ще пооставляють то напе-
ред чи чоловік, чи жонка, це ж треба ще його [...] вгору 
піднять. От як я ішла замуж, то піднімають угору – хто 
буде (чи чоловік, чи жонка) командувать в сім’ї. То по-
лучилося, в мене пірог, а в мого чоловіка був коровай 
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з шишкамі... Шишка робиться: печемо і там округлю-
ємо, йолочка там, барвіночок, там ковтуннічок, в нас 
в лісі такий росте. [...] І вже от в дівки коровай мен-
ший, а в хлопця – з тими шишками, великій. І треба 
так зробиті, шоб перемогла. От до мене прийшли сва-
ти, і шоб я ж перемогла. Я ж не хочу ззаду сидіть, мої 
батьки то не хочуть. І піднялі у мене, як я ішла замуж, 
на кришу мого коровая підняли. Я тепер всім коман-
дую в хозяйстві. Аж на хату лізли, соломою була вкри-
та, і піднімалися. Хресні неслі, і старший дружок там 
був. Хресні, старші дружки – всі за мною влізли аж на 
ко́мін і піднялі коровая... Оно пошутіть то треба було. 
І я тепер тридцять лєт хазяйка – сто процентов... Ді-
вчині воно вже цвіточки в коровай затикають... Якшо 
жениться вже молодий, то в нас груша така діка, дич-
кі-груші, і там такі вирє ́зиваєм шишки, голля. Облу-
плюємо його, до метра вони не доходять, менше... Вже 
випікаєм коровай, остається те тєсто, і мі їх обкручу-
ємо тим тісточком. У нас піч топиться, і ми напротів 
вогню на цеглинку поставимо його. Жирок остається, 
бо в дим не засунеш, бо буде смердіть димом... Ми на 
тому жирку, просто челюсті, як дим іде, той комин, 
ми там його крутимо, воно таке жовтеньке робиться, 
таке пухнастеньке. А таке смачне – об’єдєннєнько. За-
раз би дав, то я б і з’їла. То в мене син ще нежонатий. 
Да вже в нас тії шишечки да холодають, вже ж ми не 
можем гаряче зробиті. Коровай одхоло́да, шишечки 
одхоло́дают. І  назавтра вони, тії коровайниці, при-
ходять зранку, берем йолочки трошечки, берем бар-
вінку трошечки, берем ковтуннічка трошечки – воно 
хороше, вельми хороше. А на вечор наробим самі тих 
стружок скільки хош [хочеш], дощику якого хош там 
поставимо. І вже раненько коровая вдягнулі, убралі – 
такий хороший, як молодий... Матір хресна приходіть. 
Якшо маті не вдова і не покида́нка, то вона має право 
все робіть, маті хресна. А якшо вдова і покидана, то 
не має права... Якшо маті з долею живе, то маті ро-
бить. Якшо маті тоже може буть без долі, тоже маті не 
має права. Ті, шо щасливі булі. Це ж гукаємо, я ж сама 
не буду пекті. Треба ж, я дві дочки замуж оддала. Хай 
парне, хай непарне [кількість]. Я своїх зву. На перший 
коровай – хто мнє по душе, хто мнє дорогий, ті ідуть 
люди. Десять-п’ятнадцять не беруть. П’ять-шість чо-
ловік... У  молодої печуть і у молодого. Колісь так не 
було, колісь було, шо [...] у молодого був коровай. А те-
пер вже по-наушному пошло, то воно вже і в молодої. 
Але в молодої він менший... То вже тепер купляють 
короваї. А  вже в хлопця  – то поліській, по-озерські, 
по-народному. Шишки і коровай. [Скільки пекли ши-
шок?] Треба считать, скільки дружко́в. Ето дружкам 
оддають, хлопцям і хресним, хресному там, старості... 
А так більше нікому не дають. Мі вже їх визиваєм на 
коровай, отут буде коровай, отут буде шишка. Так ко-
му-небудь не дається. Вона тоже дорога, гроші стоїть. 
Ми посчітаєм, сколькі нас там є дружків  [...], старо-
ста там, хресний. То ж староста, хресний – треба, шоб 
всім. Можна і сто наставіті, але то шишка робіться до 
поважних людей. До родних і до поважних. Кого ти 
полюбіла, тому шишку дала. Бо якшо в тобе на свадьбі 
сто буде душ, і ти сто шишок туди запхаєш, то коровай 
той не піднімеш. Всєгда в п’ятницю чогось [пекли]... 
А тепер та вже разом свадьбу робім, то і в молодого 
роздають, і в молодої. А колісь то молода не пікла ко-
ровая, бо воно у молодого коровай... Хлєб піднімають, 
по-озерські – «пірог». Ще й лузуть [лізуть] на хату... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода – з дружкою, а мо-
лодий – з дружком по хатах [запрошували]. Нічого [не 
брали із собою]. На спісок воно написано, в яку хату 
зайти, по спіску воно так, бо забудеш. То молодий по-
шов з старшим, шо вінця держав на голові. А молода 
пошла тоже з тією дружкою, шо вінця на голові дер-
жить. То ходілі і просилі. Крєпко просили. Ще треба 
так попросіть, шоб не обіділіса. Аякже. Ще прийти да 
покланятися... Як «Добрий вечір!» та «До свіданія!», 
то не захочуть ще й іті. То треба добре попросить, шоб 
ішлі. Є такі, шо і запрошувають [за стіл]. Є, шо і сто 
грам наллють: чи вина, чи горілки, чи спирту – таке, 
шо вже є. Ще й посадять, нагодують і напоять [...] вся-
кой всячиной. Є  такі, шо: «Добрий день!»  – «До сві-
данія!». Є  такі, шо не одпускали молодих голих [без 
пригощання]... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  А тії наші бабі, вони булі в вінках, 
лєнтах, сорочках, шнуровки ́ в їх булі... У сукнях вони, 
у вельоні не вінчалися. В  їх було таке укра́їнське, як 
тепер виступають. От тепер як на сцені є Україна ви-
ступає, отак вони колісь вінчалися. [Із чого колись ро-
били віночок?] Бумажок хіба не хватало, крутілі на ка-
рандаш цей. Люді якісь булі розумні, таке робилі. Всьо 
гарніше було, як тепер... У вельоні [молода]. Я знаю, 
баба Зіновка була в вінку з лєнтамі. Там у єї сорочка, 
шнуровка, сукня така, у  гармошку складена... У кос-
тюмі [молодий]... Сорочка була. Постоли. І  зимою в 
посто ́лях ходилі. Які чоботи булі, де там чоботи?.. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Батьки вже не 
їдуть молодого, бо не можна батькам їхаті. Молодий 
приїжджає з своїми ж тими сватами з усіма, з друж-
ками, з девкамі. У молодого тоже ж є і девкі, і друж-
ки, і  свати є, і  староста є, і  сваха є. Старшій дружок 
коровай держіть же ж. Свахі старші є, старости – шо 
командують свадьбою. Аякже, то без команди войско 
згине. А молоді ждуть, покуль заберуть, і сидять. Ето 
всьо старости, дружки, старший дружок коровая несе, 
батько хресний... Бо батько хресний коровая ділить... 
Було колісь багато дружков... Такі вже, шо по восєм-
надцять [років], вже дорослі. А  тепер же стидяться 
да не йдуть. А колісь попід окнамі, то і окно можуть 
вибіті головою, як стоять під окном, дивляться свадь-
бу. Тих, шо не позвалі, знаєш. Як ото «запорожці»... 
Я знаю, шо кажуть: «Паліте солому, молода їде додо-
му». Палят солому... Ми як приєхалі, [привезли] Тетя-
ну, а вони сплять. А ми приєхалі, ніхто нас не стрічає, 
треба, шоб перед нами вогонь запалили і солому, а нас 
ніхто не стрічає. Вони п’яні поприїжджали, хто буде 
стрічать  – нема кому стрічать... Староста керує  [...], 
сваха старша. Да все од молодого. Да і в молодої  – і 
хресниї, і всі ті ідуть тоже од молодої... [Якщо в мо-
лодих не було рідних батьків, то хто їх заміняв на ве-
сіллі?] Беруть вже таких, як нема батьков, шоб булі 
в парі. Бо на свадьбі треба, шоб булі в парі. У  мене 
трошки були без парі, то і недобре...

ПЕРЕЙМА  Мі двері закрилі, ми все закрилі. Прішлі в 
двор до нас, все мі позакривалі... Молодий стоїть ди-
виться, бєднєнькій, забрать свою коханеньку. А друж-
ки дивляться, коби гроші в карман набраті і бути-
лочку в карман... Да і вимагають грошей, да хочуть 
багато. А то ж молодій гроші не будуть і молодому не 
будуть, а будуть дружкам же ж... І от тут торгуються. 
Тут і двері зламують, і  тріщать. Я  кажу: «Я  ту[т] ще 

ДУБРОВИЦЬКИЙ  РАЙОН
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хазяйка, то тут дверей не ламать. Шо то за дружки ́, шо 
нема у дружков грошей за молодую?!». Дєньгі всєгда 
должні буть. Там копійки, там рубля, там теє кричать 
і сваряться, а дружки́ вимагають. Од молодої – девки, 
а од молодого – хлопці. І один на одного подивлять-
ся, і любляться, шо такі хороші всі – намальовані, на-
крашені – то ж свадьба. І тут воюють-воюють, і таки 
хлопці один поліз в карман, другий поліз в карман, 
і набирають по пійсят [50] гривнів. Я кажу, шо хватіт, 
то вже на сто пійсєть [150] наїстеся і дру́жки, і дружки ́. 
То вже готові, заходьте, нашо вже торговаться. І всьо, 
вже йдуть молоду забирають дружки ́... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Благословляють [бать-
ки молодих] тогди, як ідуть до церкви. Вже як моло-
дий прийшов, як викупилі, образки вже я [мати] їм 
даю, то вони вже цілують. Кажу: «Благословляю!». До-
чку і зятя там благословила три рази, да і вони пошлі 
вже, тепер їх вже в церкві будуть благословлять... То 
їх же ж благословілі, вона вінчалася, бо замуж ішла... 
Навіть якшо вона вмре, вона піде [потім] до того чо-
ловіка, бо вона з ним вінчалася. З ким на вінці була, 
з тим будеш на Страшний суд уставать. А так, як бать-
ки не дають [благословення], то так воно і є. Бува, шо 
батьки не люблять да гонять і б’ють. Колісь такого не 
було, шоб батьки не дали благословення... Без батьков 
тоді не до порога було. Тепер шо хочуть, то роблять...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Тепер уже в неді-
лю вінчаються... Мі ж не вінчаліса, а  розпісуваліса. 
Да, в нас тоді церкву запрєтілі. Через п’ятнадцять год 
я повінчалася у церкві. Беремєнна стояла, вже з жи-
вотом, дочка замуж пошла в тринадцять год... Тепер 
мої дочки ішли замуж... Уже одна сьомий год живе... 
Всі їдуть [до церкви], всі гості... А як розписуваліся, 
то було в суботу, як при Совєтском Союзє. Тепер при 
дурбоскому, живемо, як нам хочемо... На щастя, на 
долю [молоді стають на рушник]... На рушник гроші 
кладем. Зроду клалі, шоб рушник на землі не стояв [не 
лежав] без грошей... Буває [великий проміжок часу 
між вінчанням і реєстрацією шлюбу], у  мене дочка 
така була... Я її [дочку] повінчала осінню, а через пол-
года аж розписала. Я ходила в реєстрацію, я попитала, 
вони сказалі, шо можна повінчать. А вийдуть года, то 
ми розпішимо... Моя дочка повінчалася і не розписа-
лася... Дочка схотіла замуж в тринадцять років, шо я 
пойду, то до вінца, а розпісать законно її не розписа-
ли, бо їй вісімнадцять год ще не було. І я зробила, я на 
собі шкуру проїла вже, яку хотіла. Тепер повінчалісь, 
розписалісь, з Богом живуть. Тіки діток ще нема. А в 
одної четверо діток, хай гуляє Ванько по дєрєвні...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Булі [обручки]. Я пошла да купіла 
за рубель такі хороші чоловіку своєму. А мої то побра-
лі дівкам моїм. А я пошла да своєму Лесю купила по 
рублю. І  ранше кричали, і  зараз кричать [«Гірко!»]... 
Як вінця накладають, як то співають...  

Пропіла мати дочку
На солодкім медочку.
Вчора була співала, 
Тепер плакала... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Раніше вінегрету 
нароблять. А тепер [...] на свадьбі, шо хочеш. А раніше 
киселю наварать. У нас хто з клюквою варить, клюк-
ва червона, крохмаль колісь. Люди булі жадниї, вони 
грошей жалєлі, клалі Брежнєву в банк, то вони тягли 

бульбу, пальці свої тіряли. Та крохмаль да кисель. 
А клюква ж кісла, вона ж дає кіслота. Кіселю наварать. 
Налісніков напечуть. В’юнов напарать, сухії, хто риби 
наловлять. А такі насушать на метку да в піч, да упа-
рать. Постоять, потушаться. Нема косток, їж і хочеть-
ся. Вони у роті пливуть, ті костки. Та холодець... Якоїсь 
кільки наберуть у магазині. Тепер то постав кільку, бу-
дуть блювать... Водку самі гналі...Мішок муки, вторий 
сорт, «житня» називалася. І такі чугуни по десять, по 
п’ятнадцять літров в печ засо ваєм, кіпітімо. Два чу-
гунки, туди вилілі води, холодної лілі води, замісілі теє 
всеє, шоб воно не спеклось. І помалєньку тий кип’яток 
ллємо-ллємо, цілу бочку таку здорову. Навалюємо 
двісті літрів то з муки. Так пальцем вмочим [...], така 
смачна брага, солодка. Десь ще півкілограма дрожей. 
Хто – сахару туди, колісь сахар був, а хто і без сахару 
кидав. І  стоїть дньов пять-шість грає, а  то буває  [...], 
як побіжить, то ловлю аж там біля порога. Наловлю, 
бо шкода, бо дрожжі і сахар там же. Та вже тую гон-
ку дві відри берем. Котьол стоїть, бражни́к, холоділь-
нік. Двадцять год гнала, а хай хто би ніхто не посадив. 
А тепер хотіла б вигнать, то нездужаю, нема з чого. Да 
вже тую водку  [...], «гонка» називається, як удасться, 
по восім бутилок. Ех і крепка! А смачна яка була! А бу-
ває, шо і по дванадцять. Дві банки трохлітрові гонки. 
У нас було таке, шо і по дві банки брали. Така крепуча 
була! Як перегнали та проти сонця поставили, то горі-
ла. Потом каже: «Давайте будем перегонять!». А вона 
пошла в ход. Бочка пошла в ход... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Підходить свекруха... Ве-
льон розтанцьовують. Токо жонатих шоб не було, 
нехай і п’ять годіков дитяті буде, дівчинці, дівчатка. 
Молода розтанцьовує. Скидає з себе вельона... Перша 
іде свекруха, знімає вельона, скидає, замотаї їй хустку, 
молодеї. Сіла на подушці [...] на скамєйці. Круг стоїть 
такий. Свекруха зняла вельона, заматала білу хустку... 
І вже вона не бере собі вельона, не накладає. Да вже 
бере старшу дружку свою [...], накладає старшій друж-
ці, і  старша дружка  – по очереді. Так потанцювали 
«Вальса», другої наклала, потанцювали «Вальса», да й 
другої наклала. То сколькі там є: чи десять, чи п’ять, 
чи шість, чи двадцать, але від старшої дружки вельон 
іде по всіх дівчатках. Чи малєнькі, чи які. І потому вже 
в конце тая, шо остання була, вельона хто вхопить, то 
перша замуж по́йде. Молодой принесуть вже вельона, 
і молода вже його кидає через себе, і дівчата ловлять. 
Котора зловить, тая перша замуж пойде. Молодий не 
має права нічого... У  нас свекруха до молодої при-
йшла, все зняла, все зробила, замотала, і всьо, і тея по-
шла по кругу, вельона кинули. Хто вхопив, той замуж 
пойде, а, не дай Боже, упав на землю – буде беда моло-
дої й молодому. У моєму роду таке було, сидить тепер 
на калясці, недобре... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Вже як розхо-
диться вся свадьба – за третім заходом [ділять коро-
вай]. Три рази ходять. Або в молодої свадьба, або в 
молодого. Алє за третім заходом ріжуть коровая. Всє 
сєлі за столи... То просто... Колісь було таке, шо як я 
замуж ішла, то треба шукать, свістать, треба гроші на 
коровай, а  його нема. Он напілся. А  то тьотка може 
дать, хресний, дядько, маті. А  тих бомжов назбира-
ють таких-о хлопців. Напився, пошов, лежить десь 
под кустом, виклікають на коровай: «Тут такий-такий 
був у нас на свадьбі у молодої». Вже звуть – перш од 
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молодого виклікають, а тоді од молодої. Та де, влови 
вітра в полі. То ті, хто запрошені булі. То родні́є ждуть 
же коровая взяті і гроші положить. А  такіє далекіє 
трохи – то іщі вєтра в полі. А він пошов спать, і нашо 
тобі гроші давать. Не дочекався. А  тепер зробили в 
нас по-модному: кладі в корзіну, якшо хочеш в шалаш 
іті. А тоді лові його, шукай да викликай його, да жди 
коровая ́, а його немає. Перше колісь як свадьба була, 
то у молодого. Всєгда мужик був почотний, то старо-
ста. Перше молодого роду визивають, а  потом  – мо-
лодої. А як одтуля семдесят чоловік, одтуля семдесят 
чоловік, покульки дочекаєшся, то ті вже понапива-
ються вже в конці... Та то, як совість має, родненький, 
то дасть гроші на коровай, а  як сім’я безсовісна, то 
вона шо тобі принесе?! Вже не дасть. Отакі свадьбі... 
Це молодим тоді і дарять... Молода молодому тоже дає 
подарки. Да, рубашку по-любому і рушника... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  А  старші 
то дружки́ за молодою ідуть увечері, у сім – у восім ча-
сов. В восім часов приїжджають, п’ють, гуляють... Бо 
до дванадцяти не можна молодої брать... Молоду ве-
зуть послє першого часу. І везуть вже до хати, розхо-
дяться... Осипалі [молодих]... Як молода садіться з мо-
лодим [у машину], то маті должна підставить коліно. 
Сіла на коліно маті. Ото стоїть машина там, маті отак 
сіла [на коліно], і дочка должна стать із зятем, шоб у 
порожне не йшла. На материне коліно стає. Вона сама 
стає, пошла, і молодий стає. Ногою стає цілою, я дер-
жу. Вони стають і ідуть у машину. Вони должні, шоб 
на материному коліні, бо вони відбились від матері. 
І вони сєлі в машину, і беру я за сонцем. Кругом церк-
ви ходять протів сонця, а нам треба зробіть за сонцем, 
три рази обійти...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  З  хлєбом [зустрі-
чала свекруха молоду]. Коровай же у свекрухи і хліб. 
Міняємся, я свій їм хліб даю, вони мені [свій]... Їхній 
хліб на столі і мой. Я  їхній забираю, а  вони мой за-
бирають... Та солому палять, тоді як вночі молоду ве-
зуть. А як ото співають пісні: «Паліте солому, молода 
їде додому»: 

Паліте солому, 
Їде князь додому,
Везе селяночку
У тонкому серпаночку. 

Коровайниці скачуть, свахи... 

ПОСАГ  Вже як забирають молодую вно ́чі, треба ще по-
стєль викупіть... Да ще треба посадіть і дітятко якесь 
малєньке, шоб ніхто не забрав постєлі молодої. Вже 
тея дитя чи дружок якийсь, ну, братик, шо тринадцять 
год, п’ятнадцять. Він же не буде тобі в восемнадцять 
год сидєть, він же хоче випить. Ото вже посаділі брата 
чи сестру, хлопчика, короче говоря, садилі побульш, 
то де свадьба треба, шоб хлопчики булі. І посаділі на 
постєль, і возміті. Молоду в машину посаділі... Грошей 
не дають, нема грошей. І постєлі, якшо нема грошей – 
нема і постєлі. І  беруть тоді платять, то вже сєм ру-
блей, восєм  – були вже мільйони. Тепер сім гривень 
викинь на дворі, тепер гривня не стоїт нічо’. Викупілі 
вже і тий коровай, із тим короваєм молодий їхав до 
молодої... І назад свого коровая везе. Везе з короваєм і 
на машині чи на конях... Молодий привіз коровая і на-
зад везе... То треба і міска, треба ложка, треба і круж-
ка. Приданки  – ті, шо простілають, простілальниці 

снідать несуть. А до мене дружка носила... А молодий 
нічого не дає, вобше нічого не дає... Хату дають, коро-
ву дають, шось таке дають же ж... В молодого [жили 
після весілля]. А тепер як у кого получається. [Як на-
зивали хлопця, який ішов жити до дівчини?] Казалі 
«приймаченьку» [...], «приймак». Пошов вже приймак 
да вже і живе. А прийшла жонка і теща та й каже: «Ой, 
ну шо ти лєжиш да лєжиш, да нічого не робіш?». А він 
каже: «У мене нічого нема, шо ж я буду робіть. Пере-
пишіть на мене все, то я буду робіть». Взялі на нього 
переписалі геть усе, прийшлі  – знов лежить. Прихо-
дить жонка із тещею: «А чого ти лежиш?». А він каже: 
«А у мене все є. Як у вас немає нічого, то ви і робіть». 
От тобі і приймак... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  Отдєльно вже там [лягали молоді]. Тепе-
ра вже комнат багато, а  колісь же яка комната була. 
То нас там закрилі полотном, ми ляглі – чи ми робилі 
шось, чи не робилі, то таке діло. А  їх вже поять  [...], 
тих простілальниць. Вже п’ють, випивають аж до 
ранку. Вже простілальниці там як далеко, то ночу-
ють, а  як близько, то до хати ідуть... А  ще зраночку 
треба «молоду зламать» – чи вона целка, чи не целка. 
Чи чоловік зламав, чи не зламав. То ще треба прийті 
та попитаться... Я за себе розказую, як я замуж ішла. 
І тут же мене вночі привезли, коровайниці булі і про-
стілальниці (а простілають, шо спать треба лягать мо-
лодим же ж). Вони нам прослалі, все поробилі, і тепер 
мене питають, чи я чесна, чи ні. А  я кажу: «Чесна!». 
Якщо чесна, то по лавах танцюють. Вилазять на лаву, 
такі столи стоять, і на лавах танцюють. Ще і беруть ко-
чергу да деруть ще стєни [...], якшо чесна... Не дай Гос-
поді, якшо нечесна, то буде їм, тим простілальницям, 
що простеляли мені спать [...], погано. Треба ту клятву 
класті перед Богом. Вони тую лаву ламалі-ламалі – не 
зламалі, рвалі стєни, рвалі – не зламалі. Ето, кажуть, 
дійсно, шо чесна. Вони мали пробити, якшо я збреха-
ла, а так як я правду сказала, то шо вони зробили і не 
зробили... То простілальниці  [...] вже матері молодої 
сказали, шо вона дійсно чесна, бо лави не ламалися, бо 
стіни не рвалися... Тепер вже не дивляться, чи чесна, 
чи нечесна, зара’ валять по чорній програмі. То трид-
цять лєт назад, то давно було і неправда... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А на завтра 
вже ідуть до молодого у перезві, називається «пере-
зві»... Да вже од молодої ідуть на другий день в пере-
зві. Гості ідуть, вже од молодої роду [...], до молодого. 
То вже перепівають, стола поставлять там, перепів-
ають... І назавтра несе вже [...] молодої маті [...] снідан-
нє. [А що несли снідати?] А все несли... Шо недоїли, 
все несли. Приносять вже, питає мати: «Добрий день, 
дочко, чи пустиш мене в хату? Я тобі снідання прине-
сла. Мо’, тебе свекруха ще не нагодувала?». Приходить 
мать да каже: «Дочко ́, я  тобі їсти принесла, мо’, тобі 
свекруха і не дала?! Мо’, чоловік і забувся, хто ти є?!». 
Да вже мати витягає все, дає на стол. Заходять вже пе-
резвяни... Гуляють, да вже тії: «Дочко, вже ти не моя 
тепер! У тебе вже хустка на голові»...

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  А  ті дружки́ 
молодого нехай дежурять молодую. Треба ж, шоб мо-
лодую подежурілі. І  треба, молоду заставляють, шоб 
молода набрала води, алє шоб не облілі дружки́ моло-
дого, бо я вже сюди прийшла, то треба, шоб хитро було. 

ДУБРОВИЦЬКИЙ  РАЙОН
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І мені підказують старі бабі: «Іди набері води, шоб не 
бачили дружки́». Бо якшо дружки́ оболлють мене, то 
я пропала... Я  іду, набрала води. І  я дружков, а  вони 
стоять і забуліся, шо треба мене оболліть, і я їх облі-
ла. «Ой, – кажу, – будете ви, хлопці, засцікані, бо вже 
всьо». Мої хлопці розійшлися, бо якшо вони мене обі-
ллють, то я должна їм могорич становить. А вже я як їх 
обліла, то вони вже ждуть, коби я їх за стол позвала... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Раньше було [рядили-
ся]... А  тепер кажуть, шо колісь Назар Чибачук же-
ніл дочку, вона ішла замуж... Да возьмуть, да бутилку 
поб’ють, повторачку так розоб’ють, да наливають тобі 
водки, вина, чи шо ти хочеш, да випий попробуй, губи 
порєжиш. Так шутілі... Да вже вбираються в циган. 
Мужик-циганка взяв дітя – ляльку там, поліно скру-
тілі замоталі, соску якусь там причепілі. А мужик же 
ж. А баба йде вже мужиком. Причепила кетяга тако-
го довгого, знаєш, такі довгі єсть кетяги [кукурудза], 
дві бу́льбини на нитку зв’язали, причепили, штани 
наложила да і махає ходить: «Я тебе зараз знасілую!». 
Коб тепер, то [...] засміялі б. Да йдуть, да вже і водку 
несуть, да в тарілках закуску несуть, яку хоч. Вже як 
молода переспала з молодим, то вже то шлі до молодо-
го в перезві... В перезві вже йдуть од молодої... Да вже 
там роблять, да танцюють. Гармошку як розтягнуть, 
да бубни як дадуть... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  У нас в Озерах такого не роблять 
[не ловлять курей]. А  на Полтавщині, моя сестра на 
Полтаві, там таке роблять. Кажна хата, дружки йдуть, 
де хто на свадьбі був, там кури самі беруть ідуть. Там 
дозволяють. Хто там був запрошений, там йдуть по 
кури. І  то такий чан, там той чан і кури, обпратані 
шоб були, то пішли дружки побілі. В Полтаві да таке, 
та вже нанесуть [...] тих курей. А то двісті чи триста 
чоловік, кажна хата курку несе. То вже як нанесуть, 
то кажуть, вже три дні патрають тії кури... І там бабу 
вдівають у труси мужскіє, накладає вона труси муж-
скіє, і вона тую сорочку мужскую накладає, а мужика 
накладають ліфікі і бабіни труси. І  вона ходить така 
тьотка, то вже сватов одівають. 

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Катають [батьків]. Колісь каталі [...], 
шо як не дасі водки, то дружки тебе викинуть і в бо-
чок завезуть. От мене не каталі. То вже як у перезвах. 
Як я кажу за перезвян, як ото близенько там в селі, 
то вже на тачку кладуть сваху з сватом, да до моло-
дої вже, молоду вже забралі. Да до молодого на тачці... 
Накладуть осоту, да накладуть такого колючого, шо 
чіпляється. Да вже посадять їх. А якшо не буде водки, 
всякої всячини, то вони ж перекинуть тую сваху. То 
перекинули Пупириху, не дала нічого. А якшо добра 
сваха, то вона зразу дала, зразу хлопцям гарненько та: 
«Завезіть мене до свахи!». Шоб гарно завезли до свахи. 
А як є така сваха скупа да неп’ющая, некурящая, то: 
«Далеко будем везти, як тебе добре посадиті». Якось 
так садили, шо тачку перекидали, то у ров – на! Вже 
лєжить. А то хлопці і руку викрутілі, не давала нічо’... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Тоже погано, 
якшо коровай не вдався... Якшо трошки так дощик 
крапає, тако похмурно, то, каже, будуть багаті. Або 
як сонце, то, каже, тоже добре. А як вже вельмі дощ 
іде, вельмі льє, кажуть, недобре, бо вельмі плакаті 
[будуть]. Або вітер – теж погано. А як дощик трошки 
капає, то так само таке буде. І сонечко – гарно, як по-

годка, а  якшо так бурить, ляскає, тріщить, то то не-
добре. Не можна [переходити дорогу молодим]... Таке 
не робі нікому... Не можна [молодим обертатися]. Од 
вінця можна вже обертатися і «Добрий день!» казать. 
А до вінця не можна... Не можна [між молодими про-
ходити]... Разом стають [молоді на рушник]. Мої ді-
вки то разом ставалі. Алє погана може буть прімєта, 
як свєчка вщухне. У Наташі вщухла свєчка, і [...] дітей 
двома зійшла. В Галі добре було, а в Наташі – свєчка, 
дихнула. Хай дишеш, а вона не должна вщухнуть. Мі 
коні не їхалі. У мене все було машинамі. То понятно, 
шо як коні розпрягуться, то вже недобре. Погано [як 
зустрічалися два весілля]. Он я ішла, а їхній брат же-
нився, і я замуж ішла тридцять год назад, в один день. 
А мені треба на мосту. Он – в Дубной, а я – в Черемелі. 
А он – по молоду, да в нас встрєча получається. Воно 
то хлопці з Озерув, то добре, шо хлопці з Озерув. А тут 
молодий – з Озеров, а ми – з Черемеля обоє, да встрєч 
получився. Не можна так. Да мої батьки до п’яті часов 
ждалі, покуля у їх наперед поїхав, шоб не стріться на 
мосту. Бо якби два хлопця було з Черемеля, а дві дівки 
з Озерув, то було б добре. А то так: я – з Черемеля і он з 
Черемеля. Да вже ті сказали: «Хай вони наперед їдуть, 
а я – на послі». Да до мене на послі їхали, бо не можна, 
не дай Господі, стріться. А йшли до церкви, Митушки-
на йшла і внучка моя. То шо, в Митушкиної недобре і 
в моєї недобре. Зустрілися, їх там чекали, в один день 
свадьбу робилі да стоялі коло церкві – одтуля од вінця 
ішли, а одтуля – да воно і тім недобре, і тім недобре. 
В тої дівчинка слаба, а той на калясці сидить...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  То в нас крали [взуття в молодої]... 
Од молодого хто залізе вкрадки до молодої, вкраде, і не 
знатимеш, де. Або молода може заховать і без тухля не 
йде. І раніше було, і тепер. А зара’ ще помудрєй. Зара’ 
свадьби ідуть, то все помудрєй... У нас як Міша женив-
ся, як ми заєхалі молоду забірать до церкви, все вику-
пілі, все поробілі, а молода підняла голову: «А шо, тух-
ля нема!»... До вінця вкралі тухля [...], од молодої захо-
валі, а тепер од молодого хай найдуть тухля... Дружки́ 
молодої заховалі, а тепер – до молодого: «Шукай його, 
шукай!». Вже як мі пошлі, обернулі все. Вже під ножка-
мі, в шкафах усе. Час, два, вже треба до церкви іті він-
чаться, батюшка, а молода боса, нема тухля. Шо ж ро-
біть?! Так одно жоночка приходить: «Ідіте, там тухоль 
у хліві...» Заходимо, стоїть там тухоль в хліві. Прине-
сли, наклалі їй. А ми не викупили, ми його найшли, бо 
якби вони нам принесли, то треба було б гроші дава-
ти... А тепер тако ще в нас [...] роблять... У нас в Озера́х 
як – якшо ти заходиш в шалаш і не даш гроші, то не 
зайдеш... Стоїть корзинка, стол. Молоді перепиліся, ну, 
шампанським там чи водою – хто як Бог дає. Кому хто 
шо хоче. Ну як, наприклад, я вина хочу, то я вино п’ю. 
А як молодим не можна, то... [Сміється.] Як перепилі́ 
молодих, молоді стали збоку края стола, чи баночка 
стоїть трохлітрова, чи корзиночки, і тепер вже корзин-
ки – ті, шо паски святять. І такеє, грошики і заходять в 
шалаш. Бо як не кинеш грошик, в шалаш не зайдеш те-
пер... Як приходять з церкви, зразу стоять попереду пе-
репівають молодих. Воні должні випить води чи шам-
панського... Маті і батьки. Вони приходять, а  батьки 
стоять перед їми. Мі їм трошечки наливаєм по стопоч-
ці. Вони через себе два рази перекидають [...], а третю 
п’ють шампанське, тепер шампанське – мода. Колісь і 
води не було... І вже перепилі, тепер кошик стоїть, і в 
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кошик кладі денешкі. Хто хоче – телевізора, хто хоче – 
машину, конвєртіка там – хто хоче. А такий бомж, як 
я, може, кине три рубля, а може, і ні. Кинув рубля да і 
пошов... А зара’ одна неділя і всьо. Вже тепер з моди 
вийшло. Вже тепер все скупе стало...

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Костопіль
Записала Л. Карп’юк у вересні 2011 р.  

у м. Костополі Рівненської обл.  
від Грипіч Марії Макарівни, 1929 р. н.

СВАТАННЯ  Сватання, заручини. Хліб там беруть, колись 
не давали кольца, а то кольце там купили, хліб та й все... 
Колись батько йшов, хресного брали, там два чи три 
чоловіки... Кого хтіли, того брали, багато не брали... 
У  повню, як повний місяць. На молодий місяць  – то 
погано... Давала рушники, там, хто приходить у свати... 
Не вишиваються, колись то намитки давали [ткані]... 
Як прийдуть додому, то дають хліб. Їли... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  В суботу пекли [коровай], 
а в неділю то вже весілля. Скликали бабей, жінок та-
ких. Місили то такі близькі родичі. [Не приходили] 
вдовиці, хто погано живе. Місили, хто добре живе і 
хто вінчаний. Коровай... Шишечки... В молодеї, в мо-
лодого пекли. Молода свій мала, а молодий – свого... 
Розчиняла мати, а  місять то жінки. Як хто: масло, 
яйця, мука... У  ночовки і місять. Круглий, високий. 
Мені то подобається на голляки, такі голляки там: і 
калина, і овес... І барвінок, і ялина, і все то... А ні, то 
виночки такі плели. В суботу... Ше свічечки посвітять. 
Гарно прикрашали. Голлячки, але їх вбирали [...] кві-
точками, калинами, овес... І  ялина, барвінок. Коро-
вайниці там сміялися, співали... Як замісять, то йдуть 
несуть воду под вишню... Співали: 

Ми під вишню ходили, 
Білу воду носили, 
Вишеньки підливали, 
Свої діти парували... 

Як у піч [саджають коровай], то співають:
Коровайночки мої любі, 
Ми ж не напиваймось, 
Як усадили у піч коровай, 
Та й не забуваймось!.. 

***
Черевата місила, 
А губата ліпила, 
Тонкая да високая у піч усадила... 

Муку, яєць шість-десять покладе на коровай... Гарно 
[вдягалися коровайниці]. Шишку клали молодим. Ма-
ленькі шишочки коровайницям давали, і [вони] йшли 
додому... Тріснутий [коровай], то погано. Колись, то 
холодець, то такє-во там [пригощали коровайниць]. 
Така стопочка маленька, хто її притулить, а хто – нє... 
[Хто ділив коровай на весіллі?] Такі молоді чоловіки, 
жонаті, хто вінчаний, добре живе з жінкою. 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Як їде молодий до 
молодої: 

Їдь, сину, до тещі, 
В тещі є дві дочки. 

Перша дочка – та, шо в золоті, 
Друга дочка – та, шо в розумі. 
Не бери, сину, в золоті, 
А бери, сину, в розумі. 
Бо золото долджимо,
А розуму не вложимо...

То він там [брат нареченої], колись таке було, він ріже 
косу молодої. «Візьміть молоду без коси». А там вже 
викупляють... Йому дадуть водки, він лийне їм в очі, 
втікає, бо там з батогом стоять, шоб його бити, шоб 
втікав... Чекає, шоб втекти. Колись яку-небудь лозину 
чи дубця візьмуть...

ПЕРЕЙМА  До молодеї ідуть [після вінчання]. Всі ви-
ходять, стола виносять, хліб. Молоді виходять, там 
ставлять їм, платять там... Скільки дадуть. Могорич. 
Хлопці. Хто випить хоче, то виносять табуретку... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вельона [...] свекруха знімає. 
Колись казала, якесь чіпляти, цепочку якусь купить, 
як вельона знімать, вона повинна свекрусі. Як моло-
дий знімає вельона, тоді зав’язує їй хустку і ше чіпляє 
цепочку. Колись не чіпляли, бо не було. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На вареники йшли. Оце як 
останню дитину віддадуть замуж, то вінка сплетуть, 
садовлять і вінка накладають, і поднимають [батька й 
матір]. Великого [вінка], на двох. І молоди тоже дають 
батьку й матері подарок. Таке колись було, як забира-
ють молоду до молодого, то там десь наловлять курей, 
завидна, хлопці побачать, де. Посля оддають там... 

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Мочулки
Записала С. Маховська 10 жовтня 2011 р.  

у с. Мочулки Рівненського р‑ну Рівненської обл. 
від Орендарчук Ольги Євстахіївни, 1919 р. н.,  

родом із смт Цумань Ківерцівського р‑ну Волинської обл.  
(у с. Мочулки мешкає з 1945 р.),  

та Орендарчук Ніни Йосипівни, 1949 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Чи багата, чи бідна, не дивилися, якшо 
земля. Як на мене казали, шо я не йду заміж за бід-
ного, а  за багатого, бо в його багато землі. На мене 
так казали. «Ти, – каже, – за мене не схотіла йти, бо 
в мене землі мало». А я його не любила та й не ішла. 
А як любила, то... В молодого тоже земля була. Колись 
дід, ще мати казала, а було три дочки... Дід воли ходив 
в Колки чи де продавав, бо землю треба, шоб дочки 
були багаті. Три дочки, шоб скорій всі заміж підуть, 
як буде землі багато. А як бідна, то шо ж. [Чи могли 
брати шлюб без благословення батьків?] Це одиниці. 
Хіба як де вже, може, нема батьків... За Польщі виби-
рали, у кого була земля, хоть трошки... То батьки обі-
цяли, бо то треба було з чого щось починати. Як було 
трошки землі, то тоді сватали дівчину, а як бідна була, 
то якось потім уже... Дід мій, то [...] його сестра, сама 
старша, то пішла замуж за вдовца, що жінка померла... 
Батько ж обіцяв десятину землі...

СВАТАННЯ  Хотів до мене там, приходив. А я до матері, 
до батька кажу: «Я за його замуж не пойду». А батько і 
мати кажуть: «То я вже пойду скажу, шоб мені не було 
стидно, шо то вже я одказала його. Шоб не йшов. Шоб 
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дирається, і там в середині таке біленьке, і воно гнуч-
ке – можна зробити гарненьку квіточку. Шпарагус, то 
втикали такі квіточки... Як пекли, то кругла булка так. 
Квітку були самі робили з того, саморобну, на якусь 
патічку, чи вона печена, чи вона дерев’яна. То які хо-
чете пекли, навіть називали і багато тих – «рогатий» 
казали. Але то ж пізніше. То на шось воно [тісто] на-
мотується [...], потім воно витягається. На тісті стоять 
ті патички, ну, не роги, то на короваї вже може п’ять 
їх бути цих. Там вже квітки такі, потім стружка була 
така  [...] різного кольору. То і робили такими смуж-
ками, зверху  – квітка, тут опускалися лєнти  – гарно 
було. В хаті [ставили коровай]. [...] Тільки жінки [були 
присутні]... Тоже недобре [якщо коровай не вдався], 
треба, щоб коровай вдавсь. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода каже, в яке число, 
чи на час, чи на два, чи на дванадцять, як хто. З друж-
кою... Просто ішли дві дівчини. Може, за тиждень до 
весілля, хто дальше, може, за два, бо не встигне тоді 
вже в кінці... [Молодий] з дружком. Як кажуть: перша 
дружка – сама главна, а тоді дівчата вже дружки, але 
одна основна... 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Їдуть з їм трохи. Як їде молодий до 
молодої, молоду ще заховають десь там. Треба її вику-
пляти. Дівчата, дру ́жки [«продавали» молоду]. Є такі 
вперті, що ставлять ціну, і треба давать, задержується 
весілля.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ   [Чи брат продавав міс-
це біля молодої?] Тоже є. В того дітяти, чи вже вдінуть 
дівчинку якусь, щоб вона місце освободила, треба їй 
заплатити. Молода захована. А сидить та дівчинка, чи 
хто там, чи сестричка, коло неї ж є там дівчата старші. 
Бо дитя мале, боїться саме, шо там казати. Та вже ска-
жуть, скільки треба за тую, та вже мусить платити за 
те місце, шоб вона освободила. То були лавки. Може, 
і подушку [клали]... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Вже як найшли [мо-
лоду], бо вона вже може бути де і в сусідній хаті. То 
було, шо чуть дверей не поодривали. Вони ж до вінця 
з образами, молоді. Обсипали [молодих] зерном, цу-
керки помішані там. То вже треба три кружка обійти, 
там машини стоять... Три рази обходили. Уже діти ті 
цукерки ловлять. Мати  [обсипала]. Батько тоже хо-
дить, але мати обсипає. Батько [...] держе струцня. Ко-
ровай – то само собою, а ці [«струцні»] – менші. Хто 
чужіші, то вже не пече, а казали «струцні». Воно тоже 
може бути [прикрашене] і квіточками, і  канфєтамі, 
і прісним тістом. У меншій каструлі воно. Приносять 
сусіди всякі, хто на весілля іде. Тоді [...] вдома спечуть 
коровай, да і менша ще печеться булка. Батько іде ра-
зом з тим струцнем, з тою булкою, а  молоді стояли. 
Малі такі були дівчатка, шо держать цю лєнточку. Такі 
довгі були. 

ВІНЧАННЯ  Дру́жка [в молодої]. Дружо́к, дру ́жба [в мо-
лодого]. Вінця держав дружок. Я знаю, як вінчалися, 
то держит над головою... Хресна мати [стелила руш-
ник]. Молода мусить ногою витягнуть, ну, то вже як 
буде іти, щоб витягнуть рушник за поріг, шоб дівчата 
вже виходили [заміж]. І  треба якось стараться туф-
льом, не нагинаться рукою чи чим. Уже так пристроє-
но, щоб таки вона потягнула. Підождуть же, щоб 
одчепить. Молоді держать [свічки]. Як гасне, то вже 

хлопця не позорили». А він прийшов, я тако сидю, ну, 
ще були дівчата, сидю, вже прийшов. То я там посиді-
ла так, він так до мене вже хотів в свати, жениться... 
А  той вже до мене ходив, шо вже я вийшла. А  мати 
і батько пошли одказали, шоб не йшов, шоб стидно 
не було батькові. Бо я не любила його. Батьки не хо-
тіли, але казали, шо можна за його іти заміж. А  так 
не хотіли. Як я сказала, шо я його не хочу, то батько 
і мати пішли сказали, шоб йому не стидно було, шоб 
не йшов, шоб не позорився хлопець. [Хто до Вас при-
ходив свататися?] Сам. Сестра була в його, то не при-
ходила в свати з їм. Він сам до мене прийшов без сва-
тів. Нічого не ніс. То як до кого, то приходили [кілька 
осіб]. То ж так не ішла замуж... Водку, хліб [приноси-
ли свати]... Тоді в кого більше землі, то скоріш заміж 
ішли. На мене все казали, шо я, приходили до мене 
хлопці, то казали: «Ти раз не хоч, то дивишся на зем-
лю! Шо в його землі багато». Таке було. Тоді багатого 
хотіли... [Як дівчина відмовляла хлопцеві, який заси-
лав сватів?] «Гарбуза причепила» казали. Весілля не 
грали і не робили весілля ніякого. А де ж воно?! Яке 
весілля було?! «Коровай» робили в суботу. В  неділю 
вже – весілля, а тоді – повесільщина. День – в молодої, 
день – в молодого... Стараються, шоб же не в піст [гра-
ти весілля]. Заручини шоб вже не в піст робили. Та як 
свати, то заручини... Є всякого. Є таке, що вже дитя є, 
і вельона надіває. А раніше, може, більше додержува-
лися традиції та хусточку вдівали... Клали хліб на сто-
лі. Да молодеї батьки знали, шо вони вже приїдуть, да 
готували закуску... Як у кого, як хто багатший, то було 
м’ясо чи стояло сало, а як то молоко, сир розом’ятий, 
то ж треба закусить. Но горілку молодий приносив. 
Рушниками не перев’язували, а  тоді вже як весілля, 
то тоді перев’язували тіх, ну, дружків... Наперед до-
мовлялися, а тоді весілля відбули, повінчалися, і через 
тиждень були «гості»...

ЗАРУЧИНИ  Колись весілля були дуже скромні, 
у [19]30-х роках. Тут тільки батюшка мав землі багато 
й дяк, а  то всі бідні, робили на нього. То як весілля 
робили, то хатинки маленькі, вікна маленькі, в одній 
хаті було весілля, женилися. Скромно весілля роби-
ли, да потім вже розживалися люди, були заручини. 
Як приходили батьки договорацца, на який день... Він 
приходив до неї, приходили на заручини батьки мо-
лодого, да там як хресний є, то хресний, хресна, хліб 
приносили, як вже договорилиса. Раніше вже догово-
ралиса, коли прийти, тоді вже приходили батьки і до-
говоралиса, яке весілля...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Були коровайниці... Хресна 
мати там, може, місит. Та ще й вибирали таких, шо чо-
ловік є, шоб не помішало молодим. [Чи зносили про-
дукти на коровай?] Та де? Не несли, та вже в молодеї 
все рехтуют. В молодеї вже все готове... Давали фар-
тушки [коровайницям]. Три чи чотири [коровайниці]. 

На коровай ішла,
Коробку яєць несла,
Де взялися хлопці –
Тарах яйця в коробці!

Клали в коровай копійки. Я не знаю тоді, а пізніше ж 
кидали. У молодого само собою, а в молодої – само со-
бою. Чим там його прикрашали... Колись  [...] давно, 
ще колишнє, то з ситнику квіточки біленькі такі. Сит-
ник обдирається [...], росте така довгенька, і вона об-
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недобре, доля може не скластися. Забирали [рушник 
із церкви]. Нє, мабуть, оставляли... Може, і остається, 
може, хресна там ззаді забере його. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Їхали до моло-
дої, як повінчалися. А як хлопець іде до дівчини жить 
приймаком, в прийми, то до його раньше їдуть. А як 
дівчина іде до нього, то до неї раньше їдуть... Потім 
вже ж за столи сідають. То вже як вони договорюють-
ся, батьки. Тє, може, заможні, багаті, то всі. Може, хто 
бідніше, то в себе... [Чи заглядали незапрошені на 
весілля у вікна?] Казали «запорожці». Як весілля, їм 
примусово виносять випить і закуску. Вже там десь 
збоку, бо вже там шось натворять, то не дадуть. Закон 
такий – мусово давать, «запорожцям» треба винести. 
Молоді десь там в центрі, де образи. Там дружки. Біль-
ше молодьож до молодьожі тулилася, а  старіші вже, 
жонаті вже тоже по двох собі. Коровай стояв... Барвін-
ком і калиною [...] прикрашали [коровай]...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Борщ... На хо-
лодець казали «драглі». Яйця жарили, да стояли на 
тарілках. Тоді на весіллі так... Несуть гості [«струц-
ні»], як ідуть на весілля, в неділю. Там мати скаже, чи 
поставте там, чи в хату. Є  комната така, шо всі туда 
заносять. Коровай більше свої [пекли]. Хресні му-
сять коровай вже пекти. Да там який, може, рідний 
брат чи сестра, а  чужіші печуть тії струцні, тії булки.  
«Парочку» пекли  – дві таких малесеньких булочки. 
Вони мусили держатися вкучі. І молода мусить держати 
її за пазухою... Воно малесеньке робиться, бо як то ве-
лике, то не вдержить. Невеличкі то. То вона мусить дер-
жати його чи як повінчаються, чи як, тую «парочку». 
А  тоді вона якось перед молодими на столі стоїть ця 
«парочка»... «Парочка» була і на другий день [її з’їдали 
молоді]... Музикам віддавали [низ короваю]... Вже вина 
були, як я ішла [заміж]. Кухарки [готували страви]...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  В  день весілля 
[ділили коровай]. Батько [ділив]... Зара’, то вже разом 
те весілля, а  тоді в молодої ділили той коровай, тоді 
вже в молодого ввечорі – його коровай, то вже скільки 
того весілля. Це лиш так було, шо те там ділили, те – 
там... А зараз вже іначе: заходять за столи, дають, хто 
шо має: хто – гроші, хто – одіяло чи шо там. Дали, все, 
сідають за стіл. Гуляють весілля, перерив, танцюють, 
три рази сідають. [Як було раніше?] В кінці ділять ко-
ровай і дарують. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  То вже пізніше вельона зні-
маєт, хустку зав’язує. Уже як де весілля... Одного вечо-
ра в молодої, одного – в молодого. Молодий забирав 
молоду до себе. В молодої весілля, тоді ввечері їдуть 
до молодого, там молода вже остається. А на другий 
день вже снідання везуть молодій. Вже родня там: 
батьки, дружки́. Ще можуть і таке, і насмішки робили. 
Ще можуть картоплю, що-небудь – на тобі! Зберігали 
[весільний вінок]. Може, хто позичав, то мусив відда-
вати, а  як ні, то зберігав... То робиться коло, молода 
в середині сидить, вже свекруха їй хустку зав’язала. 
Свекруха з нею протанцювала, потім молода бере 
кожну дівчину по черзі, ну, хто має найскоріш заміж 
вийти. Потім  – другу. Всі ж хочуть заміж, всіх тре-
ба ж. Треба молодій з кожною потанцювати, навіть з 
маленькими... Хресні [заміняли рідних батьків, якщо 
хтось із молодих був сиротою]... Тоді мусіть хто там 

в хаті в молодого, навіть хресним [молода] мусіла да-
вати [подарунки] – хресному, хресній. Колись було по 
дві пари хресних, то треба дати, бо хресна має чолові-
ка, і хресний має жінку. То там четверо, і вже вісьмом 
треба давати. Рубашки ́, матерії колись...

ПОСАГ, ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Роблять, шо і тоді ве-
зуть [придане], є, шо і пізніше [після весілля]. Подуш-
ки, простині, перини. А  колись, тоді як баба, то  [...] 
шкафи... А тоді такі скрині були. Таке дерев’яне, ящик, 
туда влежувалось все, та одежа... Казали колись, шоб 
перейшла вогонь, шоб переступила дружка, шоб за-
між вийти тій дружці. Раніше, тоді як ще баба, то, мо’, 
на землю більше дивилися... Може бути і в свекрухи 
там же наготовлєно. Свекруха давала [постіль]... Пе-
резву привозили тую від молодої. То їхали навіть вве-
чері і беруть з собою тую перезву, теє лахміття всяке, 
тії перини, подушки. То перезва везе. В хустці ходить 
[молода на другий день]... А вона свекрусі дає [хустку] 
тоже. Тоді давніше були великі, а зара’ такі. Старалися 
гарнішу купити... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, 
«ЧОБОТИ»  Колись то переодівали у тії цигани, там 
така вичворялася комедія. І співали всякі пісні такі... 
Було, шо і кури позабирають. Вже навіть ті кури за-
беруть, що ніхто не побачить, коли забрали... Тещу 
взували, зять вже в туфлі. Тоді кумедії які, і галоші, да 
натягнуть одного такого. «Таке зять дав, за такі чоботи 
дочку взяв...» – таке співали всяке. А потім вже взують 
гарні туфлі, які зять купив... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Вже ж замітала [моло-
да на другий день]... Їй пір’я кидають по хаті, то ж не 
можна було його вимісти. То спеціально чу́дили таке, 
шо як позамітала. Як не замітай, то пір’я летить... Мо-
лодій несуть снідать, а тоді ввечері вже гостяться. Пер-
ший раз – в молодого, а тоді в молодої у вівторок. Там 
ще, може, ходять, хто ще хоче поїсти, попити. Вінки 
плели. А  є ж такі, шо тим занімаються. Жінки такі, 
треба, шоб вміли приказати. Я  знаю, моя мати, як я 
пошла, настілницю розстеляла по столі... І скриня мені 
то стара, той куфер. А як нема скрині, то шо, заміж не 
треба іти?! То «куфер» звали. Скриня – то пізніше, а то 
куфер. Різне могло, то пряме, то полукругле. І обкова-
ні вже угла такі залізом. На стулах піднімали [батьків]. 
Підкидають, хто знає куда. Тоже хлопці. Чоловіки і 
жінки, то ж чіпляються всі... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  На сватанні, може, комусь, а  на 
весіллі само собою [перев’язувати сватів]. Чіпляли 
букети, то вони здавна. Як весілля, то всі букета ма-
ють. Дру ́жка старається, бо ж всі хочуть, навіть діти. 
Їх дві є – то одна і друга, то вони вже мають роботу. 
А є такі, шо за букета мусять давати того, рублі тоді 
ж були. Кіньми [їхали], хура... Знаю, шо вдівали [при-
крашали] коні вже. У нас квітки чіпляли [у дворі]... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Я  бачила, що 
молода цілується з молодою, вітаються так [якщо два 
весілля зустрічалися]. Часом буває, що комусь дощ, 
злива – то вже добра не буде... Не можна [проходити 
між молодими і переходити їм дорогу]... То вже недо-
бре якось то. Як то коровай печеться, як тісто недобре, 
то недобре. А як вдасться коровай, як тісто добре, то 
кажуть, добре. Як гарна погода, то буде все добре. 

РІВНЕНСЬКИЙ  РАЙОН
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БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Коршачина
Записала В. Роженко в жовтні 2012 р.  

у с. Коршачина Білопільського р‑ну Сумської обл. 
від Шевченко Зої Василівни, 1936 р. н.

СВАТАННЯ  Ну, от був пійсят девятий год [1959 р.], мені 
вже було двадцять три годи. Прийшов мій коханий, 
я  його ждала з армії... Ми довго не стрічалися  – він 
прийшов у конці октября – ноябрь, декабрь. А у ян-
варі, на день Щедрого вечора, прийшов із сватунами, 
засватав. Він прийшов, привів брата свого старшого 
і свого крьосного. Я їх пов’язала рушниками, попили 
могорич, ну, й вони пішли. 

ДОГОВІР  А через тиждень прийшли його батьки, дого-
воряться, як же ж свадьбу гулять  – совмесно чи от-
дельно. Мої родителі сказали: «Ми будем самі гулять 
свадьбу, у  нас багато родичів, багато знакомих, а  ви 
самі гуляйте». Його батьки були уже старі, їм було уже 
за шийсят, а мої ще були не пенсіонери. І свадьба через 
тиждень... 

ОГЛЯДИНИ  («РОЗГЛЯДИНИ») Тоді іще через неділю 
мої батьки пішли до їх на розглядини. Подивилися 
там, скільки надо рушників повісить, на скільки там 
вікон надо штори повішать. І  так ще через неділю, 
двадцять четвертого января, – свадьба... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Розписуваться їздили, у нас вже 
тоді у селі не було сільсовета, розписувались у Вирях. 
Поїхали у Вирі, розписалися. Розписались у п’ятницю, 
у неділю свадьбу гуляли. 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  А в суботу повезли придане. Кол-
хоз мені подарив шифонер, як дояркі, я  вже робила 
дояркою... Загрузили в шифонер все тоді. Зима, снігу 
було багато... На первій підводі везли скриню. Повиві-
шували на скриню рушники, простині, на другій вез-
ли шифонер, ковер повісили, ковер був германський, 
з оленями. А третя підвода – кровать, подушки, тоже 
повивішувано одіяла. А четверта підвода, нагрузили, 
доярка ж, багато повезли зерна. Дуже хорошо давали 
зерно. А батько був у мельниці, мірошник. Нагрузи-
ли пшениці, жита, проса, гречки і повезли. Це везли 
скринники все  – такі родичі, яких приглашали, шоб 
везли придане. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  А  в неділю 
утром повставали, в  гості прийшли дівчата, наря-
дили нєвєсту, і ще не вправився підкрасить-підкру-
тить – уже женіх під двором. Уже приїхали кіньми, 
перва тройка виїздна, в колхозі була виїздна тройка. 

Вивели невесту, зайшов женіх в хату. А коровай та-
кий стоїть на столі, шо нєвєста сидить за короваєм і 
не видно. Цей [наречений] біга по хатах сюди-туди – 
нема нєвєсти. Де ж нєвєста? А тоді таки побачив, шо 
за короваєм. Взяв за руку, і пішли [...] кататься. Піш-
ли посідали на кладці, гармоніст, подруги і дружки, 
хлопці. «Бояри» тоді звалися. І  поїхали кататься. 
Об’їздили все село. Приїхали назад, запросили нас у 
хату, посадили за стіл. За столом сиділи довго, уже 
надворі смеркло, темно стало. А тоді ще вийшли з-за 
стола та ще і коло двора танцювали. Бо вже попідпи-
вали хлопці та дівчата. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Посідали ми в ладки, 
хлопці тоже  – на сани... Поїзд був дуже нарядний, 
у цвітах – всі дуги в цвітах, всі коні в цвітах. І поїхали 
до жениха, повезли нєвєсту до жениха. Приїхали, там 
гості ждуть. Ми там за столом посиділи, всьо, гості 
стали розходиться. 

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Утром повставали – свайбичні 
вже прийшли вмивать нєвєсту... Повели до колодязя, 
умили нєвєсту, а тоді приводять батька і матір, свекра 
і свекруху, шоб нєвєста їх повмивала і повтирала. Я їх 
повмивала, повтирала рушниками хорошими, махро-
вими. Так їм вони ж і осталися, подарок. Прийшли на-
зад і давай за стіл сідать, а кажуть: «Ану, зять, їдь по 
тестя й по тещу». 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Іде перезва, 
од молодої ідуть усі свадьбичні, хто гуляли, ідуть сюди 
усі. Так як тут старі були батьки, і в них свадьба була 
маленька, так вони відтіля, од моїх старих несли ко-
шолками пиріжки, котлети, отбивні. Шо там готови-
ли – усе несли сюди. 

ДАРУВАННЯ  Тут стіл накрили здорово і гуляли довго, 
а тоді стали дарить... Нєвєста і женіх частують ходять, 
а  вони  [...] дарять. Дарили тоді як? Хто  – гроші, так 
як свої, так хто півсотні клав, хто – двадцятку, а чужі: 
хто  – платочок, хто що. Одарили нєвєсту і жениха. 
Собрались на улиці, ще там подуріли, поспівали, по-
плясали, свайбичні, перезва пішла. От з другого кон-
ця – пєсні. Дружки несуть жениху й нєвєсті снідать. 
Приходять дружки, тоже приносять все своє: бурбу-
лів напекли, киселю наварили. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  А ми ж тут вже були удень, ятрівка, 
кума, сестра двоюрідна жениха, так капусти стуши-
ли, картошки стушили, все, шо перезва не поїла, і до 
утра гуляли. А утром уже розішлися. Хлопців й дів-
чат обснідала нєвеста з женихом, і так началися наші 
 будні дні.
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смт Миколаївка *

Записала В. Роженко в жовтні 2012 р.  
у смт Жовтневе Білопільського р‑ну Сумської обл. 

від Гученко Катерини Степанівни, 1940 р. н.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Весілля в нас було ось не так, як 
у других. У п’ятницю у нас уже коровай випікали, [...] 
шишки ліплять... Із костриці виробляли і утяток, 
і цвіточ ки, і жениха з нєвєстой [фігурки]. І оце до каж-
дої при в’язували, була якась така бомага, робили з неї 
цвіти. І такі лєнточки в коровай вставляли, – це було 
в п’ятницю.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  У суботу гуляли і дівчата, і хлопці, запро-
шували їх отдєльно... Як було: посидять, повечеряють, 
такої гульні не було. Всі співаєм, танцюєм, зовсім у 
другій хаті. У мене так у подружки було, в мене вона 
дружкою була. Оце у чоловіка мого, так у них там 
якось по приглашению, не каждого приглашали. А в 
нас оце скільки було хлопців і дівчат  – приглашали 
всіх. І кликали з каждої хати. У нас хутір був на сім-
десят п’ять дворів... Всі уже взрослі погуляли, і десь це 
вже було в дванадцять часів, і ми приходили, і сідали 
за стіл. Посідали, і хто пив, хто не пив. У нас такого 
не було, щоб отак пили здорово. І  хлопці, і  дівчата 
тим більше... Може, по п’ять грам хто із дівчат і пив – 
усякі ж возроста були. Які возроста: я – із сороково-
го [1940 р. н.], а були такі, хто з тридцять четвертого 
[1934 р. н.], тридцять п’ятого [1935 р. н.]. І ми оце всі 
співаємо, танцюємо. Потім повечеряли... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На другий день [...] сваш-
ка  [...] ходила запрошувала на посад: «Приходьте на 
посад!»... Дарять подарки, накривають на стол. На 
улиці був [у] нас отдельно, дуже багатий, через увесь 
двір стіл. А от у хаті, у нас хата не дуже велика, там 
хлопці і дівчата були... А в нас же хутір от хутора да-
леко, так ми перед свадьбою, я  кликала на свадьбу. 
Оце коняка, дуга зав’язана, звонки. І ми оце, я і дві по-
дружки, у другий хутір їздили приглашать. І той, шо 
нас возив, він якийсь наш далекий родич був. І ми оце 
по всім хатам, кого було надо, кликали. Він нас стіль-
ки поповозив, що ми казали: «Це точно він не тільки 
по наших родичах возить, а  по своїх тоже». Оце за-
ходимо, кланялися... Оце заходили і просили: «При-
ходьте, будь ласка, на свайбу»... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Крали коровай. Якось було так, 
що хто перший кусок відламає: чи хлопці, чи дівчата. 
Дівчата завжди хитріші були... І цей коровай ділився 
аж на другий день. Кричали «Горько!». А у нас ще таке 
було, що баба Шура (вона в нас була свашкою), якось 
постукала [...] чим-то, таким, як посох, наряжена така 
палка. І тоді вже як «Горько!» кричали – все, не роз-
рішали нам цілуватися. 

ДАРУВАННЯ  А потім часа в чотири ходить вже нєвєста 
і всім по чаркі наливає. І каждий лічно дарив. І сваш-
ка, це, по-моєму, вона од чоловіка [від молодого], хо-
дила і собирала. Нам дуже багато всього понадарили, 
цілий мішок. І дєнєг багато було надарено. Дарили як: 
хто там – кусок матерії, ситчеку два метри, хто – пій-
сят копійок, хто як. Дєньги тоді були дуже маленькі, 
а нам десь двісті рублів подарили. Дєньгі ми сразу све-
крові отдали. Я  їх і не бачила. Вони долги за свайбу 
пороздавали і корові жому купили. І все. 

* До 2016 р. – смт Жовтневе.

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Женщини возили придане. Одні 
помогали готовить, а  інші возили придане. У  мене 
придане було: шафанер, кровать, перина, дві подуш-
ки, ну, і одіяло марселєве. А ковьор був із ситцю, і такі 
рози були на ньому. Рушників у мене було девять 
штук. Сама вишивала, і ще мені два баба Вєра із Сум 
привезла, крестиком вишиті. Скатерть у мене була 
дуже красиво вишита. Тюль в мене була із марлі [...], 
і фартух дуже красивий був. І оце коли привезли при-
дане, і  баба Лєна попросила Шуру, шоб та дала свої 
рушники повісить. Та ж согласилась. І от коли прида-
не привезли, гості всі стоять, дивляться, бо всі мого 
чоловіка знали, він був на хорошем щету,  – яка ж у 
нього там невеста? І  яке перве придане? І  вона, оця 
Шура, каже: «Дивіться, дивіться, оце мої рушники!» 
А як вже мої вивісили, мої красивіші були. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  А мене ще вчили: 
«Ти ж коли приїдеш до свекрухи із чоловіком, ти сразу 
в хаті за собою двері закривай». Я так і зробила. І він 
же мене все время за руку держав, ні на шаг я од нього 
не одходила. Коли в хату зайшли, я сразу двері закри-
ла, щоб ніхто нас не роз’єдинив... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  І потім нам 
снідать привозили. А їхати було далеко, тридцять кіло-
метрів, автобусів не було. Їздили на машинах, на яких 
ото буряки возять. Приїжжали тільки дівчатка, хлопців 
не було. А дівчат було з півтора десятка, як не більше. 
І оце кажда з дівчаток по дві тарілки несе. Куплялося це 
все в одному магазині, тому було все одинакове... 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Межиріч
Записала Н. Бенько 19 червня 1996 р.  

у с. Межиріч Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Лелюшкіної Надії Петрівни, 1925 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Було прийдуть сватать дівчину, а в дівчи-
ни єсть жених. Вона за його не хоче йти заміж, а вони 
силоміць оддають. То вона  [...] возьме та й утече з 
дому, і ніякого сватання не получається, вже шо вони 
не робили, а вони візьмуть та й утечуть удвох. Пока 
оце все... Потім зійдуться й живуть. Ніде батькам ді-
ваться, нада... [Узагалі] слухались батьків. Бувало так, 
шо [...] женіх не дуже такий гарний, а багатий. І, мов, 
шо ти підеш за того бідного, в його нема нічого, а в 
цього – там і корова, й коні є, і плуг, і борона, – все 
переказують... За того і йди. І бувало й так, шо й ішла. 
Бувало так, шо піде заміж, поживе  – і розходиться. 
А сходиться з тим, з ким гуляла... 

СВАТАННЯ  Приходять сватать. Питають: «Шо у 
вас є?». А  він каже: «В  нас сало є, прошлогоднє, 
позапрошло́годнє, і сей год будем різать свиню». Пішли  
з двора, ідуть до другого чоловіка на сватання й пита-
ють: «Шо у вас є?». А він каже: «Та шо є? Сало було – 
поїли, прошлогоднє і позапрошлогоднє, і  сей год бу-
дем різать, і будем їсти». Ага... Тут і невістка неголодна 
буде. І багато дівчат бідних виходило заміж, потому шо 
де багата або бідна сім’я, там робили все, і не було ж за-
пасу у них багато. Сало придержане... З’їли – і все. А у 
багатих (вони ж скупі були люди), це куди – сало їсти! 
Шо ж! Ну, а ті ж, як є прошлогоднє й позапрошлогод-
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і рукав. У мене даже дві є рубашки женські полотняні 
вишиті, давно ж вишивали, ще моя мама жива була. 
Отакі рукава вишиті. І внизу тут така прошва красіва. 
То я бережу пам’ять... Навишиває, пошиє, свекруха 
гляне – і рушнички повишивані, і сорочки повишива-
ні, і ті ж понаткані рядна. Тоді ж одіял не було! А ряд-
на були. І були такі ковбики понаткані, не було ж тоді 
одіял. І ото невістка роботяща...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Пособираються женщини, 
мужчини переодіваються в женську одежу, а женщи-
ни – в мужську одежу. Тоді як осіння свадьба, шо гар-
бузи поспіють, не кавуни, а гарбузи. Ото з гарбуза ви-
різають, надівають на лице, прорізують глаза, рот і ніс. 
І як вечір, вставляють так свічки сюди і підходять до 
вікна, ще й лякають. Інтересна раньше свадьба дуже 
була... Оце ж воно, цигани переодіваються. Перезва ́ 
йде. Удіваються в циганську одежу, беруть гармошку, 
бубну, і ну, яка в кого музика є. І ото йдуть, витанцьо-
вують ці, перезва́ та танцює. Співають, танцюють. Ото 
приходять і начинають гулять.

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Було так, шо 
приходять  – оце ж перезва́ приходить. І  шоб молодій 
була яка робота, обдирають комини... Оце ж молода 
буде тоді замазувать усе, заглажувать, шоб не видно 
було. І тоді ж долівки були, не пола́, долівки́ колупають... 
Шоб побачили, шо вона дійсно способна все робить. 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  [Чи був звичай «комора»?] Да. 
Тіки це не при моїй мамі, а при моїй бабушкє. Комора. 
Оце ж була їх так комора: оце построєна хата. І  оце 
входили у сіни – там комірчина. Там темно. І ото вже 
як одгуляють свадьбу, чи ще гуляють, а молоді йдуть 
туди собі, в комору. А ті ж гуляють... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Як же про-
віряли? Спить же ж з женіхом... І шо там було, казали, 
шо вона чесна була. Більшість – рубашку. Полотняна 
рубашка. І всім, на таке блюдо було раньше, ото такі 
желізні блюдця [...] блискучі, так дірочки були, а отут 
такі, вроді цвіти. І ото на блюдці несуть ту рубашку. За 
столом люди сидять, вони показують рубашку, шо ні-
вєста була чесна. [А якщо молода була «нечесна»?] Ну, 
що? Тоді починалося – і женіху було, й нівєсті. А ма-
тері нареченої тоже давали перла ́... І хомут надівали й 
проводили вулицею її. І з батогом йшли. Шо, мов, не 
могла вберегти дочки ́. Нада було взять батіг і не пус-
кать її нікуди. Ото так.

с. Михайлівка
Записали С. Щербань та Л. Орел у 1994–1995 рр.  

у с. Михайлівка Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Шамари Софії Терентіївни, 1913 р. н.,  

Пукало Галини Павлівни, 1918 р. н., 
та Василенко Ганни Іванівни, 1922 р. н.

СВАТАННЯ  На Меланки ідуть сватуни – дід чи батько, 
або дядько і молодші. Батько беруть паляницю під 
руку, обгорнуту платком, а  дядько  – пляшку горіл-
ки. У чанарках, а як зимно – у кожухах до рясів, під-
перізувались поясом синім, красним, купованими і 
в’язаними, на лівий бік зав’язували. Капелюхи, такі 
шапки сиві, чорні барашкові. Різали маленьких овець 
на шапки. Капелюхи шились з сукна, з вухами [...], на 
підкладці. У  чоботях більше ходили, у  багатих  – ви-
тяжки, у бідних – пришваки. Ялове, хромове, амбур-

нє – дочки не оддамо, потому шо буде невістка голо-
дна. А де нема, шо поїли – тоді давай. Брав собі моло-
дий за сватів старосту і підбрехача. Брав там собі якого 
знакомого, там чи товариша. І сватаються, а підбрехач 
добавляє шо-небудь своє. Так і прозвали – підбрехач. 
І то як дівка согласна вийти заміж, дак стоїть вона піч 
колупа, а єслі несогласна, вона заховається, вона й не 
вийде і у хату. Заходять, здоровкаються: «Добрий день! 
Ми приїхали відтіль й відтіль, з далекого краю при-
їхали. І знаєм, шо тута єсть куниця, і в вас у хаті єсть 
красна дівиця. І ми це взнали, і приїхали до вас сва-
тать красну дівицю. Єслі понравиться молодому діви-
ця, красній дівиці понравиться жених, значить будемо 
ми сватами. І буде свадьба». І ото як понравиться, тоді 
сідають за стол. Обмінюють хліб, сідають за стол і роз-
пивають за сватов... Хліб вони міняли, батьки... А уже 
там страву яку – подавала вона, шоб вони побачили, 
шо вона вміє. А рушники – єслі, значить, оце вже женіх 
понравивсь їй [...], буває так, шо оддають за того, шо 
його вона любить, і вона бере рушники, його красними 
платками перев’язує, а дружка й піддружню перев’язує 
рушниками. Сама [вишивала]. Ото ж на досвітках си-
діли вишивали, готовилися до сватання... 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Засватали дівчину – го-
товляться ж до весілля. Дівчина ж – шо вона там при-
дбала, те вона й одіває. Не так, як січас: плаття там чи 
заказують хвату... А тоді вони сами все, сами робили 
костюм, не купували нічого.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Ну, було ж отак, шо костюмчик 
одівали, такі світленькі  – юпочка й кохточка. І  тіки 
чисте. Бувало, сіреньового цвєту, абрикосового цвєта. 
І рукава такі вузенькі, а тута на рукавах таке широке 
понадєлуване. І кохточки: тут – у талію, а тут – у вусі-
ки таке, отак подєлане, як оборочки. Усіки тут, на спи-
ні. І тут кругом. І тут отак от здєлано – і була красіва 
нівеста... Бабушка ішла заміж, так у неї отака сорочка 
була вишита... Дерга [спідниця], да. І карсет надівала. 
Карсет тоже віделаний, красівий, там разними пови-
шивано... І ото та дерга, так було воно суконне таке, 
ну не товсте, тоненьке було, но красівий матеріал. І на 
голову... Та я само ось – ішли заміж дівчата з Катери-
нівки, так приїжджали, я вінки їм робила... Не робили 
воскові, а робили цвітні вінки... Із бомаги там разної... 
Ото робили віночки такі красиві... Дрібненькі, у  два 
рядочки цвіточки. А тут – по дві красних квітки ро-
били. І женіху тоже робили із лєнти красної квіточку, 
листячко зельоненьке... Як продає [сестра молоду], 
дак женіху прикалює на фуражку [квіточку].

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай місили якраз перед 
свадьбою. У п’ятницю місили коровай. І запрошували 
жінок таких, шоб вони у курсі дєла були, шоб гарно 
розбиралися. І ото замішували, і пекли по багато коро-
ваїв. Короваїв з десяток пекли. Сначала напечуть здо-
рових, а тоді менших, а тоді ще менших. І шишки. Таких 
і звали, щоб неодинока, щоб була вона сімейна. Потому 
шо це коровай дається на сім’ю. Значить, не сусідові і 
не знакомому, а в сім’ю, шоб була сім’я. І ото шишки на 
коровай наставляють [...], шоб було багато дітей...

ПОСАГ  Дівчина ж виходе заміж, і шоб була скриня, щас 
же ж то шахванєр. А тоді не було, тоді скрині. В неї в 
скрині усе... Щоб побачили свекри ́, шо вона вміє ткать 
і вміє прясти, в  неї полотно наткане. В  неї сорочки 
женські понашивані полотняні, повишивані внизу так 
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ські [як лакові]. Картузи літом. Діди з палками йшли. 
Питали: «Чи можна зайти в хату?» – «Можна». – «Доб-
рий вечір».  – «Добрий вечір,  – відказували.  – Про-
ходьте, сідайте.  Кажіть, чого прийшли». – «Та, – одка-
зують, – прийшли вашу дочку сватать, чи віддасте?» – 
«Питайте, чи вона хоч согласна», – каже батько. У хаті 
горить лампадка. Дівка сховається у хатині, виходить і 
каже: «Согласна». А молодий сидить, як у сливах. Мати 
чи батько каже: «Раз дала слово, нате вам паляницю, 
а нам віддайте свою. Тоді сідають за стіл, вечеряють, 
поштують, чим мають, запивають могорич. Обміняли 
хліб, договорились, повечеряли і пішли додому, а мо-
лоді раді, ідуть собі гуляти, а  було, шо батько каже: 
«Ні, не оддамо ми дочки, хоч вона й хоче». 

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ДРУЖБИНИ»)  Через тиждень – друж-
бини. У суботу сходяться до молодої дружки, бояри. 
На дружбинах договорюються, коли весілля, до вінця 
коли йти. Молодий іде цвіти купує для молодої, друж-
кам – лєнти, шаферам [боярам] – цвіточки. Запрошує 
молода на дружбини дівчат [подруг], а  мати вече-
рю готове. Дівчата учаться весільних пісень співати, 
і хлопці приходять. Хлопці заходять у хату, знімають 
шапки, кажуть: «Добрий вечір, дівчата». «Добрий ве-
чір, заходьте», – одказують. Насіння лускають, наку-
рять, хоч шапку вішай. Погуляють і розходяться, тут 
молода і молодий. А тоді вже весілля!..

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода просила тільки 
на дружбини, а  на весілля  – покликайло, родичка 
молодої [заміжня]. Кликала з паляницею. У юпці, ку-
бовій спідниці, на голові  – очіпок, шаля, на ногах  – 
чоботи- пришви чорні. Як холодно – у свитянці чи в 
кожушанці... Молода просила із старшою дружкою, 
обидві у цвітках і лєнтах, з палками ходили. Кроле-
вецькими рушниками попідперізувані і у хвартухах 
із смужками упоперек. У вишитих сорочках, у друж-
ки – паляниця під правою рукою у платочку. Прийде 
до двора, поклониться три рази і каже: «Просили 
батько, просили мати, і я прошу, приходьте на свадь-
бу». У молодої і дружок лєнти до намиста попричіпа-
ні, намисто «добре», дукачі, хрест. Дукачі на намисті, 
штук п’ять, десять, на шворці. Просила й молода з 
дружками у суботу на весілля. Як дві молоді стріва-
ються, тоді співають: 

Ой ви дружечки, вороги, 
Та й не переходьте дороги, 
Бо як перейдете дорогу, 
Та й не дійдете додому.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Весілля починалося у неділю. 
Молоду убірають у неділю рано дружки, помогала 
хрещена мати. Сідає [молода] серед хати на стілець 
чи на ослін, на ній сорочка полотняна, спідниця у сім-
вісім пілок альпагова. Кохта по талії, чоботи-витяжки 
красні або чорні з підкорками. Крутять кучері друж-
ки молодій, краєчки накручують, щоб віночком було 
над лобом. Тоді вінок і дві квіточки чіпляли до вінка, 
а тепер – до хвати чіпляють. На молодій намисто «до-
бре», хрест на душі, дукачі. Крутились кучері гвіздком 
і вінок на коси, зачесана без проділя. Вінок високий, 
з  білого воску, з правого боку дві красні квіточки при-
щеплюються. Лєнт від вінка всяких багато, а то й пару 
повісять, як культурні, то менше. У багатої – восковий 
вінок, а у бідної – паперовий. Сорочка, кохта, спідни-
ця, і  рушником підв’язували. Давні сорочки вишиті 

настилом, вирізом, мережкою. Чоботи чорні, башма-
ки хромові шили кустарники. Восени молода в юпці, 
були і свитянки – білі, сірі до хвандів... [У молодого –]
сорочка вишита полотняна, шапка каракульова або 
криляча, чи з сукна капелюха. Шапка, як у попа, ви-
сока. Чинарки з матерії, з сукна або з простої матерії 
до рясів, або в кожушанці з рясами, підперезаний по-
ясом. Штани – в чоботи, а літом башмаки чорні, чо-
боти чорні з брижжами... У молодої на другий день – 
пов’язка шовкова. Колись без платка жінці і через двір 
перейти не можна було...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  У молодого 
перед тим, як їхати до молодої, мати обсипає молодого 
житом, пшеницею, грошима. Мати у вивернутому ко-
жусі. Як сів син на віз, тоді мати обсипає, тричі обійде 
кругом воза. Тоді сідають шаферя, світилка, свашка, 
пов’язані рушниками через плечі (пов’язала мати мо-
лодого). Четверо їх їде на возі, а ззаду ще на возі їдуть 
родичі, музиканти, усі їдуть, а вже тоді всі – до вінця. 
Бере мати коня за повід і виводить з двора, і поверта 
на праву сторону, хреститься і говорить: «Їдьте, хай 
вам Бог помогає». І йде в хату.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Приїхали до 
двору, увійшли до крильця, до хати і стали молодший 
дружко, піддружі, свашка і світилка. Виходить батько 
з хлібиною, уклонився, каже: «Заходьте в хату». За-
ходять всі, а тоді бере молоду, і батьки відкланюють, 
а тут стоять свашка, світилка, дружко, піддружки, від-
кланюють, і всі виходять з хати... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  У хаті молодий і моло-
да навколішки становляться і кланяються, а батько і 
мати хлібом по спині торкають, батько  – молодого, 
а  мати  – молоду. Це у молодої у хаті, коли молодий 
приїхав молоду брать. Тут їх одкланюють. Молоді 
встають, виходять і сідають на віз [або сани], і їдуть, 
батьки ще виходять, але без хліба... 

ВІНЧАННЯ  Зранку іде молода до вінця з молодим. За-
прягають пару коней, убірають дугу у цвіти і у коро-
лівський [кролевецький] рушник, обмотують руш-
ником дугу. Зимою – сани, а під осінь – віз. Сідають 
на віз чи сани. Молода – по праву руку від молодого... 
Їдуть до вінця дві-чотири  підводи. Попереду  – мо-
лоді, а ззаді – родичі. Під’їжджають до церкви, захо-
дять. Всі йдуть за молодими в церкву. Стали посеред 
церкви, староста записав, хто такі, і батюшка підзива 
до престолу молодих. Стелять рушник, і становлять-
ся на рушник перед престолом. Слали королевський 
[кролевецький] рушник у церкві. Коло молодих ша-
фера ставали – три від неї і три від нього. Над голо-
вами тримали вінці, батюшка подає. Батюшка каже: 
«Славою і честю вінчаю»... Руки зав’язані платочком у 
молодих. Батюшка водить кругом престола, а шафера 
вінці несуть. Хор співа на крилосі. Тричі обведе, тоді 
покропить свяченою водою, і  відходять, а  другі ста-
новляться. Пар десять за день вінчає, а вже як вихо-
дять з церкви, хор співає «Многая літа». Батюшка як 
вінчає, питає: «Чи по согласію йдете? Чи любите одне 
одного?». – «Любимо». Тоді благословляє. Перехресте 
і кропить, тоді читає: «Почитайте батька, матір, бра-
та, сестру, не обіжайте одне одного, постаріщих себе 
і роздайте славу». Тоді виходять, і хор співає:  «Уяді, 
уяді. Благословенна ти в жонах...». Батюшка співає і 
хор, а тоді співають «Многая літа», і дзвонять дзвони 
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на всю Михайлівку, швидко і весело дзвонять дзвони. 
Вийшли з церкви і їдуть додому. Ікони дає батюшка 
молодим, як одпуска, дає ікони в церкві – «Божу Ма-
тір» і «Спасителя». Ікони рушниками обмотані, щоб 
лик було видно. Це благословенні ікони, їх привозили 
молоді до церкви, а купував молодий...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Приїхали до 
молодої обідать. Встали і йдуть до хати з іконами. Мо-
лодий стоїть по праву руку від молодої. Ідуть до по-
рога, а тут стали, ждуть, поки вийдуть батьки. Батько 
тримає хліб-сіль на рушникові, коло батька  – мати. 
Молоді кланяються тричі, і батько також тричі кланя-
ється. Батько каже: «Благословляю вас, діти, прошу в 
хату». Батько іде в хату, молоді – за ним, кладе батько 
хліб на стіл, а молоді – ікони на покуття, на косинчик. 
Ікона «Ісуса Христа» – від покутнього вікна, а «Божа 
Мати» – до вікна застільного, в хаті горить лампадка. 

ПОСАД, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ З молодими в хату заходять 
шахвера, старша дружка, світилка, свашка від моло-
дого, на покуті молодий і молода сідали на кожухові. 
Старша дружка – коло молодої, а світилка і свашка – 
коло молодого... Світилочка, сестра молодого, у  сві-
тильнику  – васильки, у  васильках  – колоски, робле-
ні ріденько. Колосочки од жнив сохраняються, а  як 
свайба – на ікони, по хаті пучками вішали. У світиль-
нику – окремо жито в пучках, дві свічки засвічені, го-
рять, як сіли за стіл.

КОРОВАЙ,  ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  На столі коровай ве-
ликий лежить, убраний калиною, барвінком, шишками 
на сірничках, на паличках, або на соломці. Обгорнутий 
королевським [кролевецьким] рушником, кінці захо-
вані, височенько обгортають. На столі коло короваю 
«квочка»  – дві пляшечки маленькі, об’язані красною 
ленточкою, там калинка і колосочки жита прив’язані. 
Красна квітка бумажна посеред короваю встромляєть-
ся, у пляшечках винне налите. Шишка на столі, прибра-
на шишечками, пишна, як пасочка, і красною заполоч-
чю поплутана по шишечках. Під шишкою – дві тарілки, 
а дві дерев’яні ложки зв’язані червоною стьожечкою – 
на шишці... Стоять дві маленькі чарочки на столі перед 
молодими на тарілочці. Молодої не видно за квіткою, 
молода все врем’я кланяється. Печуть по два короваї – 
у молодого і молодої. У молодої печуть шишку, як при-
їжджає молода до молодого, ділять шишку. Коровай 
вчиняли у п’ятницю і пекли, а  в суботу вбірали... За-
місили коровай, виробили і поклали на лист, посадили 
коровай, сіли за стіл і стали співать... Два короваї пе-
кли – і там, і там. Один ділили в неділю [весільному] 
по́їздові, а другий – в понеділок свайбанам...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Як випро-
воджають молоду з двора, молода виходе з хати. Нали-
ває мати чарку вина і чотири чарки виливає навхрест, 
через голову. Тоді молода прощається з матір’ю, бать-
ком і дружками. Мати виводить з двора, надіває ко-
жух вовною наверх, бере фартухом за поводи коня і 
виводить за ворота, а молоді на возі сидять на сіні і 
на рядні. Так сидять, як в хаті, по праву руку. У дворі 
дружки співають:

Та сідай, Галочко, на воза,
Та кидай батькові норови,
Перві норови – улиця,
Другі норови – досвітки,

Треті норови – ще й грища.
Сідай, Галочко, пошвидше.
Губатий візнику,
Гони коні швидше,
Щоб не бачив батько,
Як плаче дитятко.
Плаче Галочка, плаче, 
Як батьків двір баче,
Ще й не так заплаче,
Як свекрів побаче.
Загрібай, мати, жар, жар,
Коли тобі дочки жаль, жаль.
Кидай у піч дрова,
Оставайся здорова.
Як ізвила Галочка віночок,
Покотила у вишневий садочок,
Як котила, та й говорила, (2)
Подруженькам гуляння дарила.
– Ой гуляйте, мої подруженьки, (2)
Тепер мені не гуляннячко,
На порозі завертаннячко...

ДАРУВАННЯ  Приказували: «Дарую тобі мішок гороб-
ців, щоб не любила чужих молодців»; «Дарую тобі мі-
шок пшінки, щоб не ходив до чужої жінки»; «Дарую 
тобі корову з чорним вим’ячком. Як будеш жаліть, то 
будеш і доїть»; «Дарую тобі кобця, щоб родила першо-
го хлопця»; «Дарую тобі мішок цибулі, щоб не давала 
свекрусі дулі»...

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  У суботу – покра́са, жито в хаті ві-
шали над іконами на гвіздочках, а в понеділок молоти-
ли. Пошанували, приходять назад і знімають покра́су, 
жито по хаті дружко, брат, родичі і несуть молотить. 
Зроблять молотарку, віялка може бути, її крутять, туди 
пхають жито, а  щоб курява була, попіл беруть і роз-
вівають, тушать водою. У попелі все, як нечиста сила. 
Те, що змолотять у ситові чи у коритці, несуть батько-
ві і матері, і знову за столи сідають. Поставили страви. 
Співають усе... Скільки ідуть, стільки й співають. Грає 
гармоні́й, танцює навприсядки і приказує: 

Ой казали мені люди, 
Що я заміж не піду, 
Посіяла василечки, 
Як перезва у зєльоному саду...

Як змолотять жито, коровай другий ділять, всім ді-
лять, а найбільший кусок – хазяїнові...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Як іде 
перезва: 

Чи я тобі не казала, 
Чи не говорила:
– Не лягай коло мене,
Бо зробим Гаврила.
А ти мене не послухав, 
Коло мене вклався, 
А тепер же не питайся, 
Як Гаврило взявся.
– Ой мати моя, біжи за кумами,
Бо Гаврило на печі дриґає ногами.
– Так доню, так доню, 
Так і я робила, 
Свого мужа шанувала, 
А других любила.
  ***
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Ой хто ж то пішов понад горницею?
Чорти милого несуть з полюбовницею.
  ***
Ой мати моя, а я твоя дочка,
Колихала ти мене, колиши синочка.

Як ішли з перезву, співали:
Чи я тобі не казала,
Кучерявий хлопче,
Що до мене кращий ходе,
Доріженьку топче.
  ***
Ой гоп-гопака, 
Продав дід лошака, 
А я дома не була, 
Могорича не пила...

Співали дружки, як у понеділок несли снідання:
Та їхали бояри рядочком,
Везли корогу, як рогу, 
А на тій корозі – малювання, 
Це ж тобі, Галочка, дівування.
  ***
Ми до тебе, Галочко, ідемо, 
Ми тобі снідати несемо.
Ти в чужої матінки ночувала,
Вона тобі снідать не давала.
Ми твого дворика не знали, 
Ми твого братіка спитали, 
А твій братічок не балакав,
Одвернувся та й заплакав.
  ***
Та й ви, вороги, 
Не переходьте дороги, 
Як перейдете дорогу, 
То не дійдете додому...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Тоді той, що 
збудив [дружко], як молода чесна, виходить з хати, 
бере кілок і на ньому вішає червону полотнину – ко-
рогу, а як нечесна, то прорізали у корозі дірку. Свекру-
сі дружко несе сорочку молодої... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  У  понеділок 
яму в хаті ковиряли, музика гра, щоб ногами вибив у 
долівці яму, щоб було що невістці мазать. Бува й чобо-
ти розіб’є, якщо долівка вивалькована...

ПОСАГ («ХУДОБА»)  Катаються по селу, люди стоять, 
а  молода кланяється, і  молодий бува, тричі молода 
кланяється. Дружки співали будь-яких пісень... Тоді 
як поїхали кататься, батьки випроводжають «худобу», 
скриню везуть, їде три-п’ять підвід, виносять чолові-
ки – скринники, а жінки виносять одежу, дванадцять-
п’ятнадцять ряден давали, полотно, сорочки [по 40–60 
сорочок], свитянки [до трьох вусів, чорненьким плисом 
обкладена], бобрикові свитянки, юпки, кохти – спина 
під ватою, під хвалди. Кожушанка крита, дублянка  – 
овчина хороше починена, білих мало було, а  більше 
зеленкуваті, смушком оторочені. Привозять до двору, 
устають, вносять в хату. Свати виходять з паляницею, 
а цей, що везе, віддає паляницю батькові, батько заби-
рає і відчиняє ворота. Скриня накрита скатертю.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ Вертаються на обід до молодої, захо-
дять у двір, дружко заводить за стіл, за платочок обох 
веде, посідають, ставлять обід. Тоді свашка починає 

ділить зі своєї торби «свистуни». Їх готує свашка  – 
пекла коржечки, коровай, «орішки», давала родичам 
первим. Молодому і молодій  – коровайчики чи кор-
жечки [вирізали бляшаними формочками], «рибки». 
Коли коровай печуть, тоді свашка пече все це печиво. 
Роздає свашка з торби, а дружки співають:

Свашка – неліпашка, (2)
Цілу ніч не спала – 
Сорочку латала, 
Пішла танцювати і порвала лати.
  ***
Світилка – шпилька при стіні, (2) 
На їй сорочка не її. 
На їй сорочка сестрина, 
Виводьте, дружечки, з-за стола.
  ***
Брешете, дружечки, як свині, (2)
У мене сорочок три скрині, 
А четверта – неповна, 
На мені сорочка шовкова.
  ***
Старший боярин горбатий, (2)
На горбі сосна зросла, 
На сосні сова сіла, 
Бережіться, дружечки, щоб вас не поїла.
  ***
Бігла сучка яром, (2)
Перев’язана ралом, 
Ми ж думали – сучка, 
Коли ж воно – старша дружка.

с. Червлене
Записала Т. Зубрицька в с. Червлене  

Лебединського р‑ну Сумської обл. 
від Дмитрієвої Марії Павлівни, 1919 р. н.

СВАТАННЯ  Дядько і батько, хрещеного батька [брали 
у свати]. Де три, а  де п’ять чоловік ішло. Непарне... 
Хлібина в платку і пляшка... Молоді домовляться. Мо-
лода скаже, шо сьогодні прийдуть сватачі. Приходять, 
балакають. Те про своє хозяйство розказує, те – про 
своє. Кажуть, шо прийшли, хочемо вашу дочку посва-
тати. Як ви? А що ми? Як молоді согласни. А дівка тут 
сидить. І молодий. Аби не согласні, то не прийшов би... 
Гукають мати. Та мати раньше мало ходила. А це вже 
як батька нема, то мати йде. Назначили день весілля.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Раньше молода і дружки 
ходили кликати. Дружки ходять, співають, а  молода 
входить у хату. Вбрана в свадєбному. Тоді був вінок 
на голові, стьожки [стрічки], намисто. Як зимою, то 
в теплому, а літом – кохта була до п’яти вусиків, гар-
ну кохту пошиють, спідниця рясна. Тоді фатів цих не 
було, ніхто не знав, ніхто не бачив. Оце такечки. Руш-
ником підперезана. [Казала:] «Прохали батько й мати, 
і  я вас прошу, приходьте на свадьбу». Ото обійдуть 
всіх, покличуть, йдуть до молодого...  Молода вже хо-
дить, кличе з перепійцем. – отака булочка за пазухою. 
Так полагається, носить і нікому не дає... А в молодого 
віддає [його батькам].

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Кухарки наймаються. 
Вони і коровай печуть  [...] в себе вдома. Калач  – це 
дома пекти. Шукають таку людину. Калач, шишку, пе-
репієць... Де молода, там коровай печуть, дома він і є... 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ  РАЙОН
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А коровай – на столі. Квітку ставляють у шишку. Квіт-
ка в калачеві, букет... Вкрасять його [коровай] і квітку 
посередині поставлять. Там «утята» є [на короваї, ви-
роблені з тіста]... Дружки візьмуть ті «утки» общіпа-
ють [обламають]. Може, шоб заміж вийти... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Дружки [одягали молоду]. Надіва 
вона вбрання, вінок надівають на її. Бува заплітають, 
як гарна коса [на спідниці]. Кубова оборка. Кохта до 
п’яти вусиків... Як зимою, то юпка, а як літом, то у кох-
ті. Чорного, коричневого кольору, з рукавами. Рукавів 
коротких не було. На голові – вінок. Намисто на шиї, 
дукачі, стьожки гарні вишивані, квітчасті, а по боках 
зубцьоваті, на три пальці шириною. Чоботи [взимку], 
а  як літом, то черевики. [У  нареченого] сорочка ви-
шита. Як бідний, то надіне те, шо є.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Приїжджає молодий по молоду 
тройкою, як багатий. Одна конячина як є, другу хтось 
дасть, як бідний. Звонки почеплять – чуть, шо моло-
дий [їде]. Боярин, світилка, свашка, дружко, боярів 
штук три або чотири. Три підводи їде. Музиканти  – 
бубонщик і на гармошку. Обсипають житом молодо-
го, як виряджають до молодої.

ПОСАД  А в хаті саджаються молода і дружки. Зараз за-
співали: 

Поглянь, мати, та на мій посад, 
Що всі дружки та в косах сидять,
А на мою та роса впала,
Та її розчесала,
Шоб я її та розчесала,
Та й по волосочку розкатала.

Всі заходять – бояри, молодий. Дружки приспівують:
Ми ж думали, шо ви їхали,
А ви пішком ішли,
Молодого в мішку несли,
А свашку – в торбині,
Шоб не з’їли свині.

Тоді молодий заходе [за стіл]...
Не сідай, Івашко, боком, 
Це ж тобі ненароком,
Присунься близенько
Це твоє серденько.

Сіда світилка, свашка. [Співають їм:]
Свашка – неліпашка, (2)
Шишок не ліпила,
Всю нічку не спала,
Сорочку латала.
Пішла танцювати –
Погубила лати.

А вона їм одспівує:
Брешете, дружечки, як свині,
В мене сорочок три скрині,
Четверта – неповна,
На мені сорочка шовкова.

Тоді сідають бояри. Співають боярам:
Здвигнулися сіни, (2)
Як бояри сіли.
Ще дужче здвигнуться,
Як пива нап’ються.
П’яний, як напився,
В помиях втопився.

Тоді дружкам: 
Шо в нашого свата
Березова хата,
Сволоки з осики, 
Дружки – засцики.

Після того всілися, бере батько пляшку, налива. Зразу 
кажуть: 

Батенько частує, 
Щастя й долю дарує.

Як сирота, то сироті співають:
Чорна та дібрівонька,
Чого в тобі та пеньків много?
Молодая та Галочка,
Чого в тебе та батьків много?
А рідного та ні одного?
– Пливи, пливи, селезнечку,
Тихо по воді.
Прибудь, прилинь, мій батеньку,
Сьогодня к міні.
– Ой рад би, дитьо моє, прибути к тобі,
Насипали на груди землі мені.

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  До картуза [моло-
дого чіпляли квітку]. Молода її робить... Чіпляє се-
стра... Пришили квітку – їй подарок на плаття. Сваш-
ка дає за те, що пришила. По чарці наливають. Ця, шо 
пришиває, наливає. А їй дають на плаття...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Тоді вже одклоняють мо-
лодих. Хлібом і сіллю. Наклоняють, їм приказують шось. 
Сіль держать, а хлібом – по спині. Мене вже не склоняли. 
Я, як мала була, бачила. А тоді як вийдуть надвір, ікони 
дають, в хаті поблагословлять. Виходять надвір... 

ДАРУВАННЯ  Свашка [від молодого] ото батькові, ма-
тері, тьоткам [дає подарунки]. А  тоді молода стьож-
ки дає, купує спеціально, роздасть дружкам, боярів 
поперев’язують. Боярам платочки в’яжуть... Усі, шо 
гуляють, дарують молодих. Приходить дружко... Мо-
лодий бере тарілку і чарки, а  дружко налива, а  він 
носе. Тоді молодому дарують. Молодого обдарували, 
тоді молода бере тарілку, чарки, дарують молодій. Мо-
лодих ведуть у другу хату... 

ПОСАГ  Виряджають скриню. На підводі. Одежа. Тепер 
же шихвонер, а тоді – скриня або сундук. Ватки, кожу-
шанки, рядно яке. Одіял не було. Подушки на скриню 
кладуть. По бокам зверху скринники чіпляються. Дві 
підводи однак їх їде. Її везе душ десять – родичі, куми. 
Як вирядили скриню, оп’ять сідають за стіл. Ото вже 
тоді начинають коровай ділить...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Тільки він [дружко] розріза ко-
ровай, вони начинають:

Дружко коровай крає, (2)
Семеро дітей має,
Да всі з кошелями,
Весь коровай забрали.

А  тоді коровай розділять, начинають вечерять. Ко-
ровай розносять на тарілочках. Нічого не кладе ніх-
то. Взяло кусочок. Тепер як несе калач, то як ухвате 
п’ятірнею, то хоч увесь із тарілки. А тоді як наріжуть 
по кусочку, всіх і обділять. Аж надвір несе. Кожному 
хочеться взять... Там же маленькими кусочками рі-
жуть. Як поділили калач, починають ще вечерять. 
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ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Ставляють капусту. Зараз дружки:

Не я капусту садила,
Не я поливала,
Не жаль мені буде,
Як поїдять люди.

Варена [капуста]. Як капусняк. Ще співають дружки, 
прощаються з молодою. Вона бере пляшку, налива 
всім по чарці і прощається. А вони співають:

Прощай, прощай, та Галочко, бо ми вже йдемо,
А ми тобі та й Іванька подаруємо.
Прощай, прощай, Галочко, тепер ти не наша,
Ми не твої подружечки, ти ж не наша...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ВЕСІЛЬ-
НИЙ ТРАНСПОРТ  Тоді виходять всі. Молода хрес-
титься на всі чотири боки і кланяється. А  дружки 
співають: 

Загрібай, мати, жар, жар,
Коли тобі да дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Оставайсь здорова.

Як за столом сидять, то співають, як мають виряджати. 
Смородина та не ягода, (2)
Заплітала мене дядина,
Заплітала, не журилася. (2)
– Куди, доню, нарядилася: (2)
Чи між турки, чи між татари,
Чи між чужії люди? (2)
Ой там й тобі та горенько буде.

Як літом, сідають на лінєйку, а як зимою – санки. [«Лі-
нєйка» –] віз такий. Коні вбрані, дуги повбирані, звон-
ки почіпляні. Коням коси позаплітають в красні кіс-
ники, в гриву. Білим обмотають дугу. Тоді красним по-
ясом, пояса плетені такі були, тоді цвіти  почіпляють...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Приїжджають [до 
молодого] додому, обійдуть три рази село, значить мо-
лоді вже явились. Тоді стрівають їх. Виходять батько й 
мати з хлібом і сіллю. Вона кланяється їм, і заходять 
в хату. Вишиває [молода сорочки свекрам], таким 
рідним, [а] сестрам, тьоткам, діверам, зовицям – тим 
не вишиває. Батькові і матері сорочку вишити – це її 
діло. То скринники привозять [придане] і вішають, 
шо є. А приїдуть до молодого, ще вперед в двері за-
стряли, сундук не влазить, треба «прорубувать», «про-
пилювать» або «промочить». Їм по чарці ще наллють. 
Тоді вносять сундук, вішають, шо є в молодої. Молода 
роздає гостинці. Свашка подає на тарілку, а  молода 
роздає. Це калачики печуть плетені. А вбира свекора 
і свекруху – це вже ввечері. Як переступа поріг, мати 
молодій так приказувала: «Ти шоб вперед переступи-
ла поріг, шоб твій верх був». Як яка хоч трохи при-
держиться, а яка вже в хаті, коли молодий ще в сінях.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Посідають за стіл, недовго 
це, роздала гостинці і вилазе. Молоду розбирають. 
Скинули цвіти. Свашка. Вже приносять снідать друж-
ки... Так звалось. Снідалники йдуть. Квітку несуть, шо 
в калачеві. І ото приносять снідать:

Із хліба зробили паляницю,
А з дівки – молодицю.

Вже вона запнута [хусткою]. Вона встречає дружок. 
Те – кисілю, те – ще щось [принесе]. В других селах на-
утро несуть, а в нас чогось ввечері. Квітку, як не поми-

ряться дружки та бояри, та полаються. Та як ухватить 
дружка шапку, як пришивають квітку, а боярин про-
зівав, тоді півлітри требують, він не дає. Полаються за 
шапку, тоді однімають квітку. Тоді розірвуть, отаке. 
А  то, буває, добре. «Взяли дівку, нате вам і квітку». 
Поставлять ту квітку, тоді сідаєм за стіл...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  Кажуть, колись дружко бере молоду, веде 
в комору, питає її, чи чесна, чи нечесна. Тоді друж-
ко і виставля, чесна чи ні. Тепер молоді пішли спать, 
ніхто не зна’, яка вона. А вранці мужики начіпляють 
красний платок, а то ж видно, де свадьба. Видно на все 
село, шо чесна молода.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  На другий день циганять. 
Ідуть по селу, ловлять, де шо поймають. Вбирають «на-
реченого» і «наречену», «фершала», на спині хрест при-
шиють, тягнуть на хату, коноплі тіпають. Моя сестра як 
виходила заміж, то стіг стаскали на хату, доску положи-
ли, один сидить на одному краю, другий – на другому, 
вагикаються. Після свадьби перекривали хату.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  На дру-
гий день ідуть молоді в гості [до батьків молодої]. Гос-
тинці, хлібину [несуть]. Як в одному селі, то ще ввечері –  
тут подарували, ще й туди йдуть дарують. А як з друго-
го села, то їдуть до матері в гості, і там їх подарують.

ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН
с-ще Суха Грунь *

Записала Б. Стицюк 2013 р. у с‑щі Калінінське  
Липоводолинського р‑ну Сумської обл. 

від Силенко Марії Тимофіївни, 1940 р. н., 
родом із с. Побиванка Липоводолинського р‑ну

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Починаючи з четвер-
га, і  ходе молода кличе на весілля... В  нас така була 
традиція, шо село не зовсім велике було, десь дворів 
дев’яносто тоді було, о, і заходе вона в кожну хату [...], 
і  просе: «Просили батько, просили мати, і  я прошу, 
приходьте до нас на весілля». Селом ідем, і хто зустрі-
чається, вона кланяється йому... І  тоже три дні [мо-
лодий] їзде, на відміну від молодої, їзде із боярином і 
кучером приглашають на свайбу. 

ВІНКОПЛЕТИНИ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Потім у субо-
ту збираються дружки, плетуть віночки, а  свашки і 
приглашені такі люди печуть коровай і печуть шишки 
на весілля. Весілля в нас тоді відбувалось у неділю... 
Готовляться, печуть шишки, печуть коровай, усе так, 
як положено. Шишками тоді вже, як приїжджають на 
весілля чи до батьків сюди приїжджають, вона дає. 
Молода роздає шишки там і батькові, і  матері ці ве-
ликі, а уже там родичам – менші. Так само, в общим, 
діляться вони там, шишками діляться... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МІСЦЯ 
БІЛЯ МОЛОДОЇ  Приїжджає молодий до молодої з 
боярами, сватами і свашками. І це називалося «поїзд». 
Запрошують всіх до хати... На воротях беруть пово-
рітнє: не пускають у хату. Потім пустили у хату, і коло 
молодої сидить маленький братік або сестричка, тре-
бують викуп. «Містове» називається. Тоді молодий 

* До 2016 р. – с-ще Калінінське.

ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ  РАЙОН
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дає викуп, [брат] виходе, і його дружко заводе за пла-
точок у хату чи за стіл. Потім начинається весілля. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Весілля супроводжувалося піснями. 
Дівчата сиділи все время, весь час вони співали і спі-
вали, разом перегукувалися із боярами... Коли заво-
дять молодого за стіл, співають:

Дружечки-панянки,
Становитесь на лавки, 
Дайте дорогу князю молодому, 
Дайте пролетіти, на покуті сісти...

Дружки співають на бояр: 
Шо в нашого свата 
З верби-лози хата, 
Сволоки з осики, 
Бояри – засцики. 

А хлопці співають: 
Шо в нашого свата 
З верби-лози хата, 
Сволоки з берези, 
Дівчата – розвези... 

Співали в суботу:
Ой матінко та голубонько,
Ізмий мені та головоньку, 
Бо вже більше ти не митимеш, 
Білих ручок не томитимеш, 
Бо вже більше не чекатимеш, 
Білих ручок не ламатимеш...
  ***
Та засвіти, мати, свічку,
Постав на столі, 
Нехай люди подивляться, 
Чи пара мені. 
Засвітила мати свічку –
Неясно горить,
З ким любилась – розлучилась, 
Серденько болить. 
З ким не зналась – повінчалась, 
Треба в світі жить.
  ***
Свашка – неліпашка, 
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила,
Одну ізліпила 
Та й ту сама з’їла.
  ***
Старший боярин, як болван, 
Витріщив очі, як баран, 
Хоче пролетіти, на покуті сісти...

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  За квітку повинен 
молодий дать викуп, сестра молодої пришила (тоді в 
картузах ходили) до картуза квітку, і вона бере надіва 
на голову, і кланяється, поки він дасть викуп. Дав він 
викуп. Сидить уже молодий коло молодої із квіткою. 
Частують батьки, все время різні пісні... 

ДАРУВАННЯ  Він [молодий] дає батькові і матері [моло-
дої] подарки. Для батька – чоботи і рубашку, для мате-
рі дають чоботи, сорочку вишиту українську і керсет-
ку, і спідницю, і туфлі. От і вони повинні, як вийдуть 
уже з-за столу [...], вийти показати, шо вони подарува-
ли... Молодий – за молоду, і вона [мати молодої] співає: 

Ой це ж тії чоботи, шо зять дав, 
А за тії чоботи дочку взяв...

Тоді збираються вони, і  всі виходять надвір, танцю-
ють... Молода дає молодому вишиту сорочку в по-
дарунок, батькові, якшо є там, тож [також] сороч-
ку і чоботи... А  матері (свекрусі)  – вишиту сорочку 
обов’язково, спідницю і керсетку (тоді були керсет-
ки), платочок от такий...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Виходять 
дружки, співають пісні  І прощаються з молодою: 

– Прощай, прощай, Надечко, бо ми вже йдемо, 
Бо ми твоє коханнячко з собою беремо. 
– Беріть, беріть коханнячко моє, 
Як вийдете на вулицю, згадаєте мене... 

Забирають молоду вони і везуть із собою до молодого. 
В основному возили підводами [...], і бричка у моло-
дого вбрана з віничками, лєнтами, гриви у коней по-
заплітані...

ПОСАГ  («ХУДОБА»)  І везуть тоді до молодого, в одних 
буває, шо в суботу, «худобу» везуть, а  було разом із 
молодою везуть «худобу»... Вона [молода] повинна 
була вишивать рушники, придане своє, як кажуть, 
складать: рушники, скатерті, простені. Взагалі тоді 
приїжджають вони і розвішують рушники по всій 
хаті, скрізь-скрізь-скрізь... Дивлячись, у  кого було 
скільки рушників. У мене було сімнадцять... І причом 
сама вишивала... Там стоять люди, кажуть: «Це ти по 
всьому селу позбирала». А дружка моя сидить: «А я й 
не знала, в мене ще не хвата рушників, то я не знала, 
шо можна збирать, то я й собі назбираю». Так з шутка-
ми-прибаутками... В основному старалися, шоб при-
дане було, шоб одежа була... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А  на дру-
гий день тоді приносять молодій снідать уже додому 
до молодого... Також було таке, шо десь сім кілометрів 
ми йдемо, цілу дорогу співаємо пісень всяких. Там уже 
частуєм і молоду, і  всих. Молода  [...] повинна ранше 
всих устать, шоб батька і матір умить. А якшо прийдуть 
чужі люди і умиють, то вже вона повинна викуп їм дать 
за те, шо вони батька і матір умили. Такий був звичай. 
А потім молода повинна коритися свекрусі, і все...

НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вільшана
Записала С. Маховська 8 квітня 2011 р.  

у с. Вільшана Недригайлівського р‑ну Сумської обл. 
від Заіки Наталії Олександрівни, 1935 р. н. 

СВАТАННЯ  Дружать вони, да. Тоді решили вони поже-
ниться. І  він присилає до цієї ж дівчини, до молодої 
считай, сватів. Батько, мати, хрещений, хрещена, ну, 
хто як. Обізатєльно – і молодий. Хлібину, аякже, сва-
таться [йшли] – хлібину, бутилку [несли], ну, більш ні-
чого. А вже готовиться та, молода. Міняються [хлібом]. 
Вони свою оддають, ті свою оддають. Це сватання. 
А тоді тут же на сватанні вони договарюються, на коли 
свайба  – чи через місяць, чи через два тижні, у  кого 
як... Хто хустками перев’язують [сватів], хто матерією 
чи на плаття, чи там на спідницю. Батькові – рубашку, 
а матері – чи платок, і хрещеній, і хрещеному. Смотря 
як... І хто приходе свататься, так в’язали всих... Там чи 
шість, чи сім чоловік – то всіх в’язали. [Чи було таке, 
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що дівчина не хотіла виходити заміж за хлопця, який 
заслав сватів?] Було таке. Не міняють [хліб]. То так воно 
в народі сказано – «дала гарбуза» – відмовилася... Всяке 
балакали. Каже той же сват: «Оце мені переказали, що 
у вас  [...] є корова продажня, чи телиця, чи ще щось. 
Можна у вас як там подивиться, може, ми купим та...». 
В общем, шуткували. «А, заходьте, є, заходьте!»...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  А на весілля запрошують 
так – посилають хоть сусідку, хоть ще свою сестру. Хто 
хоче як. Жінку, тіки тоже, щоб чоловік був, щоб нероз-
водяща. І вона ото ходить по хатах із хлібиною, і кличе. 
Сама. Молодий же – своїх людей там, а від молодої – 
своїх... З хлібиною ходили. Біла хлібина, у білий пла-
точок (або в білий, або в цвітастий якийсь) зав’язана. 
Бере жіночка під руку і пішла запрошувати... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Печуть коровай перед 
свайбою. Так як оце сьогодні коровай спекли, а завтра 
свадьба... А  коровай пекли  [...] молоді жінки заміж-
ні. Така, що з чоловіком розійшлась, не приглаша-
ли. А тіки оце щасливих... [Чи пекли шишки?] Да. Та 
оце ж як свадьба була, тоді і роздавали. В неділю... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Вінок, сорочка із довгим рука-
вом  – вишита красива. Тоді безрукавка, спідниця 
широка, хвартух вишитий красивий. Підперезували 
[рушником]. Звався тоді «королевський» [кролевець-
кий] рушник. Отаке. [У  молодого] костюм, біла ру-
башка. Чорний костюм – у кого який. Не світлий... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  У нього ж [у молодого] був старший 
боярин [...], світилка, свашка. А світилка – це дівчин-
ка із тією, така убрана, звалось воно «сабля» – отаке 
кругле і цвітками убране, ну, так як на голову наді-
ває, як ото вінок, з квіточок... Старша дружка – в мо-
лодої. Оце молода, старша дружка, і були просто такі 
дружки – вони співали весільні... Молодий і молода... 
[Якщо в молодих не було рідних батьків, то хто замі-
няв їх на весіллі?] Якщо є – сестра, нема – значить хре-
щена... [Світилка] тримає ж оцю «шаблю», сідає вона 
коло молодого... І  ото ж як посідають вони [молоді] 
на посад, так вона три рази отак обводе. Раз обвела – 
стукнула, другий раз. Їх, пару цю – молоду і молодого. 
Отак обвела і стукнула, обвела – стукнула [лобами]. 
[Хто вів весілля?] Батько, аякже ж... А свашки ж соби-
рали придане. Вони ж ото його складають, як везуть, 
усе хазяйство везуть до молодого... [Скільки дружок 
було в молодої?] Раньше було по багато, а зараз...

ВИКУП МОЛОДОЇ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО 
РОДУ  [Чи перекривали дорогу молодому?] Обіза-
тєльно, молодці. Хлопці, що рядом живуть, могорич 
требували. Стояли, не пускали молодого і ото: «Відро 
самогону!». Ото таке... Хорошо було... То як молодий 
приїжджає за молодою, мати бере отак хвартух. У нас 
же зараз то машинами, а  тоді  – конякою. Потихень-
ку машина їде, вона веде і заводе у двір. [Чи обсипала 
мати молодих?] Да, да. Та усяка всячина... 

ВІНЧАННЯ  То не вінчалися, а  зараз вінчаються.  [...] 
Батько і мати стелять рушник. Її батько і мати, не 
його... І стеле рушник королевський [кролевецький] – 
ото такі були рушники... І ото вони [молоді] станов-
ляться на той рушник... 

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  [Коли обдаро-
вували молодих?] У цей день... Коровай, а тоді ж, ну, 

просто воно у нас називається «дарували молоду». За-
раз тіки грошима дарують, а тоді ж грошима це рідко 
хто, а  то ж таке  – то на плаття, то, в  общем, всякий 
матеріал... Як приїдуть за молодою, так ото ж коровай 
стоїть коло їх. Молода ж, по-моєму, розрізає. Роздава-
ли [коровай]... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Зустрічала [свекру-
ха молодих]. Молода [...] дає матері [свекрусі] хлібину 
і каже: «Оце,  – каже,  – мамо, вам хлібина, прийміть 
мене в вашу родину». Покланяється три рази  [...], 
мати забира хлібину, і заходять у хату... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, РЯДЖЕН-
НЯ («ЦИГАНИ»)  На другий день [носили снідати 
молодій]. Приносили родичі, тіки ж молоді, не старі. 
Родичі і дівчата... Цигани ходили і курей крали. Хто 
гуляв свадьбу, обізатєльно ходили цигани по курей. 
Варили кашу...

ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН

c. Лантратівка
Записала С. Щербань 2005 р.  

у с. Лантратівка Охтирського р‑ну Сумської обл. 
від Сидоренко Марфи Василівни, 1941 р. н.

СВАТАННЯ  Весілля починалося з сватання, жених по-
силає старостів до молодої. От вони ішли селом, бра-
ли ж хлібину, півлітру і приходили до хати, просили 
дозволу зайти в хату, заходили і говорили: «Оце ми 
селом йшли, йшли, слід телиці знайшли, придиви-
лись, то слід не телиці, а вашої красної дівиці. Чи то 
віддасте ви Химку за нашого Климку?». Коли казали, 
шо віддамо, обміняються хлібом, пов’яже дівка руш-
никами старостів, а  молодого  – хусткою, а  потім за-
прошують за стіл, старости ставлять півлітру, і вони їх 
шанують. Якщо незгодна, то дівка підносить жениху 
гарбуза. А як пов’язала рушниками старостів, а його – 
хусткою, то сідають за стіл вечерять і домовляються, 
коли будуть домовини, коли його батьки прийдуть на 
домо́вини, коли буде весілля. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Ве-
сілля починається з четверга, коли вчиняють коровай. 
Мати молодої запрошує заміжніх жіночок, які добре 
живуть, вчиняти. Одна старша коровайниця, яка все 
робить, а ті помагають. Приходять коровайниці на ко-
ровай, місять коровай і співають:

Тройця по церкві ходила,
Спаса за руку водила.
Ой ходи, Спасе, до нас,
Бо у нас тепер гаразд.
Дав Бог коровай місить,
Пречистая світить,
Янголи воду носять,
Господа Бога просять.

Замісили коровай і посадили в піч, а  ще перед тим 
просять хлопчика, «вермен» називається, щоб він ви-
грібав піч, і пісню [співають]:

А що вермен піч вимітає,
А верменка в піч заглядає,
Чи щасливе місце
Короваю сісти.

ОХТИРСЬКИЙ  РАЙОН
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Посадили в піч коровай, спікся, коровай витягли і 
співають: 

Якби цей коровай
Та й на ножки устав,
Ще й по лавці пішов,
Нам горілочки найшов.

Витягли коровай, дружки приходять убирать коровай, 
а  мати обв’язує полотном, а  потім зверху  – королев-
ським [кролевецьким] рушником... Шишка звичайна – 
хлібина з шишечками і як коровай вироблена. Коро-
вай був квадратний, пекли по два короваї  – в неї і в 
нього. Два короваї пекли на одній жаровні, як велика... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Це у п’ятницю сходяться 
дівчата, заквітчують коровай, заквітчали, а потім при-
ходили дружки вранці. Якщо молодий із другого села, 
то в суботу молода вела дружок до молодого, або якщо 
родичі є, колись запрошували родичі молоду з друж-
ками. Приходили дружки, убирали молоду і співали:

Ой калина та й не ягода,
Заплітала косу дядина,
Заплітала, не барилася,
А матінка все дивилася, (2)
Куди дочка снарядилася –
Ой чи в горі кременистії,
До свекрухи норовистої...

По десять [дружок] і більше... В  суботу ідуть гукати 
на весілля, на обід запросила мене тітка, з дружками 
співали, а я [молода] людям кланялася, люди під дво-
ром сидять – поклонилася і пішла, під другим двором 
люди сидять – поклонилась і пішла. Прийшла до сво-
їх родичів, розкрили ворота, зайшли у двір, і родичі 
там влаштували обід. Як приходила просити, казала: 
«Просили батько й мати, і я прошу до нас на весілля». 
Старша дружка несла хлібину у вузлі і шишки, зали-
шали, де був обід. Старша дружка несла палку, уквіт-
чана палка була, лєнтою червоною обмотана, а зверху 
прив’язана була квітка... По дорозі співали:

Низом, дружечки, низом,
Закидана доріженька хмизом,
А в Галочки кінь вороненький,
Перескоче гай зелененький,
А в Прокопа ще вороніший,
Перескоче гай зеленіший.
  ***
Дивляться селяни, (2)
Що йдуть городяни.
Попереду та й Галочка йде,
Сімсот дружечок веде,
Сімсот, ще й чотири,
Та всі чорнобриві,
Сімсот, ще й п’ятнадцять,
Та всі й у сап’янцях.
Кланяйся, Галочко, (2) 
Кланяйся низенько, 
Старому й малому,
Ще й Богу Святому. 
Як до свекрухи йшли:
Ой брязнули ключі, (2)
До свекрухи йдучи,
На новім помості 
До свекрухи в гості.

Йшли просити і до свекрухи, як вже всіх обійшли, як 
до двору підходили:

Ой свекрухо-вутко, (2)
Ворочайся прудко,
Сонечко низенько, 
Дружечки близенько,
Сонечко ще нижче, 
Дружечки ще ближче.

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ДРУЖБИНИ»)  Становилися коло дво-
ру: приходять бояри, весь поїзд приходить сюди, 
і дружки сідають за стіл... Вечеряють на дружбинах і 
пісні співають:

Суботенька, неділенька та як один день,
Сумувала та Галочка та увесь день.
– Ой як мені сумувати, питати, 
Ой як мені та свекорка називати?
Ой назву я та свекорка та й батеньком, 
А він мені та й батеньком та й не буде, (2)
Тільки моєму серденьку гірко буде.
  ***
– Оддаєш мене, батеньку, молодою,
Та й дай мені зозуленьку та й з собою.
– Нащо тобі, дочка моя, зозуленька,
Єсть у тебе, дочко моя, свекрушенька,
Свекрушенька рано встане, тебе збудит,
Сама піде до сусіди та й обсудит:
– Сонливою, дрімливою невістку взяла,
Як не збудиш, то й не встане, а спить до півдня.
– Сусідоньки-голубоньки, не вірте її.
Я убрала до зірниці дві світлиці, (2)
Догодила діверкові, ще й зовиці,
Діверкові кониченьки осідлала,
А зовиці русу-косу розчесала...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Одягали вишиту сорочку [...], кар-
тата плахта, пояс з китицями або спідниця широка, 
«ярка». Коли вбирали молоду, то кожна дружка стара-
лась на її місце сісти, щоб заміж вийти. Раніше, давно-
давно, ще одягали керсетку, ботінки були з довгими 
халявками і чобітки-витяжки  – червоні. Свитка кра-
сива була біла, на спині оздоблена вишиванням, і ко-
жух білий вишитий. У Лантратівці була така жінка – 
Приходчиха [Приходько], вона звивала вінки з білого 
воску, і  квіточки були розовенькі, до вінка чіпляли 
стрічки, вінок з батогами, під вінок лєнта була, як уді-
вали, то в’язали лєнту, а на лєнту – вінок, а з середини 
голови закривається бантом. Намисто дороге, дукачі. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Убрали її [молоду]. 
Коли вона встала з стільця, мати підв’язує її руш-
ником і говорить: «Я тебе, дочко, породила, я тебе й 
рушником підв’язала». Батько стелить на долівку ко-
жух, вона становиться на кожух навколінки, а батьки 
стоять перед нею, вона стає навколінки перед батька-
ми. Мати хрестить іконою і говорить. Благословення 
у батьків. У батька – «Ісус Христос», а у матері – «Діва 
Марія»  [ікони]. Благословляли і іконою «Миколая 
Угодника». У моєї баби, у Мотрони, то благословення, 
у нас у хаті висіло «Святий Миколай» і «Дєва Марія». 
Коли благословили батько й мати: «З Богом, дочко», – 
виходим з хати і співаєм пісню:

Колесом сонечко вгору йде,
Дівка Галочка з двору йде,
З молоденькими дружечками,
З червоненькими лєнточками...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  У молодого 
мати виряджає молодого до молодої  [...], обсипає ві-
всом, житом, оріхами, копійками. Співають:
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Сій, мати, жито, жито,
Сій, мати, серебро,
Сій, мати, все начиння (2)
Молодому на добро. (2)

Дружко возив матір на «коні» – на палиці. Мати одя-
гає вивернутий кожух і шапку, із хвартуха бере це на-
чиння і обсипає ним молодого, а молодий стоїть серед 
двора. Коли обсипала мати, дружко бере цю палку, ла-
має начетверо і на чотири сторони кидає, і каже:

Я їхав не конем,
Я їхав чорним волом,
Вороги наші, язик вам колом,
Нехай наші вороги позалазять в шпаруни.
  ***
Ой пока ми тут стоятимем,
Сиру землю та й топтатимем
Ніжками, чобітками,
Золотими підківками. 
  ***
Коло хати вишня,
Там свекруха вийшла
Ягідок щіпати, 
Невісточку виглядати.
  ***
Ой здорово тому,
А хто в цьому домі,
Кланяйся, Галочко,
Старому й малому,
Ще й Богу Святому...

Коли мати виряжала  [...], давала ше глечик, у  глечи-
ку тернівка була – наливка, на глечику лежала велика 
шишка, а  глечик полив’яний, розмальований. Давала 
цей глечик дружкові, ця шишка називалася « перепій»...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  На столі  – коровай, шишка... 
Шишку теж квітчали так, як і коровай. На цю шиш-
ку клали дві ложки, перев’язані навхрест червоною 
стрічкою, тут стояло дві тарілочки. Це все свашка 
забирала в торбину до молодого, і ще стояли дві чет-
вертушечки – «парки» називались. Наливали туди на-
ливку або тернівку. Ті парки тоже зв’язані червоною 
стрічкою навхрест. Коли молоду забирали, тоді цю 
шишку, тарілки, ложки і оті парки забирали до моло-
дого. У пляшечках було по три колосочки...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Мати дає молодому платочок у 
руки і виводить його з двора: «З Богом, сину». А ми 
співаєм:

Мати сина породила,
Місяцем голову вкрила,
Зірочками підв’язала,
З боярами виряжала...

[У неділю] поїхали до молодої: поїзд – свашка, світил-
ка, бояри, дружко, піддружки.

ПОСАД  Мати проводжає молодого, а  тим часом мати 
молодої чи брат заводять молоду за платочок за стіл і 
при цьому співають:

– Заведи мене, мій братіку,
За кам’яні гори.
– Заведу тебе, сестрице,
За дубові столи...

А  коли ще молодий не зайшов у хату, коли брат за-
вів за стіл її (це у неї), тоді мати подає молодій у чар-
ці горілки, накриває її платочком, кидає мати у чарку 

гроші, і молода бере її платочком, і виливає під праву 
ногу, а мєлоч забирає у платочок, зав’язує і забирає, це 
на багатство. У неділю у неї співають:

Лий, мати, горілки
Для Галочки-дівки –
Підківки помити,
Ворогів зупинити.
Нехай наші вороги
Позалазять в шпаруни.

Це перед молодим, вона сидить на посаді. [Зняли з 
молодої вінок, стрічки і] одягли в сорочку, плахту чи 
в спідницю, перев’язали голову червоною стрічкою, 
а тоді хустку наділи. Лєнту видно. Співали:

Ой що ми зробили: (2)
З хлібини – паляницю,
З дівки – молодицю...

ЗУCТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Бояри пообідали 
у молодого, виходять з-за стола, і дружко, і старший 
боярин ішли  [...] викупати молоду у старшої друж-
ки, бо молода з дружками не прийде додому, поки не 
викуплять. Приходять дружко́ і старший боярин до 
дружки і викупають молоду. Приходять з горілкою, 
конхветами, почастували дівчат, аж тоді ідуть вони 
до молодої на посад. А молодий веде своїх боярів до 
молодої додому, і там у дворі зустрічаються, вона об-
минає, іде на посад, а  вони з боярами стоять у дво-
рі всі, його ще треба у хату запросити... Доходили до 
двору молодої, а  тут стояло войсько. Не пускали у 
двір – могорич требували хлопці. Отримали могорич, 
викупили, заходять у двір, дружко́ йде з перепійцем, 
а тут співають:

Перепієць, перепієць, святий хліб,
Він до нашої родини в один рік,
Хай не буде цьому роду
Та й довіку переводу.

Підходить дружко до батька, дає батькові перепієць – 
глечик і шишку – і каже: «Дорогі свати, прийміть від 
нас цього перепійця, а  матінці веліли передати на-
ливку в глечику». Подає батькові цей перепієць, бать-
ко молодої каже: «Хвала, хвала, перепійцю, дай Бог 
здоров’я отцю і всій вашій родині, що дочекалися 
щасливої години». Заходять до хати, а молода сидить 
вже за столом і дружки  – всі за столом сидять. Мо-
лодий заходить у хату, а з молодим боярин, дружко з 
піддружнім і весь поїзд заходить, а  тоді вже і бояри 
заходять зразу... 

ВЕСІЛЬНА СВІЧКА, ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Як світилка захо-
дить у хату, і коли свічки не засвічені, меч дерев’яний, 
і на цей меч надівають скоринку хліба, і в тій скоринці 
з обох боків вирізали дві дірочки для свічок, квітчали 
квітками, ласковцем бумажним взимку, а влітку – та-
кими [живими]. Як заходили в хату, ці свічі повинні 
вже горіти, а коли не горять свічки у світильнику, спі-
вають дружки пісню:

Світилка – ворона, стояла в порозі,
Руки розставила, рота роззявила,
Не веліла мати рота роззявляти,
Бо великі зуби летять через губи.
Старший боярин заходе:
Старший боярин горбатий, (2)
А на горбі сосна зросла,
А на сосні сова сіла,
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Дивіться, дружки, щоб вас не поїла.
Бояри відповідають:

А в нашого свата (2)
З верби, з лози хата,
Сволоки з берези,
Брешете, розвези.

Світилка одспівує:
Під столом криниця,
Туди впала телиця,
Дружки витягали,
Під стіл заглядали.

На свашку:
Свашка – неліпашка, (2)
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила,
Одну ізліпила (2)
З зеленого сіна (2)
Та й ту сама з’їла.

Свашка відповідає: 
Напекла я шишок з житньої муки,
З гречаної луски,
Шоби подавилися дружки.

Той на того, той на того перегукуються, підходять 
вони ближче до столу: 

Ой ми миром, миром, (2)
Пироги із сиром,
Вареники в маслі,
Дружечки прекрасні.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Дружко заводить мо-
лодого за стіл, дружки становляться на лавочку і спі-
вають пісню:

Дружечки-паняночки, (2)
Станьмо на лавочки,
Хай наша челядь
Поза столом сяде,
Скрипками з струнами,
З хорошими боярами.

Сторож коло молодої стоїть, той, шо не пуска. Коло 
молодої  – її брати чи сусід, як немає брата. Стоїть з 
кийком, з соломи зроблений кийок і зверху рип’яхів 
начеплено багато, як ударе молодого, то шоб рип’яхів 
начіпляв, требує викуп: «Давай золотого»:

Ой зятю хороший, (2)
Викинь купу грошей.
Грошей не даси – 
Сестри не проси.

Торгуються, сторгувалися  – викупає молоду, дружко 
виходить, а молодий становиться на своє місце, друж-
ко дає хлопчикові викуп, а тепер іде молодий і стано-
виться коло молодої, і співають пісню:

Не сідай, Галочко, боком,
Це ж тобі ненароком,
Присунься близенько,
Це ж твоє серденько,
Будем говорити, як у світі жити.
Не сідай, Миколко, боком,
Це ж тобі ненароком,
Присунься близенько,
Це ж твоє серденько,
Будем говорити, як у світі жити.

Тоді бере свашка у світилки світильник, вони [молоді] 
схиляють голови, свашка обводить світильником три-
чі і за кожним разом стукає об стіл, щоб жили повік у 
парі, щоб щасливі були, щоб завжди були разом. У мо-
лодого рука не перев’язана, співають пісню:

Має кісонька, має, (2)
Чого ж вона має?
В нашого Миколки 
Хусточки немає.

Мати коло стола вже, принесла хустку, молода бере цю 
хустку і перев’язує молодому [...] праву руку... Дружки 
співають:

Ой зятю хороший,
Викинь купу грошей.
Посип на тарілку
За Галочку-дівку.
  ***
Зять на тещу та й не дивиться,
Зять її супротивиться,
Щоб її не видати,
Щоб дяки не дати.

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Дружко ложить 
на тарілку шишку, наливають горілку, і дає молодий 
викуп, ложить на тарілку чи гроші, чи хустку. Потім 
молодому віночок пришивають, а вінок, квіточку таку 
червоненьку, у неї одну квіточку від віночка відріза-
ють і пришивають до шапки молодому. Шапка коло 
нього. Співають пісню:

Має кісонька, має,
Чого ж вона має?
В нашого Миколки
Віночка немає.

А пришиває вінок сестра молодої, становиться на сті-
лець... Відрізає старша дружка квіточку, подає квіточ-
ку, мати дає нитку і голку, і шапку, а дружки співають:

Ой дай, мати, голку, (2)
Ще й ниточку шовку –
Віночок пришити,
Зятя нарядити.

Бере вона голку й шапку і співає пісню:
Як я була швачка
Та в свого батька,
Та в мене ручки біленькі,
Та в мене ручки тоненькі,
По місту ходила шовки купувала,
Шовки купувала, по три рублі брала.

Сестра вінок пришиває і співає:
Я в батьковій хаті,
На батьковій лаві,
Дав мені батько волю,
Зятю, над тобою.

Пришила вона віночок, надіває на голову шапку  [...] 
собі і просе викуп, знову співає:

А я, зятю, невеличенька,
Купи мені черевиченьки,
Бо я панського роду,
Не ходила боса зроду... 

Тричі вона кланяється і на голову молодому цю на-
діває шапку, а  тоді вже старша дружка чи старший 
боярин, хто перший з голови схватить. Якщо перша 
дружка ухватить, значить, молодий тоді викупає шап-
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ку, а  якщо боярин  – тоді ж він не викупає, боярин 
вдягне шапку. Дружка частіше було ухопить. Так воно 
треба, шоб дружка. Воно саме главне, шоб боярин не 
був хомою, шоб не зівав...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Тоді прийшов час коровай діли-
ти. Дружка каже, шо треба руки помить:

Ой дайте дружкові
Рушники шовкові,
Чистої водиці 
З вашої криниці –
Рученьки помити,
Святий хліб ділити.

Подають водичку, старша дружка зливає на руки йому 
водички, а він знімає цей рушник королевський [кро-
левецький], коровай розбирає [ділить], подає... Коли 
дружко коровай ріже, роздає коровай на тарілці, він ще 
дозволу просить: «Староста і пані староста, дозвольте 
цей святий хліб розділити на мир Божий». Тричі про-
казує, і йому тричі відповідають: «Дозволяєм».  Він на-
чинає коровай різати, а дружки співають:

Світи, Боже, з раю (2)
Нашому короваю,
Щоб було видненько
Краяти дрібненко,
Щоб було видніше
Краяти дрібніше.
  ***
Дружко коровай крає, (2)
Семеро діток має,
Та всі з кошелями,
Весь коровай забрали.

Тоді: 
Тобі, дружко, не дружкувати,
Тобі свиней пасти
З довгою ломакою,
З чорною собакою.

Коли крає він, дружки співають:
Чи ти бачиш, дружко,
Що бояри коровай крадуть,
То в міх, то в кишеню –
Дівчатам на вечерю.
То в міх, то в рукавиці –
Дівчатам на вечорниці.

А бояри відповідають:
Чи ти бачиш, дружко,
Шо дружки коровай крадуть,
Під стіл нахиляються,
Короваєм запихаються,
Ой дружечки, стережіться,
Бо так можна й подавиться.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Сідають за стіл: 
тут капуста, млинці гречані, сметана, кисіль. За капус-
тою співали:

Через гору гуска летіла, (2)
З перцем капуста кипіла,
Хоч з перцем, не з перцем,
Якби з щирим серцем.
  ***
Ми цю капусту садили, (2)
Ми її поливали,
Не жаль її буде,
Як поїдять люди.

Як поїли м’ясо і кисіль, кидають ложки в пусті миски, 
бряжчать ложками в мисках і співають:

Ми були у свекрухи,
Їли там пампухи,
У мед умочали,
Щоб дужче кричали...

Поки хлопців не було, дружки їли, а як хлопці при-
йшли, стісняються, а  поки хлопці прийшли, вони 
трохи понаїдалися  – капуста з м’ясом, картошка 
з м’ясом, холодець зимою у М’ясниці. Пили  – ви-
шнева наливка, тернівка. Колись накидали у бутилі 
[в бутлі] вишень і сахаром пересипали шарами, а по-
тім обв’язували чистенькою тряпочкою, і  там воно 
пускає сік, і грає, ягоди піднімаються наверх, а коли 
переграло, ягоди сядуть на дно. Потім їх процідить, 
в  бутилку закоркувать, і  ставили в погріб. Давали 
молоді, а  молодий і молода не пили, молоді скром-
но себе вели, вони сиділи перед короваєм, ні їсти, ні 
пити, вони сиділи обоє.

ДАРУВАННЯ  Як порізали коровай, дружки дарували 
гроші, кидали гроші, і  свашка давала ще по шишці. 
Настає час прощатись з молодою. Молода повертаєть-
ся до дівчат. Підходить дружка до молодої, кланяють-
ся одна одній тричі, а дружки співають:

Прощай, прощай, та й Галочко,
Сестро наша, ми – не твої подруженьки,
Ти – не наша...

Запрошують до хати і сідають за столи, і тут бояри да-
рують молодого, шанують їх і розходяться... Дарують 
у молодої: становлять два пеньки на посад, шукають 
батька й матір, переносять на ті пеньки, садовлять 
батьків туди, на голі пеньки, шукають хрещених і хре-
щених туди перекидають, через стіл... Дарують батька 
й матір, вони з вузлами вже, а молоді перед столом сто-
ять. Їх дарують. Матір дарувала скатертину, щоб жалі-
ли нашу дитину (приїхали молоді сюди), дарують срібні 
і мідні, шоб не були бідні. Ріжуть коровай другий, на 
хлібові короваї ставили, один різали у неділю, а  дру-
гий  – у понеділок. Казали, як дарували: «Дарую тобі 
триста рублів, та купете собі пару волів та віз, та пару 
коліс, та війя, а притика буде своя, шоб жили і багатіли, 
і старістю горбатіли». Раніше дарували і полотно, і ма-
терію, то свашка це все в торбу забирала. І одіяло чи 
покривало родичі дарують, дарили вперед скатертину 
ж ту з полотна. А скриню везли в суботу, а було і в неді-
лю перед тим, як дружки прощались. Сиділа молода на 
посаді, а тоді везли скриню. Як я йшла заміж, то мене 
випровадили до дружки у неділю, і тоді везли скриню...

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Стар-
ша дружка послідньою підходить до молодої, і  коли 
вже поклонились, вона швидко до себе притягає, 
краде молоду, украли молоду і требують викуп. «За 
нашу дівчину давай тисячину»,  – тепер так кажуть. 
Тоді бере дружко молоду і молодого і виводить  
з-за стола: 

Загрібай, мати, жар, жар,
Коли тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Зоставайсь здорова,
Кидай у піч тріски,
Дожидай невістки.

ОХТИРСЬКИЙ  РАЙОН
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ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Дружко 
бере молодих і підводить до батьків, за платочок вони 
беруться, всі виходять надвір, підводить їх до батьків, 
становляться вони перед батьками, батько дає хліб 
дочці в обидві руки [...] і говорить: «Діти, візьміть цей 
хліб, на цей хліб не сподівайтесь, а робіть і свій май-
те». Дочка становиться на воза і кланяється на чотири 
боки, а  мати тоді  [...] дає ікони, як вона кланяється, 
співають:

Кланяйся, Галочко, на чотири боки,
Кланяйся, Галочко, всьому своєму роду
Та йди собі з Богом
Од дому к другому (2)
І к роду чужому.

Поклонилась вона на чотири боки, злазе з воза, а тоді 
сідають на віз ті, що від молодого, [потім] молода, мо-
лодий, і поїхали:

Ой люди, вороги,
Не переходьте дороги,
Як перейдете дорогу,
То не дійдете додому,
Хай перейде родина,
Буде добра година.

Дружки заспівали, а поїзд поїхав до свекрухи. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Коли підійшли до 
двору, зустрічає мати [свекруха], а  невістка й каже: 
«Мамо, візьміть цей хліб, а мене прийміть у свій рід». 
У неї один хліб, а другий – у свашки в торбинці. Ота 
шишка  – у свашки, і  її молода оддає свекрусі, а  све-
круха відповідає: «Хліб у тебе забираю, до своєї ро-
дини приймаю». У  двір запрошують, вона говорить, 
співають: 

Я чесная дівка,
Ще й чесного роду,
В чесний двір вступила,
Чесно говорила,
Накажи мене, Боже,
Як я обдурила.

Здавна її співали. А тут була така дівка гуляща, як за-
співала, так усі сміялися...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Приходять від молодої роз-
бирати молоду, всі з хати повиходили, і молоду розби-
рали прямо за столом свашки від молодої. Закривають 
її за столом рядном  [...], перев’язали червоною лєн-
тою, і все, їх пошанували і виряджають додому...Тепер 
свадьбують. Молоді вже немає, гуляли старі. «Від се-
реди до середи хоч на призьбі сиди» – не йди додому... 

с. Рибальське
Записала С. Маховська 10 квітня 2011 р.  

у с. Рибальське Охтирського р‑ну Сумської обл. 
від Гречки Марусі Гаврилівни, 1926 р. н. 

СВАТАННЯ («ДОМО ́ВИНИ»)  Ото ж як удвох [хло-
пець і дівчина] поладнали, тоді ті приходять  – 
«домо ́вини» називалися. Ті батьки приходили його, 
і ті, і ото ж балакали, чи согласні... Ото ж як согла-
силися, тоді ж намічають, на коли там весілля... При-
йшли батьки, побалакали і домовилися. Несогласні, 
значить несогласні... Як батькам не нравиться, або 
бідность яка дуже така велика, або так дівчина не  
понравилась їм.

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  Домовились, а  тоді 
ідуть [на «розглядини»]. Так через місяць, коли схоче 
дівчина там, хлопцеві скаже... А то батьки ідуть... По-
дивляться, яке хазяйство. Та як отак живеш, то воно 
знають один одного.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Пекли [коровай]. Так і пе-
четься в четвер, п’ятницю або в середу аж... [Прикра-
шали] калиною, цвіточки разні ліпили з кіста [тіста], 
копійки кидали. Ото ж коровай як ріжуть, кому копій-
ка попаде, воно примічалося... Просто отак знають, 
шо удобна вона його спекти, ото таку запрошували... 
А коровай як випіка, обізатєльно шоб мужик у піч ко-
ровай [садив]. Отак, мужика спеціального, і  витягав 
він. Ті ж уже знають, скіки йому там сидіть... Масло 
кладуть, молоко кладуть, яйця кладуть [у тісто]...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  І шишки [пекли]. Свашка ж. Оце 
як молодий іде, бере старшого боярина і свашку. А в 
неї – старша дружка... І вона, молода. В молодої нема 
свашки, у молодого свашка. Торбу шиють, туди – ши-
шок, і  ото роздають шишки дружкам. Зараз сидять 
молоді [...] і дружки, тоді ті повставали, тоді сідають 
старі  – батьки і вся рідня. А  молодь іде. Од молодої 
встають бояри і дружки. Дружки розходяться, а тепер 
ходять і дружки. А бояри їдуть до молодого. І в мо-
лодого посідали, в молодого недовго сиділи. А зараз і 
цілий день ото танцюють, ті співають...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Та і світилки співають старшому 
боярину: 

Старший боярин горбатий,
На горбі сосна зросла,
На сосні сова сіла,
Бережіться, бояри, шоб вас не поїла.

І ото разне таке всяке. Дуже багато співали: 
Свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила,
Одну ізліпила з зеленого сіна
Та й ту сама з’їла.

Отакі разні: і свашці, і всім, кожному. І коровай роз-
дає, співають:

Дружок коровай крає, 
Семеро дітей має,
Та й всі з кошелями,
Коровай всей забрали...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Бува, шо ко-
ровай отак підійде, а тоді сяде, то високий, а то сяде. 
Кажуть, на погане... Як підвода розпряжеться, то теж, 
кажуть, погана прикмета. І перекинеться, тепер же ж 
воно шефонери, а раньше сундуки були. Я ішла із сун-
дуком заміж... Сундук перекинувся, а нічого не було. 
Із дідом прожили, ось уже на шостий десяток повер-
нуло. Не можна [переходити дорогу молодим]. [Чи 
було таке, щоб два весілля зустрічалися?] Було. Мо-
лоді тоді кланяються одна одній. Дівчата через стіл: 
одна молода – з того боку, одна – з того боку, і тричі 
кланяються. І потім та пішла і та по своїм... [Чи могли 
вдови або розлучені пекти коровай?] Вдова – ні. Удів 
не брали. Могла [вдова бути у весільному поїзді], пек-
ти – ні. Так усе помагала, а коровай – ні... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода ходила... А  то 
вже запрошення. З дружкою [ходила]. Просто казала: 
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«Просив батько і мати, прошу і я, приходьте до нас на 
весілля». Поклониться тричі. [Молодий] ходе, він сво-
їх там кого сам, а хоч із боярином, то вже як він схоче...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ВЕСІЛЬ-
НИЙ ТРАНСПОРТ  Ото бере [мати молодого] палку 
або рогач, сидить на рогачі і у торбі  – гроші, оріхи, 
таке, канхвети разні, і ото вона їзде на тому рогачі, там 
приказує і обсипа. А  дітвора назбігаються та й зби-
рають. Він же стоїть, молодий, а вона – отак кругом 
його і обсипа. Старший же боярин і ті ж бояри їдуть... 
У Грунях їздив він [чоловік] кіньми. Кіньми дід, він на 
конюшні був, дак він всіх молодих катав. Тоді кіньми 
всіх возили, тоді машин не було. Отак дуга уквітча-
на, пара коней, бубенок, звонки на дузі. І ото пара ко-
ней їде, і дзеленчить. Благословляла [мати молодого] 
іконою. 

ВИКУП МОЛОДОЇ  [Чи перекривали дорогу молодо-
му?] Ага, надо горілки наливать. Так як оце у друге 
село молода, і їдуть наші по молоду, а ті хлопці з того 
села стоять на воротях і могорич требують за молоду. 
І ото буває б’ються. Скіки скажуть, стіки і давай. Раз 
на воротах... 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Та вінчаться тоді 
мало вінчалися, а розписувалися. Їдуть до клуба, і ото 
там єсть така людина. До свадьби. Простілають до-
рогу, ото вони тіки заходять, дорога, і  тоді на сцену, 
і розписуються. І рідні там стоять, і шампанське там 
розпивають. Рушник простілають, і  молоді стають... 
І рушник «королевський» називався – такий красний 
[кролевецький]. І на рушник становляться, і хліб та-
кий віпікной, як коровай, тіки такі хлібини. Із хліби-
ною на рушнику, мати дає. Зберігали [рушник], в нас 
і досі десь є... [Чи було у Вас вінчання?] Було. Батьки 
[йшли], старший боярин і дружка [тримали] вінець... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Кажуть «старший боярин» і «стар-
ша дружка». У  молодого іще світилка, сестра долж-
на буть. Сестричка, а  нема своєї, бере сестрину там 
якусь... А оце ж той [дружко], який коровай крає, і той 
керує [весіллям]... Є  і піддружий. Два їх, той наріже, 
а той носе роздає... Молодий і молода...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Свадьба іде, сидять ті дружки 
і бояри. Розділя по кусочку на тому, і отак на тарілці 
носе, і всі по кусочку беруть. І так же тоді сідають старі, 
і старим так само. Батькові і матері зразу одрізають, ді-
дові і бабі, як є, тоді ще яка рідня. Ото тим більші куски, 
а тим вже менші, всім дружкам. Ото і по шишці дають. 
Свашка ж з торбою. Шишку ж кладуть на тарілку...

Дружко коровай крає, 
Семеро дітей має,
Та всі з кошелями,
Увесь коровай забрали.

Ото співають...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ МОЛОДІЙ»)  На другий день несуть моло-
дій снідать. Що наготовлять: і яєць напечуть, ну, шо 
наготовлять, несуть. Застеляє [...] мати скатертину на 
стіл, і сідають ті [від молодої], а ті тоді носять і своє 
[пригощення].

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Лізуть на 
дерево і на дерево ще дрючок здоровий – віху, і туди 
півлітри горілки. Віха – це солома, і туди горілки пів-

літри, і красне шо-небудь обмотають, туди повішають. 
Тоді як минув тиждень, тоді віху ту знімають. Ото лізе 
той ту віху знімать і півлітри витягає. Висить. У  со-
лому туди, отак у віху звернуть і бутилку туди при-
мостять, і ото на дрючок на дерево. Єсть високо дуже. 
Ото  ж віхою і закінчується [весілля]. Знімають віху 
через тиждень, і ото погуляли, і всьо...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЯТЬ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
А  тоді циганять на другий день. Другий дядько там 
вбереться або тьотка в молоду, а те – в молодого, по-
намазуються сажею... Ото таке разне. Ловили [ку-
рей]... І цигани. Ото ж як свадьба, як молодий, бояри 
як гайнуть курей ловить. Та туди ж до молодого... Це 
на другий день, як старі убирають молодої вінок. Там 
циганка йде з торбою, разне таке усяке. Ото ж моло-
ду вбирають, ото вінок сплетуть їй, вберуть, фату на-
йдуть якусь таку, марлю або шо-небудь почеплять на 
неї. Тепер уже – тюль, а раньше не було такого. Лов-
лять одну, а єсть ловлять і дві. То ото хазяїн каже: «Не 
положено, одну беріть»... 

КУПАННЯ БАТЬКІВ, КАТАННЯ БАТЬКІВ, «МОЛОТІН-
НЯ ЖИТА»  І ото в середу ноги миють матері. Нарвуть 
ото кропиви та ото води туди, та пожалять. Обом [ма-
терям] ноги миють. То перемивають, ото цілий тиж-
день... Це ноги миють у середу. Катали [батьків]. Ото 
ж на сміття вивозять. На третій день. І  жито моло-
тять... Постукають, постукають, а тоді найдуть коро-
бочку сірникову або шо – мірять же ж, на те намоло-
тили. А тоді скирдують, зносять: «Давай мішок»... На-
кидають в той мішок шось таке важке – каміння або 
шо... Той полізе на чердак, а ті несуть, а той з чердака 
набере відро води та й на них. Пообливаються всі... Як 
ідуть жито молотить, так уже вбираються у старе...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Грають зараз весілля. І цигани так 
само, і таке всяке... І ото як прийдуть свати, та позату-
ляють вікна, і стукають у вікно. Обмінюються [хлібом 
на сватанні]. Перев’язують. Мати перев’язує друж-
ка, і  [...] старшу дружку перев’язує, і  єсть і дружок 
в’яжуть, як є чим...

ПУТИВЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Манухівка

Записала Л. Артюх у с. Манухівка  
Путивльського р‑ну Сумської обл. 

від Банної Ганни Онисіївни, 1912 р. н. 

РОЗВІДКИ, СВАТАННЯ  Матка, батько від нього прихо-
дили до дівчини, питали в її старих: «Чи отдасте до-
чку?». «За́тівки» [казали]. Готовляться, молода цвіт в 
коси надіває. Молодий з ріднею хлібину несуть у плат-
ку і водку. Молода свою оддає хлібину – це согласіє... 
Силою не оддавали. А колись (свекруха розказувала) 
ще й силою отдавали... 

ОГЛЯДИНИ («ДВОРОГЛЯДИ»)  Хлібом мінялись, потім 
дворогляди... Дворогляди  – як з чужого села, чи хо-
чуть погулять. До молодого: її батько, матка, молода 
і близький рід по десять-дванадцять душ. Усе там го-
тують в нього. Угощали: холо ́дноє, картошка жарена, 
пироги з кашою круп’яною [гречаною] й пшоняною, 
грушами, маком, лапша на воді або з м’ясом. Узвар з 
кришенників – яблука, груші сушені. А тепер остання 

ПУТИВЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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страва – пироги й компот, а не узвар. [На «дворогля-
динах»] договорювалися, коли свадьба, колись ще й 
придане просили. 

ПОСАГ  Треба дати: телку, гусей, овечку чи барана. Сун-
дук – по ́стілки; ко́ці, прядені з валу, – це рядна, якими 
укривалися; подушки дві  здорові і чотири маленькі; 
одяг: кожух, свита, козачки, корсети. Кохти з довгими 
руками, ззаду три клиночки од талії.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Ко-
ровай у суботу пекли і пироги, і шишки; калач нази-
вався «шишка», сплетений із трьох полосок. Цю шиш-
ку отдавали молодій, коли її випроваджували до мо-
лодого. Кума кликала коровай ліпить. Щоб не місила 
вдова, щоб молода не осталась удовою. Коровайниць 
шість душ – десять душ. Коровайниці з собою не несли 
нічого. Одна вчиняє й місить. Дівчат не було, замуж-
ні тільки. Мужик [хтось із родичів] бере мітлу, вимі-
тає пічку [«кучерявий»]. Форми були [для короваю до 
5  кг]. Зверху вутки встромляли на палички, аж коли 
виймуть його готового. З калини, безсмертнику палоч-
ки, намотують тісто надрізане, як на шишки. З коро-
вайного тіста. А так [коровайну] хлібину, щоб не роз-
плелася, зав’язують обічайкою з тіста. Вийняли, зерно 
не сипали, всередину теж зерно не запікали. Ворожи-
ли по короваю – бабські прибавутки. Як підгорить чи 
репне, то не на добро. Дріжджі в тісто, яйця, масло. 
Як застигне, вишиваним рушником королевським 
[кролевецьким] обв’язували, накриють і ставляють на 
вікові од діжі. Місили в макітрах, тепер – у каструлі. 
Макітру не всі піднімали, а хто вмів шуткувати. Уря-
жають коровайниці. Барвінок не обов’язково. Затика-
ли в коровай калину і безсмертники, чіпляли калину 
й на вуточки. Квасу наливають у дві четвьорки [1/4 л], 
зв’язують красною лєнтою і туди калину встромляють, 
коло короваю становлять. Уточки печуть отдєльно на 
сковороді, а тоді нанизують. І маленькі шишки пекли. 
Дружкам і коровай ницям теж...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У  суботу ж перед вечо-
ринами [наречена] гукала молодих людей на весілля 
з дружками. Старих гукав позиватель [хтось із роду]. 
Шишку [запрошеним] не давала. Ходила з молодою 
старша дружка з паляницею под рукою у хусточці. Як 
до жениха прийде звать, вже хліб там оставляла. І ті, 
що були на вечоринах, були на свадьбі...

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧОРИНИ»)  Вечорини. Молода зби-
рала дружок. Шишки своїм дру́жкам давала на таріл-
ці. Сідали за стол, жених прийде. Молодий залазить за 
стіл, торгується спершу. Молоду закривали хусткою. 
Молодий як купив  – одкриває, цілує. Перекусують, 
гуляють. Потім старі гуляють. Квітки дру́жки боярам 
чіпляли... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Мама, про-
вожаючи його, посипала житом. Три  рази обходила 
коней у вивернутому кожусі. Коня матка виводить че-
рез полу кожуха за обротю [«оброть», «обротя» – мо-
тузка], по селу катаються, щоб усі бачили. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Він [наречений] збирає поїзд, боя-
ри запрягають. Молода в цей час до дру ́жки йде хова-
тися... [Молодий] іде до дружки по молоду, катаються 
разом з молодою. Дугу вбирали дзвінками, рушника-
ми королевськими, цвітами. Потом їдуть до її. Обіда-
ють, поїзду дають їсти... 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Пісня, коли молодо-
му чіпляли квітку сестра або старша дружка молодої: 

Ой дай, мати, голку, 
Ще й ниточку шолку, 
Пришию квіточку
З зеленого барвіночку.
К бобровой шапке 
Червону квіточку... 

А  їй за це платять... [Перед поділом] короваю квітку 
пришивають жениху – на лавку стає сестра молодої, 
пришиває, а він їй лєнту за це дає... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ Ділять коровай 
всім, першим  – батькам. Молодим дають теж. Вуто-
чок дру ́жкам роздають. Коровай на вікові, ножик у 
носовику [обгортають хусточкою], тарілка з носови-
ком [хустинкою], дві рюмки й коровай. Дружко кроє. 
Дражнять:

Дружко коровай кроїть
Да назад поглядає. 
А наза́ді да його жінка стоїть, 
Семеро дітей держить,
Усі з кошелями,
Увесь коровай забрали.

Гроші дарують у невести за коровай. Дру ́жок вже по-
виганяють із-за стола... У неділю ж молодий і дружко 
кличуть перезву. Коровай ділять в нього, і всі дарять – 
обидва роди. По потолку колупали, рогачем писали, 
піч колупали:

Дарую вам кобчика
Да до году хлопчика.
Хай молода потім маже й білить... 

ПОСАД, ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  Дають 
вечерять його рідні, за столом і його свайбишні. Мо-
лоді сидять на покуті на кожусі вивернутому. Перед 
цим [застіллям] дві бабки кожух гріли – парні [заміж-
ні, які добре живуть у шлюбі], а їм дають горілки. І так 
три рази: як од вінця – в нього, як до молодої – в неї, 
і як до молодого молоду одвезуть. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Забирає молодий молоду, 
одклоняється батьку-матері. Молодим дають шишку, 
тітці – дві тарілки, дві ложки, зв’язані красною стьож-
кою, то буде молодій на хазяйство. Вогонь  – солому 
палять [і тепер], як до нього привозять, щоб коні пе-
рейшли. Коні йдуть, бо вогонь невеликий. Діжу не 
виносили. Хлібом і іконою одклоняють його батько, 
мати. Кожух гріють третій раз. У хату заводять. Друж-
ко заводить молодих за платок, не за голі руки. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  З нею одна тьотка, яка мо-
лоду буде розбирать разом з двома свахами. Тоді на 
лавку стають, вінок знімають:

Ой как снарядили,
Как самі схотіли,
З хліба – паляницю,
З дівки – молодицю.
Как би ми схотіли,
Ми б її розвертіли.
Повели до єлозеньки,
Заплели б да косеньки.
Дєвкой снарядили,
З собой посадили.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



425
Лавка тріщить. Вінок зняли. Платком накинули. Стар-
ша дружка не одягала на себе вінок. На стіну вішали. 
Перекусюють... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ,  ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  Молодих у комору – там і ночують. Ще до 
памяти [на початку ХХ ст.] у комору вели. Провіряли. 
Як хороша молода, співають, а як погана, то батькові 
хомут надівають, сміються з них. На рубашку ллють 
водку, страмоти сколько, якщо нечесна.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («СНІДАН-
НЯ»)  Снідання. Од нєвести всі дру ́жки й холостяки 
[брати, сестри] йдуть до молодого і до молодої. Од 
мами дівчини [молодої] дають їсти, снідання несуть 
брат, сестри: пирожки, вареники з маком, яєшня. 
Принесли:

Ми до тебе, Тетяно, іде ́мо,
Ми тобі снідати несе ́мо,
Ти в чужої матінки ночувала,
Вона тобі снідать не давала,
А ро ́дненькая прислала.

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Як до колодязя ведуть молоду – 
тичка з красною тряпкою висока, й несуть до колодя-
зя. Дітей, старих – море. Молодих поставлять, три рази 
водою обіллють кругом, а тоді молода воду набирає. Їй 
розливають воду, вертаються вони по три рази. Йде до 
колодязя – вся женихова родня. Співають: 

А в понеділок рано
Розлилося два Дунаюшка,
Там плавало два лебьодушка,
А Тетяна умивалася,
Лебедями любувалася.
– Сизих моїх два лебедушка,
Возьміть моє умиваннячко,
Верніть моє дівованнячко.
– Не возьмемо умиваннячко,
Не вернемо дівованнячко.

Не снідавши, ідуть до колодязя. Як воду принесуть, 
сперва пробує воду свекруха, тоді – свекор, і ще люди 
куштують. За стол сідають. Молода не сидить, вгощає. 
Старша дружка й боярин на покуті сидять. Тепер теж 
носять снідать. Посля того з подружками не гуляє.

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  В по-
неділок бе́сіда вся несе курицю й петуха від батьків мо-
лодої до молодого. Там вгощали їх [і тепер так]. В мо-
лодого курку пускають, не їдять: «Хай привикає, як і 
молода привикає до нової хати». Курка убрана в красні 
стьожки, її кидають під піч. Курицю раньше везли, як 
з шишкою їхала тітка. А тепер несуть завтра, у понеді-
лок. У понеділок, як курицю везуть [мо́лоді вже тут не-
має, тільки старші], перебиралися усі стариє: молодою 
вбирають мужика, женихом – якусь тьотку, циганами 
з сумкою, циганка гадає, циган краде, дохтор у халаті 
лікує, солдат. Реготу сколько. Курей не ловлять... 

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  Вівторок. Жито міряти. В’яжуть 
сноп соломи [у кожного з молодих], жито, солома, 
ціп, мітла. У сіни заходять, а літом – у дворі́. Солому 
поб’ють, натрусять жита, наперстком міряють – нази-
вають «міра». Наміряли, йдуть у хату. Шоб гулять було 
з чим. Вгощають за це. Скільки реготу! Й тепер моло-
тять. Літом теж вечером їдуть, як з роботою управ-
ляться. Промомо́рію усю беруть і молотять. Для сміху.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Як мама розказувала, всю 
неділю йде бесіда – хто гуляє свадьбу, всі звуть до себе 
цілий тиждень. Тоді дві четверти горілки – й свадьбу 
одбули, а  тепер  – по сорок-пятдесят  літрів. Самогон 
тепер не женуть, казьонку п’ють... А назавтра – в мо-
лодого гуляли. Молоді несуть хлібину. Тепер несуть і 
пироги, печення. А  завжди всі гості пусто не йдуть, 
несуть цілу хлібину, різать нельзя. Роздоровкались і 
гуляють. Після цього молода може ходить до мами. 
З свадьби сухарі не сушили, з хрестин теж, з поминок 
можна. Хліб місили аж через тиждень. Невістку за-
ставляли бувало. Подарок не давала свекруха... Ніх-
то ніколи. Свекрухи бодні замикали з салом і м’ясом, 
цим розпоряджалася свекруха. Почти завжди зами-
кали. Невістка готовила, їй видавали сало. Колись на 
зиму одного кабана різали.

СУМСЬКИЙ РАЙОН

с. Могриця
Записала С. Маховська 8 квітня 2011 р.  

у с. Могриця Сумського р‑ну Сумської обл. 
від Дегтяренко Віри Миколаївни, 1951 р. н. 

СВАТАННЯ («ЗАРУЧИНИ»)  Рідня чоловіка мабутнього, 
тобто жениха, ішли до нареченої. Ішли ж свати, була ж 
і промова традиційна: «У вас тут живе куниця, крас-
ная дівиця, ми йшли, побачили сліди, а у нас от є мис-
ливець – ось який він у нас гарний, ось який хороший. 
Тобто тут сліди, чи правда ж, шо у вас, чи віддасте ку-
ницю, красную дівицю, за нашого мисливця, за нашо-
го молодця?». Це на заручинах так. Якшо ж дійшли до 
такої згоди, то ішли батько, мати, значить, сват же ж 
ішов із нареченим, він же ж і цю промову проводив... 
Заручини у нас відбувалися, вважалося, головне, шоб 
це не був четвер. Найчастіше це було в п’ятницю. Зна-
чить, оце ж тут змовини так, а в суботу все це дійство 
відбувалося – весілля – вільний такий день. І оце ж го-
тувалися до цього, оце ж мати нареченої вже знала, шо 
ж вже прийдуть свати... З давніх-давен там не так-то 
дійсно відмічалося, а вже ось останні років тридцять-
сорок, за моєї пам’яті [...], то відзначалося вже гарно. 
Готовили шикарно, столи накривали: і пиріжки тут 
пекли і холодець варили... І навіть були випадки, коли 
різали порося  – шо це урочиста подія... Відзначали, 
приходили... Рідня йшла – самі ближчі від жениха і са-
мих ближчих звали від нареченої на заручини... Якщо 
ж вже відгуляли оце заручини, то молодий залишався 
ночувати у молодої... Якшо ж молодий ішов додому, 
то це вже вважалося, шо це вже неполадки. Це вже 
шось молоді не поладили, і в основному вже весілля і 
не було б... Їх залишали, вони були в окремій кімнаті, 
там вони спали, ночували, і вважалося, що це вже як 
одна сім’я. Тобто надавали більше значення саме зару-
чинам, ніж реєстрації у сільській раді... Обов’язково 
хрещений і хрещена ішли [на сватання]... Оце ж на 
сватанні намічалося, коли відбудеться весілля, тобто 
все домовлялися батьки. За столом сіли, випили, по-
гуляли, похвалили молодого, похвалили молоду: «От 
дивіться, які воні гарні, які все!». А  потім, коли ви-
йшли танцювать, а  батьки залишалися, в  основному 
матері́, радилися, що, коли... Обов’язково [свати несли 
хліб]... Хлібом повинні були обмінятися... Молодий 
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із дружком із своїм ішов же до молодої, то потім же 
мати молодої повинна була ж передати точно так же ж 
бутилку там чи пиріжки, хліб обов’язково. Хліб у нас 
в обряді на почесному [...] місці, і до сьогоднішнього 
дня у нас так – і родини, і весілля, і все. Якщо обмі-
нялись хлібом  – це означало весіллю бути. Тут уже 
все, тут уже хоч би шо молоді не... У нас був випадок, 
коли оце ж прийшли свати, прийшли сватать молоду 
і все, і відгуляли, і погуляли, а на другий день молоді 
розійшлись. Сказали, шо вона: «Ні, я за нього заміж 
не піду». Був і такий випадок. Але це один за всю мою 
пам’ять. Хлібом, не можу вам сказать, помінялись 
вони чи ні, але гуляння в них було, але потім молода 
відмовила. І потім вона вийшла швидко за другого, він 
одруживсь на другій. Такий випадок. Піднести гарбу-
за  – діти знають із школи, що піднести гарбуза  – це 
такий вислів, що означав, якщо молода не хоче іти [за-
між]. А то кажуть, шо хороша дівка, та ти подивись, 
скільки в неї гарбузів на городі. Було таке... Але шоб 
так конкретно, шоб прийшов свататься, а йому дали 
гарбуза, він пішов з гарбузом – такого не було. Це зна-
єте, воно вже було домовлено і все-таки було по якійсь 
такій взаємній злагоді між молодими. Тобто шоб так 
ні з того, ні з сього, як Пилип з конопель, – одруження 
такого не було. Всі заздалегідь домовлялися і все так 
було. Після того ж вже був обряд весілля... А ще в нас 
був звичай – перев’язували рідню, усіх перев’язували. 
Але ж уже було не рушниками, як весілля, а матерія, 
тканина... У когось так було, що і навхрест в’язали... 
Але ж намагалися, якщо для чоловіків, то більше така 
чоловіча тканина у клітинку, щоб потім пошить со-
рочку, жінкам, значить, тканину ж таку на плаття...

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЕДИНИ»)  Ішли на розгледини до 
жениха. Тут мати ж могла побачить, скільки вікон, 
порахувати, скільки треба тюлі там, який же розмір 
тюлі, і як там подобається – чи це будуть [вибиті], чи 
це вишиванки, чи це шось таке, скіки там ікон  [...], 
скіки там дверей, портьєри і так далі. Оце ж всі ішли 
туди. Це ж ішла мати, батько, ну, якщо ж там були 
сестрички, там її рідня. А в основному там уже була 
їхня рідня, тобто це були найрідніші люди і наречено-
го, і нареченої. Велике число не брали, але були най-, 
най-, най-. Оце так погуляли у нього [...] і домовились, 
на коли цей день весілля... 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Порося могли колоть і в 
четвер. Але поскільки українці вважають, що четвер – 
це червивий день, то або після обіду, або в середу під 
четвер. Щоб у четвер же таки розібрати м’ясо: холо-
дець, ножки на холодну, те – на ковбаси, шось іще – 
отак ішло. Того шо тоді ж ковбаси були свої [домаш-
ні], готували на весілля...

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ПЛАТОК»)  У нас було «платок». Це так 
як там у других селах гільце в’ють  – у нас цього не 
було. У нас це був «платок», де ішли хлопці, дівчата, 
де вже остаточно було вирішене питання одруження... 
Вони [дівчина і хлопець] об’являли те, шо вони одру-
жуються, вона мала перев’язати його платком жіно-
чим, дівчачим, який потім її і буде, потім їй достанеть-
ся. Але це вже означало, що вони вже одружені. Танці, 
співи – і як завжди молодь. Але вже ж село знало, що 
тут вже має бути весілля... Тоже намагалися в такі дні, 
п’ятниця, субота, – такі дні, шоб вільний час був [...], 
шоб молодь могла повеселиться, а на другий день же 

виспаться. На «платок» ішла молодь. І точно так оце 
ж і заручини намагалися [...] в суботу, щоб в неділю 
похмелилися, як завжди ж усе... Оце дівич-вечір він 
був у нас «платок»... Дівич-вечір оце вони погуляли... 
Бувають там і подружки, буває і таке, що воно пере-
творюється свого роду на дівичник, як зараз говорять, 
дівич-вечір. Ось так було...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  
Обо в’язково пекли [коровай]... Наймали коровай-
ниць  – це кращі жінки, які вміли тільки пекти кра-
сиво... Прикрашали його [коровай] калиною... Пекли 
шишки і потім на весіллі ж дарували, роздавали, кож-
ному шишка була. Значить, як шишку: розмішували 
тісто – здобне ж, гарне, солодке – і отак розкачували 
качалочкою, до середини його отак різали. А низ же 
був суцільний, суцільні ж кінці отак згортали і са-
джали випікати, і воно получалось як шишечка... Ко-
ровай пекли коровайниці, значить, у п’ятницю мали 
вже спекти коровай. Це перед весіллям... Не в четвер... 
Коровайниць також обирали, шоб були жінки замож-
ні, шоб були жінки одружені [заміжні], шоб не було 
в домі сварки, як і завжди при випіканні хліба, шоб 
панував мир, злагода і любов. Значить, прийшли. До-
мовилися, скільки короваїв буде  – один чи два, чи 
три... Чи короваєм ще і стрічатимуть молодих... Це 
було домовляння. І в молодого, і в молодої свій коро-
вай був. Коли молоду везли до молодого, то частину ж 
короваю передавали сватам. Це все робила не нарече-
на, а робили ж оці дружки [...], свашки – оце все ними 
передавалося... Коли випікали коровай, коли зійшли-
ся коровайниці, тут їх частували – ставили вино, го-
рілку... Тут вони випили, закусили, порадились, заспі-
вали і бралися за діло – пекти коровай. Коровайниці 
ж були окремо. Ті, шо там готували, начиняли ж ото 
кишки на ковбаси, м’ясо, – це були окремі. А це тіки 
коровайниці були... Саджали його [коровай] – тиша, 
спокій, і щоб ніхто ж там не грюкав, не стукав двер-
ми. Чоловіків не запрошували, вважалося, що це тіки 
жіноча справа... Щоб ніхто ж не грюкав дверми, щоб 
тісто не сіло... І ретельно ж слідкували, щоб не тріснув 
же коровай. Вважалося, що це погана прикмета. Що 
все те, як тріснуло, все те, що розбилось, це все вважа-
лося [погано]. Значить, щоб коровай був красивий... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Між дружками, нєвєста 
ж іде в центрі, а дружки ж ішли по краях... Значить, 
звали, ну, одягали всі вишиті цвітасті платки, хлібина 
ж у платку загорнута... У п’ятницю ж молодий у себе 
дома, мати виряджала [на село запрошувати]. Хліби-
на обо в’яз ко во під рукою, у  молодої теж хлібина за-
мотана платочком. Саджали [за стіл] старшу дружку, 
середню  і меншу, і  наречену... Тут пригощали їх, на-
годували, і мати повин на була благословить. Що вже 
мати говорила, кожна мати по-своєму. Це як виряджа-
ла дочку іти запрошувать на весілля... Раніше такого, 
що листи [...] посилали чи запрошення або телефону-
вали – ні, молода повинна була всіх обійти. І в моло-
дого так само... Виходе потім молода з хати, це ж мати 
благословила, вот: «Іди, дочко!». Написала список, 
кого ж треба всіх запросить... Молода повинна була 
вийти з двора, поклонитись на всі чотири сторони, 
аж потім ішла у той бік, де живе молодий, куди вона 
піде заміж. Отуди вона зразу ішла. З того вона мала 
була починати. Зайти ж повинна була зразу в праву 
сторону в першу ж хату... В першу хату в ту сторону, 
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де живе молодий, запросила, а  потім пішла іншою 
стороною, обійшла... І потім аж усіх, і потім аж верну-
лася... Зайшла, поклонилися всі три дружки і нарече-
на... Раз поклонилися. Віддають хліб до того, до кого 
прийшли. Та людина повинна була провести молоду 
в хату обов’язково і покласти хліб цей на стіл. Молода 
говорить: «Просили батько, просила мати, прошу я, 
приходьте на весілля!». Сказала, на коли, і все. Покло-
нилася, ті ж люди, хто брали хліб, повинні були взяти 
хліб, поцілувати і віддають: «Іди, дитино, з  Богом!». 
Благословляли... Якщо ж зустрілася наречена з на-
реченим, було ж таке, так сталося і в мене особисто... 
Значить, повинні були вони тричі обмінятися хлібом, 
тричі поцілуватися... Обмінялись – поцілувались, об-
мінялись – поцілувались, обмінялись – поцілувались. 
І  знову ж він своїх запрошує, вона, значить, – своїх. 
Запросили, всіх обійшли, приходять додому... І в цей 
же вечір ні молодий, ні молода до молодого, ні в клуб, 
нікуди не йдуть. Вони повинні були вже буть дома: 
вона – у себе, а він – у себе... Ви знаєте, зараз намага-
ються, додержуються: і коровай так само ділять, і так 
само молоду другу [виводять], і так само викуп зараз, 
і все такі традиції іще живучі, обряди... І все-таки мо-
лодим подобається. Як би там вони сучасно не хотіли, 
але подобається. І  здебільшого весілля таки гуляють 
вдома... 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане було... Оце завтра, на-
приклад, весілля, а  сьогодні ж оце молода пішла по 
селу звать рідню на весілля, а постіль її ж повезли до 
молодого... Везуть, теж найближча була рідня і теж, 
значить, до парі... Везуть парне, парами, і  брали  [...] 
тих, що живуть гарно, живуть у парі, у достатках, ви-
значних таких людей. Таких, щоб і кімнату могли на-
рядить гарно... Повезли придане, там вони [...] стріча-
ються... Молодий повинен вже до того часу, коли при-
везуть і нарядять хату [...], повернуться... Позвав усіх 
родичей... Привозять оцю ж постіль. На придане – хто 
що міг: ну, обов’язково подушки були гарні (зараз 
уже  ж і пір’яне, не те, що там раньше). Я  пам’ятаю, 
коли віддавали мою саму старшу сестру, то постіль ще 
була, ще якийсь матрац набивали [...] сіном. Була пе-
рина, бо ми держали гусей. Дуже любили папа і мама 
гусей, то було в нас пір’я, і сестрі це самій старшій – це 
була багата дуже наречена, бо в неї в першої в селі був 
шефонер... Красивий, він у нас зберігся як реліквія, є 
він у нас, почесне йому місце зараз. Але ми знаємо, 
що то Валине було придане... Та зараз співали «Ой 
мороз, мороз...», «Несе Галя воду...». Зараз пісні такі, 
щоб іменно обрядові, цього не було. А українські пісні 
завжди співали, як і зараз їх співають. Везли постіль, 
їхня задача була [...] нарядити ліжко, там, де поставить 
шефонер [...], поставить меблі, щоб було. Якщо меб лі, 
казали: «Боже, подивіться, які в неї коври». Бо сестра 
ж кожна подарувала, і віддали з постіллю... І правиль-
но, і машина вже в мене була, то казали: «Боже, та таку 
багату взяв, таку багату взяв». Хоча сказали, що ікон 
нема, хліба нема, ну, це ж уже ж таке... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Теж поси-
пає [мати молодого]. І обов’язково посипає теж горі-
хи [...] жито [...], гроші. «Сипали, – каже, – мідні, щоб 
не були бідні». Сипали ж горішки, щоб була ж міцна 
сім’я, гроші  – щоб багата, цукерки  – щоб солодким 
було життя... Сідали, ну, але ж по чарці, бо не можна ж 
було, щоб понапивалися усі, це ж ясно... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МОЛО-
ДОЇ  Молодого, як приїжджав, наречена у день весіл-
ля знов [...] перев’язувала – усе це називалося, оце ж 
як свати приїхали. Молодь виходять, молоду ж зразу 
не випускали, наряджали якусь бабцю. Значить фату, 
замість фати брали або покривало, або марлю, або тю-
леве якесь покривало. Виводили, молода кланялась. 
Ті кажуть: «Та не наша!» – «Та чого ж ви, подивіться, 
яка гарна!» – «Ні, ні, у нас красивіша, у нас краща...». 
Оце таке було дійство, поки не виведуть молоду... 
І в день весілля [...] оце ж приїжджають, когось там 
нарядили... Дівчата ж викуп, як обично, [просять]... 
Викупів тут було дуже багато: поки молодий зайде, 
тут за молоду стребують викуп, а  потім, як вже за-
бирають додому, теж повинен буть викуп... Якщо цей 
[молодий] був із другого села, значить хлопці ж наші 
требували викуп, бо ми ж тобі віддаєм. Тобто тут 
було: і ворота забивали, щоб не випускали ж моло-
ду – все оце було... А дівчата ж у цей час співають, як 
молодий приїхав зі своїми, із свашками... Із дружок 
дівчата співають:

Ми ж думали, ви приїхали,
А ви пішком прийшли,
Молодого в мішку принесли,
А свашку – в торбині,
Щоб не з’їли свині.

Ну, і починається. З боку молодого теж починаються, 
в общем, всякі пісні співались: хлопці – на дівчат, ді-
вчата – на хлопців:

Старший боярин, як болван,
Вилупив очі, як баран. 
Очі в клочі...
Смі ́шки були. А хлопці в свою чергу співають:
Ой чого ж то тая дружка 
Погано співає,
Моя курка-шкработурка
Кращий голос має.

Отакого типу були пісні. Переспівали, посаджали за 
стіл... Посідали ж усі за стіл, значить, тут частування, 
тут віншування, тут привітання...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Свати брали, значить, жениха родич. 
Мав це бути або дядько, а якшо навіть і брат, то вже 
обов’язково шоб він був одружений. Одиноких, як, 
мабуть, і скрізь в Україні, тобто розлучених, вдов, вді-
вців, на таке дійство не брали. Вважалося, шо це лю-
дина одинока і несе одинокість, і так далі. У весільний 
поїзд намагалися саджати не до парі, бо заберуть же 
наречену собі в пару. І якщо бувало так, шо пара, са-
джали навіть так шо з менших діток, когось з родичів, 
шоб непарне число. Або як получалось так, шо пар-
не, то когось одного залишали, намагались так, шоб 
не обідились, залишали ж цю людину вдома і їхали 
до молодої... Дружок, бояри – це молоді були хлопці, 
а дружко – старший, і йому ж і пісні: «Дружко коровай 
крає»... Світилки ж були з боку жениха. Це теж рідня, 
це теж була дівчинка, яка вже така, підліточок, і сиділа 
ж вона, значить, біля жениха... А потім там вже сиді-
ли дру́жки з молодою [...], старша дружка. Раніше було 
три дружки: старша, середня і менша. І точно так було 
і з боку жениха: старший боярин, середній і менший. 
Тобто по три було. А дружко – це окремо. Дружко – це 
вже був одружений, він вів оцей же обряд, коли було 
весілля, тобто він вже тут хазяйнував. То він вже був 
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свого роду, як зараз тамада, то так був тоді ж дружко. 
І сва́шки ж були [...] з боку нареченого. З боку молодої 
свашок тут не було. Тут були ж оті тільки дру́жки – ді-
вчата, і далі ж були всі її подруги... Усе, що дарували мо-
лодій, це брали свашки з боку нареченого, гроші – боя-
рин... Коли я була в сьомому класі, я була світилочкою. 
Значить, ще ж була мала, на весіллях до цього не бува-
ла. Мені було все це так цікаво, я так дивилася на моло-
дих із захопленням... Мене ж посадили біля молодого, 
я  сиділа. І, значить, була ця свічечка... Ми засвітили 
свічечку, вот сіли ж оце за стіл, і моє завдання було – 
привезти аж тоді, як молоду заберуть... І я [світилка] 
повинна ж була довезти оту свічку, аж поки привезли 
молодого з молодою [до нього]... Як довезти – оце була 
проблема... Старалися так: свічечку цю у стаканчик і 
накривали склом із-під лампи. Лампою накрить, щоб 
не потухла, довезти сюди, щоб не згасла ж їхня любов. 
Оце таке було... Мене [світилку] теж перев’язували... 
«Молодий» і «молода» – так і називають... 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  У  нас ще був об-
ряд пришивання квітки [молодому]. Значить, квітку 
перед тим, як молоду виводить, хоть це зима, хоть це 
літо, – картуз, ну, шапка повинні були буть [у молодо-
го]. Пришивала [квітку] нареченому жінка з боку на-
реченої... На моєму весіллі пришивала моя хрещена. 

Ой дай, мати, голку,
Ще й ниточку шовку,
Пришию квіточку
Молодому зятьочку. 

І це ж вона пришиває, намагалися [гості] теж вкрас-
ти шапку... Вона ставала на стілець, щоб високо, щоб 
не вкрали. Як не вкрали, так наливали ж їй потім сто 
грам. Це вже перед тим, як везти молоду [до РАЦСу]... 
Зайшов молодий  [...] за молодою... Молодому квітка 
була не така, як усім хлопцям. А потім же усім хлоп-
цям старша [дружка] повинна була пришить квітку... 
Всім боярам. Попришивали ж всім квітки... По чарці 
випили і їдуть до ЗАГСу... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Коли молодих виря-
джали до ЗАГСу [...], посипали. Обходила мати, зна-
чить, цукерки, оріх  – щоб міцна була сім’я, жито ж 
було на життя і цукерки, щоб життя було солодким. 
Мати повинна була тричі обійти і оце ж [...] благосло-
вить. Коней [обходила], якщо на конях... 

ВІНЧАННЯ  А вінчались ми з чоловіком, вже коли про-
жили тридцять три   роки... Заболів він тяжко  [...], 
я знала, мені сказали, що він не жилець, що він скоро 
помре, то ми з ним вінчались. І так мама же моя теж 
була вдова, теж була одна, це було восьмого вересня – 
у нас престольне храмове свято, храм в селі – і всі ба-
тюшки, всі люди запрошені з села гуляли в нас [...], всі 
були односельці, і батюшка каже: «Вєра Миколаївна, 
давайте ми вас обвінчаєм, скільки ви добра зробили 
для храму». – «Та Господи. Та як же вінчаться, ніхто 
ж про це не говорив, ніхто про це не думав, так скла-
лось життя». – «Ну, мамо, благословіть молодих!». Тим 
паче мама нас не благословила. Вона сказала: «Нет!» – 
«Ну чого? Вони ж прожили вік, нажили три сини, уже 
скільки років прожили, ну чого ви не змиритесь?». 
Мама не одобрювала  [...] і не благословила мене на 
вінчання... Ми поїхали, і все це зробила релігія... При-
їхали аж до церкви сюди, тут ми обвінчалися, тут ми 
приїхали, ну, до моменту нашого повернення із церк-

ви мама прийшла у цей дім, вона нас [...] не зустріла 
і не благословила. Ми були без благословіння повін-
чані... Ікони нам вручили в церкві, бо повинні ж були 
батьки їх нам дать, но нам їх ніхто не дав уже... І руш-
ничок оцей, яким повинні бути обвішані ікони, і ось 
так ми і прожили життя... А от пов’язано із весіллям 
обряди: якщо вінчаються, молоді не повинні огляда-
тися, не можна, говорять, що не можна оглядаться; по-
винні дивитись на священика, навіть не на свічки, а на 
священика. Хто його зна, чого воно так збереглося...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Бо зараз, я  розписую молодих 
уже ось тридцять  років, реєструю, чи вже тридцять 
п’ять, так я бачу, що є дуже хвилюються. Навіть були 
випадки, коли молодий плакав під час от вітання, 
коли я їх вітала, що вони повинні як лебеді прожить 
там удвох, пам’ятать батьків, то він гірко плакав. Зна-
чить, є ще і такі випадки... На рушничок весільний 
щоб більше ніхто не став. Якщо ж молоді стали на 
рушник, а  потім ішли ж розписуватися, то старший 
[боярин] і старша [дружка] повинні зразу як розсте-
лить рушник, так вони повинні були і зібрати. І  да-
рувати на згадку... Зараз, поскільки купують, то воно 
уже втратило свою особливість. От у нас зараз так. Ку-
пують старша [дружка] і старший [боярин]  весільний 
їм рушник, і він же залишається молодим на згадку. 
Ось така прикмета...

ПОСАД  На кожух, як приїде молода вже із ЗАГСу. По-
тім уже ж обов’язково український рушник [...] розві-
шували. Обов’язково слідкували, щоб ніхто ж нічого, 
як кажуть, не поколдував, обов’язково на кожух, бо 
це було багатство. Значить, на кожусі сиділи молоді – 
на багатство, на сім’ю... В  общем, зайшли ми за стіл 
зліва, посиділи  [...], погуляли, зайшли справа, тобто 
обійшли стіл, но цього не повинно було буть. Кажуть: 
«На який бік заходив, на той бік треба було і вийти!». 
А  на моєму весіллі і тут не слава Господи. Обійшли 
кругом. Кажуть, що стіл не обходять, бо хтось із мо-
лодих швидко помре. Не знаю я, ми прожили із чоло-
віком тридцять вісім років, він помер... Я прихильник 
усіх оцих обрядів – настільки все це весело, наскільки 
все це гарно. А про те, що з якого ми там боку зайшли, 
ну, хто його знає. Я особисто не вірю... Його рідня спі-
ва, оце ж поки прийшли, за стіл сіли. За стіл сідають 
тільки дружки, хлопці-бояри, що приїхали, і з моло-
дою вже дівчата не їхали... 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  І  як же ж танцювали, це ж 
зараз бєлий вальс, а тоді ж такого не було... Тоді на-
речений і наречена виходили танцювали все рівно. 
Танцювали «Гопак» і «Краков’як», і «Сербіянку» – був 
танець, значить, «Полька». Тоді більше танцювали 
«Гопак» і «Сербіяночку». А тоді співали:

Подивіться, хлопці, як
Ми танцюєм краков’як.
А ви, хлопці, дураки,
Танцюєте гопаки.

І пішло. А тоді хлопці на дівчат уже... Але ж танцю-
вали в основном такі танці. Не так як зараз стоїть і 
трясеться, хто його знає, каждий сам по собі... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Діжа покривалася віком, криш-
ка – віко... Це така кришка, оце як її перехилиш, вона 
мала таку заглибину, коровай ділили, значить, тільки 
надо було віко. Я пам’ятаю, в нас пекли сестрі коровай, 
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а тут коровай ділить – не знають, де віко. Народу було 
ж багато, а будинки тоді не такі були великі. Ресторанів 
не було – все це було в хатах. То мене ж послали: «Біжи 
ж бігом до сусідки, візьми віко [...], коровай будуть за-
раз ділить»... На віко клали ж цей коровай. З боку наре-
ченої або хрещена, або хтось із рідні підспівували: 

Дружко коровай крає,
Назад поглядає.
Там та його жона стоїть,
Семеро та й дітей держить.
Та й всі з кошелями, 
Весь коровай забрали.

Або й так:
Дружко коровай крає,
Він на мене та й не дивиться,
Він зо мною супротивиться. 

Тобто коли крають коровай, намагалися вкрасти. То 
треба було так ретельно порізати і зберегти, щоб ніх-
то не вкрав, бо треба було викуп за коровай ставити. 
З дружка брали викуп... Треба було тоді, щоб він на-
лив, пригостив... Шишки роздавали на другий день. 
У молодої ж це ділили на перший день коровай, це ж 
і шишки роздавали, а в молодого – на другий день ве-
сілля. Як оце ж уже усі за столом, тоді ж оце ділили 
[коровай] і шишки [роздавали]. Зараз короваї печуть, 
які б торти не були, але коровай все рівно печуть. І в 
наші дні збереглось це. І коровай, і шишки, і калиною 
обряжали, і рушником вишитим. Но тіки зараз віко не 
шукають, бо зараз важко його знайти, бо зараз мало 
хто так. Зараз у каструлях там учиняють, то ще щось... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Ну, і перед 
тим як виводить оце ж молоду з-за столу [...], якщо є 
брат, або ж брали з родичів – продавать молоду. Зна-
чить, молодий кидає гроші:

А казали люди, зять багатий,
А казали ж, грошей цілий міх.

А він викинув чи руб, чи три, чи скіки там, як на сміх. 
Ще добавляє. І такі з піддівкою пісні, що молодий тоді 
висипа, тоді ж погоджено. Дівчатам зараз вже цукерки 
там купують, шампанське [...], а тоді – ні, тоді не було... 
Гроші подарували, ото ж все. І якщо ж [брат] задово-
лений був, виходить з чаплією, чаплія ́ в нього, посту-
кує, молодому погрожує, що, значить: «Моя сестрич-
ка, подивись, яка вона красуня, та я ж їй коси чесав, та 
я ж її вмивав, та я ж її хлопцям виряджав», – це ж щоб 
він гроші додавав, що так вже він ретельно доглядав 
же ж молоду... Виряджали ж – теж давали хліб моло-
дій... Якщо ж давали батьки благословіння, ікони, зна-
чить і молоді ж повинні були приїхати з іконами. По-
скільки батьки мої були невіруючі, ікон у нас не було... 
Теж коли приїхали, чую, старі люди говорять: «Хм, 
а молоді ж то без ікон!». А друга стоїть і каже: «Та які 
ікони, та подивись, у їх хліба немає!». Нам батьки за-
були дати хліб. Я поїхала без хліба. Вийшли, посідали, 
і я ж поїхала. Мама як кинулась, каже батькові: «Боже, 
Коленька (а мама була русская), что же мы наделали, 
а хлеб то дочкин лежит. Неси, пока они объедут, пока 
приедут, ты придешь!». А він каже: «Жінко, ми з то-
бою женились, у нас з тобою був хліб? – а жили в Хар-
кові, вона – сирота, він – тут, батьки далеко. – «У нас 
з тобою був хліб?! Прожили, нажили дітей шестеро, 
дали всім освіту, збудували будинок, насаджали дере-
ва – все зробили. З тобою в мирі, в любові прожили. 

Хай так і вона живе!». Тоді ж я поняла, до чого ж тут 
були молоді без хліба. А я його штовх: «А як це хліб!». 
Я  не думала, що це наш хліб, думала, в  їх на весіллі 
нема хліба. Кажу: «Слухай, а  як нема хліба, хліб же 
разом купували ми всі». А він: «Ой, та ти їх там слу-
хай!»... Як оце ж виряджали, співали:

Як у полі нивка заросла травою,
Жалко розставаться, матінко, з тобою. (2)
Не буде в тебе, мамо, веселая хата,
Не будуть ходити хлопці та дівчата. (2)
Жалко розставаться, аж серденько в’яне,
А хто ж тебе, мамо, на старість догляне? (2)

Но тут уже в цей момент починають ті плакати, мама 
теж... Молодий молоду за руку, та й ходім швидше. 
І ми поїхали так, що нас ніхто і не побачив. Тому ми 
поїхали без благословення...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ДАРУВАННЯ  Мо-
лоду ж як привозять, знову ж заходять вони за стіл, 
оце хлопці-бояри. Сіли ж теж з молодою, уже без 
дружки. Уже вона без дружок, без нікого. Все, вона 
вже приїхала до молодого. То хлопці сіли, випили по 
чарці, встали і пішли. А потім збирається вже ж рідня 
вся, тоді вони співають:

Ой ви виведіть наше,
Нехай нам запляше,
А ми будем знати,
Чим його дарувати.

Оце виходила я у весільному ще наряді. Оце ми по-
частували... Я [молода] держу ж оце рознос, він [мо-
лодий] наливає чарку: кому – вино [...], кому – горілку. 
Оце вони беруть, випивають, нас вітають і дарують. 
Це нас подарували тут, пішли ми вже, роздягалися... 
І ми могли до старих уже і не виходить, бо гуляли вже 
старі, уже їхня рідня... Тоді ж було дарування: «Дару-
єм же вам мірку гречки, щоб між молодими ніколи 
не було суперечки»; «Даруєм вам проса, щоб молода 
не ходила боса»; «Даруємо вам цибулі, щоб молода не 
давала свекрусі дулі». Отакі були прибаутки. Я можу 
їх дуже багато розповідати. Оце все таке було обда-
рування. Обдарували, ну, тут уже випили, погуляли, 
позамітали, і на цьому весілля вже кінчалося... 

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Люди [...] молодих вмивали... 
Молодих намагалися теж іти вмивать зараз, раніше 
так не було. Молодого і молоду треба було рано-рано 
розбудить, умить... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ МОЛОДІЙ»)  Але на другий день рідня 
молодої несла молодій їсти. Це ще до бесіди... Несли 
їсти все, що добре, все, що саме краще, рідня несли. 
Це в основному були або сестри, або оце [...] так ішли, 
брат... Бо кажуть так: «Молода ж ще у вас не заробила 
їсти, то оце ми її погодуємо». Оце годували... 

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Зараз іще возять [...] батька і матір 
купать до озера. Але у ті часи, коли ми одружували-
ся, цього не було. Я вважаю, це дуже дурна затія, тому 
що, по-перше, випивши всі. Перевернули у нас тут од-
них батька, матір, перевернули в озеро, та поки вона, 
бідна, добігла від того озера додому, так запалення 
легенів. Та три неділі пролежала в лікарні, – ну, кому 
це треба? Я розумію, в межах розумного щось там по-
катать, повозить, але ж воно так не получається, коли 
вже люди ясно шо [нетверезі]... 

СУМСЬКИЙ  РАЙОН
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ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ЛЮБИЙ ХЛІБ», «БЕСІ-
ДА», «ІТИ ВИМІТАТЬ»), РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ 
З КУРМИ  Раніше ще був «любий хліб». На четвер піс-
ля весілля [...] припадало. В людей десь там по других 
регіонах називають «розкльовини», якось там іще, що, 
мол, кінець весілля. А в нас називався «любий хліб». 
Теж приходили найрідніші – його рідня і нареченої – 
і гуляли вже у нареченої. Це останній день з весілля. 
У неї гуляли... На другий день весілля, ну, у нас нази-
вали, де говорять «цигани», де називають «перезва», 
у  нас називали «бесіда». Од молодого ішли до моло-
дої... Теж несли хлібину [...], бутилку, наряжалися, там 
були і цигани, гадали, там були і футболісти [...], і хоке-
їсти – кого там тільки не було... Молодою здебільшого 
чоловічої статі наряжавсь, молодим – навпаки. Ішли, 
дуріли. Для молодих наготовлений був стіл, так само 
накривали страви – все ж старались подавать. Потім 
вже від молодої ішла бесіда до молодого. Теж несли ж 
свій хліб. Теж усе так гарно: що випить, закусить, теж 
пиріжки, так далі, приходили, погуляли. Знову ж там 
їх за стіл саджали... Але ж на другий день оце ж бесіда 
походила-походила: до молодого, до молодої, погуля-
ли, посиділи і розійшлись. На третій день називалося 
«вимітать ідем». Як вимітать, ну, надо ж було прибрати 
у хаті все. Це так умовно називалося. Значить, брали 
віник... На третій день, коли було вимітання, хто не 
з’явився вимітать, до того набирали в ночви сміття, тя-
гли ці ночви, приходили стукали, викликали, значить, 
перевернули їм смі́ття в хату... Пообривають, пообди-
рають. Я  пам’ятаю, коли ми ходили, то ми шо, ішли, 
нарвали кропиви букет, нарвали колючок, прийшли, 
в їх вази отут великі. Все то ми з ваз викидали, у вази 
поставили, понавішували все на люстри, все кругом 
оце бур’яну. Що тіки можна було зробить стидливе, 
те і зробили. А  один був випадок такий, пам’ятаю... 
Прийшли ж вимітать, одна жінка не прийшла. При-
йшли ми до неї, хоча живе через дорогу, ми прийшли, 
вона біле хату. Повиносила подушки, все. А поскільки 
ж вже навимітались, це ж понятно, значить, діжки з 
водою, подушки в діжки. Кажем: «Стірайте, стірайте, 
подушки треба стірать». Пірину ту водою понамочу-
вали. Вона змушена була бросить все, іти, бо дума, ще 
більше шкоди зроблять. А  одні жили далеко там, на 
хуторі. Рішили, що до них сміття не притягнуть. Але 
ж ми були коней наймали, їхали, везли сміття, бо це ж 
було цікаво. Приїдеш, там курку впіймаєш. Курей за-
крили, – кроля. Кролик теж годився, несли все сюди. 
Рідня не несуть по-хорошему, значить підемо вкра-
демо. Кого нема, до того й намагалися нести сміття, 
а там уже була наша свобода. От ми прийшли, вона ж 
рушнички вже повішала, ми туди ж знову кропиви, ло-
боди понавішували. Все, одкриваєм хату, гукаєм-гука-
єм, ніхто не виглядає. Думаєм: «Та де ж вони є, хата то 
відчинена!». А собака дивиться, що така громада при-
йшла, собака заховався в будку. Хоча собака, вони хва-
лили, що злий. Відкрили ті хату, туди двері, дивимось, 
вона пофарбувала підлогу. А баби ж уже курей треба 
манить, полізли на хату, там просо, та набрали проса. 
Вийшли: «Тю-тю-тю». Проса потрусили. Тишина. Від-
крили хату, а як пурнули проса, нічо’, шо по крашено-
му. По підлозі оце розсипали просо. Ще й таке було. То 
намагалися третій день вимітать – ішли всі. Значить, 
раніше було так: ідуть, щось несли. Обов’язково несли 
із собою бутилку, бо вже поїли, попили, вважалося... 
Несли хто з м’яса. Рідня, значить, курку, а ні, то ми тут 

поймаєм у кого свого, зажарили, наварили, напекли. 
І  саджали вже за стіл батька і матір. Що в молодого, 
що в молодої... Молодому чіпляли бриль – зараз то з 
торту коробок, то щось іще. Молоду наряжали, теж і 
тюль. Зараз стараються нарядить більш-менш, а тоді, 
значить, наряджали, шо тіки могли. Чим страшніше, 
тим було краще. Давали молодій замість квітів то ві-
ник – понапихають то квітки, то щось іще. Сиділа ж 
ото молода. Далі несли зварені буряк, капустку поріза-
ну, картопельку нечищену. Вилочку вирізували, стри-
качики із дерева – ото подавали їм. Оце ж щоб вони 
їли... Тоді ото четвертий день був «любий хліб», і  на 
цьому весілля закінчувалося... Я пам’ятаю, що моя се-
стра із цієї вулиці ану хокеїстом ішла – тягла, там десь 
найшла, полозок з воза, з саней, і тягла його аж отуди 
в кінець села, де був мій чоловік, куди я вийшла заміж, 
аж туди. Це ж надо стіки мать дурі, щоб тянуть. Але це 
було смішно, це було цікаво. І по вулиці гадали, і що 
там нагадали, і хто що міг, значить, давав...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Коли закінчува-
лось, наприклад, весілля у молодої, перед тим як їхати 
до молодого, считали гроші, але не кількість подаро-
ваних грошей, а пари бумажок... Наприклад, шо п’ять 
і десять – п’ятнадцять ділим на два, а наприклад, одна, 
дві, три... Порахували. Хоть руб, хоть два. Якщо було 
не до парі, боярин виймав і клав свою бумажку, щоб 
привезли пару. Ось так було. Батько і мати мали пода-
рувати молодим теж пару чогось – пару тарілок, пару 
там чи фужерів. В основному дарували пару тарілок, 
пару ложок  – ось так було... Тобто, щоб все було до 
пари... Потім, як починає уже, як уже скоро-скоро, мо-
лоду повинні були привести до заходу сонця... Це і по 
сьогоднішній день таке збереглося. Така традиція. Мо-
лодим ні в якому разі не можна було переходить доро-
гу, не переходили. Оце ж щоб до заходу сонця молоду 
привезли... Між молодими не можна було пройти, і на-
речений, коли вже забрав, то не повинен був бросать 
її руку, аж до ЗАГСу. Не можна пускать, щоб же вона 
була з ним... Теж був обряд, – значить, хто першим ста-
не на рушник, той буде там старший...  А коли ми уже 
от вінчалися, моє вже було весілля, значить, сказали 
так: «Оце все вінчане ваше, оце рушничок, яким нам 
обв’язували руки, і  оці свічки, які ж горіли,  – це все 
ваше вінчальне і у вас повинно буть». Так воно зараз і 
зберігається у мене... Раніше у дітей було младєнчєске, 
ото дітки хворіли. То обов’язково шукали, да помилуй 
Бог, дайте щось вінчальне. Значить, дитинку ту треба 
було класти на вінчальне, щоб воно краще спало, щоб 
його не зурочили. Я зараз бачу, молоді мами везуть ко-
лясочки і накриті фатою... Але ж на вінчаному – тоді 
дитина спокійно спить. І я своїм трьом невісткам каза-
ла: «Дівчата, оце весільне, оце освячене, бо одруження 
було вінчальне. Оце щоб ви знали, де в нас вінчальне». 
Дай Бог, нехай воно не трапляється, але ж коли кому 
треба буде, щоб ви знали, що в нас така реліквія є, 
і щоб могли просто людям допомогти... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Значить, що збереглося в нас на сьо-
годнішній день: також у нас є, ідуть [на] сватання... Уже 
женіх іде з ріднею, намічають, на який день сходяться 
рідня молодої, ближчі, рідня молодого. Оце сходились, 
погуляли в молодої, намітили, весілля коли. Відгуля-
ли весілля... Особисто в мене найменший мій син для 
«украшения старости и седины». Коли мені було трид-
цять чотири  роки, чоловіку було сорок, значить, ро-
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дився у нас син, самий меншенький, і ми оддали [одру-
жили]. Ось де жили, а ось де сільська рада, нащо мені 
льогкові [машини]. Він студент і їй п’ятнадцять  років, 
і оце ж родилося золото ж їхнє вже. Нащо це таке, роз-
коші такої, чоловік уже був хворий. Розкоші такої не 
було, грошей не було. Кажу: «Та підуть пішки». Думаю: 
«Боже ж, як же мені обсипать, та що ж мені їм казать?». 
А тоді, ви знаєте, вийшла та плачу [...], самі слова тоді 
вже ллються і сиплються, і бажала їм всього, чого тіль-
ки можна хорошого побажать. Теж тричі ж їх обходи-
ла... Весілля, так сказать, було скромне... 

с. Нижня Сироватка 
Записала С. Маховська 12 квітня 2011 р.  

у с. Нижня Сироватка Сумського р‑ну Сумської обл. 
від Кондратенко Марії Миколаївни, 1937 р. н.,  
та Токарь Олександри Миколаївни, 1939 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  Хліби-
ну несли обізатєльно і бутилку несли. Це старости 
ідуть – ті, шо сватають... Батько і мати іде, молодий. 
Тоді беруть ще і родичі ́в своїх, хрещеного і хреще-
ну беруть його, і  там, може, чи сестра, чи брат, чи 
ще хтось там... «Нам казали, що в вас продається 
тьолочка»... Хороший знакомий мій женився тоже, 
в  самодєятєльності ми учавствовалі двоє, і  це його 
жінка тоже учавствовала в самодєятєльності. Він  – 
хлопець, а  вона вже була розводяща. У  неї вже був 
хлопчик. Він у неї влюбився. Де не ходив, де не ходив, 
а все равно вона йому понравилась. Прийшов якось, 
а я набагато од їх старіша. Прийшов до мене і каже: 
«Ти знаєш, Машо, я такі на Женькє женюсь». Хлібом 
обмінюються. Тоді  ж молода то ко ́мин раньше ко-
виряла. Було задумається, чи йти, чи ні. А було так, 
шо і насильно сватали. Було, шо, єслі не схоче вона 
того жениха, так гарбуза може винести... А рушника-
ми перев’язували обізатєльно. Начинають усих, хто 
прийшов, того рушниками – єслі зговорились. Як до-
говорились, уже посадили за стіл, тоді ото ж начина-
ють в’язать рушниками. Чарку випив [...] і танцюй за 
рушник. Обізатєльно танцювати заставляли за руш-
ник. А молодого перев’язують не рушником, а плат-
ком. Оцим платком, як уже іде під вінець, [молодо-
му] перев’язують руку. Розглядини то були... У гості 
приглашають. Шоб подивилися, як там молода [буде 
жити]. Сначала сватали, тоді молодий приглашає на 
розглядини до себе... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Коровай обично на-
чинають іще із п’ятниці готовить. Печуть коровай, пе-
чуть пиріжки. Шишки ж той, «утки» ж оті у коровай 
вставляють. Красиві такі. «Утки» – птички випікають. 
Тоді, значить, двоє барил. Барило отаке довгеньке. 
Барило стає саме вище. Обмотується обізатєльно па-
лочка, тоді цвітною бумагою обкручуєш, і зверху ото 
барило там є. Барило отаке продовгувате із візерун-
ком же. А  птички, як ото утята ліплять. [«Барило»] 
на палички, тіки вище становиться. Воно, считай, як 
главне. А  тоді ж, ото як свадьбу одгуляли, роздають 
«утки»... Я  короваїв багато перепекла. Короваї вда-
ються, і «утята» вдаються, то й печеш.

Ой край коровай,
Мені шишечку дай,
Хоч крайнюю
Коровайную. 

Клали [копійки в коровай]. І  в пироги клали, кому 
шо положиш: кому муки насипеш, кому копійка по-
падеться, кому перець. Було таке, що і гіркого перця, 
і горчиці. Сто грам наллєш і даси, хай закусить... Утят 
бере, скіки на свадьбі гуляють, дарять усим. Ідуть із 
утятами додому...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ВИКУП МО-
ЛОДОЇ  Молодого  ж, як випроводжали, осипали жи-
том, грішми, конхветами... Мати надіває кожуха і кру-
гом машини ходе та й обсипає. Раньше [навколо коней] 
було... Не пускають, поки могорич не винесе... Раньше 
кіньми каталися, красота яка була! Ми катались кінь-
ми... Дружко, старший боярин [давав викуп]. І хлопці, 
як випить хотять, скидаються, викуповують. Я в Харко-
ві гуляла свадьбу, в мене онука ішла заміж, так там оце 
усі дома́ [багатоповерхівки], шо там і не знали... А ми 
йдемо з букетами, з подарками. Коли тут нас перестрі-
вають баби, такі як я, кажуть: «Видно, десь свадьба?». 
Кажу: «Да, свадьба!». І ми їм нічого не сказали та піш-
ли. Тоді ж вже молоду виводять, а  біля под’єзда сила 
[людей]. Давай же ці баби викуп требувать, загорожу-
вать, давай же хлопці, де вони насобирались, і хлопці, 
дітей куча... «Ну шо ж, давайте!» Дали ж їм там викуп, 
все заплатили і так як надо, посадили в машини, давай 
же мати обсипать їх пшеницею, у пшениці там гроші, 
канхвети – і ото й обсипають. А тоді там вже ж ми [...] в 
Харкові, поїхали в ЗАГС, розписалися... 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Тоді ж оце як молоді 
посідають за стіл, брат продає ж нєвєсту обізатєльно. 
За руку веде, і ото ж співають пісню:

Старший брат сестру
Та й за стіл веде,
І рожа розцвітає.

А тоді, як нема батька, так співають:
Ой увійди, ввійди,
Чужий батенько,
До сиріточки в хат...

І матері співають. Тоді як продали молоду, торгується 
брат же, скіки грошей. Той у нас, напрімєр, виторгував 
двісті рублів... Дружок, значить, купляє нєвєсту. Під-
тасовує ще ті гроші, ще й керенські, ще й всякі. Сує 
старі гроші, шоб обдурить. Дітей то вже не обдуриш, 
які гроші. І тоді ото ж поки виторгується...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Із віконами [іконами 
батьки благословляли молодих]... У  нас Серьожка із 
Саратова, а свадьба була в нас. Я з двома віконами ви-
йшла, і тому ж, і тому, а вона, Зіна, однієї десь привез-
ла, що я і не бачила. Благословила, да. Благословляє 
«Спасітєлєм»... 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Вішали [квітку до 
капелюха молодого]. Це обізатєльно... А тоді хто вкра-
де картуз. Чіпляє старша [дружка]... Старша чіпляє 
квіточки і боярам  [...] до піджачка чи до рубашки, 
пришивають... Уже ж продають [капелюх], як должні 
ж виїжджать [на вінчання]. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  З  боку молодого світилку беруть. 
Вона тримає букет, і  там свічки. Дві свічки у букеті. 
Перев’язують світилку так же ж, як і всєгда. Два рази: 
це ж у молодого перев’язують, і до молодої як приїха-
ли, тоже перев’язують. І це ж і дружка́ перев’язують, 
і свашку... «Молодий» і «молода» [кажуть]. «Женіх» і 
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«нєвєста»  – то по-руськи... Старша дружка [в  моло-
дої], а з того – боярин [у молодого]. А дружо́к – це у 
молодого дружо́к, жонатий, отвєтствєнний за свадь-
бу. А свашки беруть ото, шо дарять, тоже забирають 
подарки. Це які балакають здорово. А як язика нема, 
то погано. Я носила полудень на Пашковий хутір – це 
вісімнадцять  кілометрів відсіля... [Якщо в молодих не 
було рідних батьків, то хто заміняв їх на весіллі?] Хре-
щені або родичі якісь... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Ото ж в нас коровай прикраша-
ють. Кладуть [калину]. Дві бутилочки єсть, ставляють 
калину, красним перев’язують... А тоді «утки» тамочка 
на палках. У нас аж через год [після весілля] ті бутил-
ки пили... 

ДАРУВАННЯ  [Чи молода дарувала подарунки роди-
чам молодого?] Раньше дарували, а зараз – ні. В пер-
ший день. Як приїде, молода должна  [...], тоді при-
носять подарки, і  свашка той, вона тоді каже, кому 
шо. Перев’язують тоді родичів молодого... Світилку 
перев’язують там, дружка́, ще кого. Свашку, боярина. 
Батькові і матері передавали, або тоді, єслі до молодо-
го невістку забирають, так молода утром устає, уми-
вається ж раненько, бо надо ж. Так умиває батька й 
матір і тоді подарки дає. 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане возили  – це в суботу. 
Або єслі сейчас свадьба в суботу, то тоді у п’ятницю 
придане везуть до молодого, скриню. Сейчас мало хто 
везе. Хто везе гардероб [...], кровать, постєль усю, оді-
вачку, подушки, запонки на вікна  – все. Приїжджає, 
усе заносять, усе накладають  – тоді начинається гу-
лянка... Співали:

Ой ти скриня, ти дубовая, (2)
Ой куди ти наготовлена. Ух!

Од молодої везуть же скриню до молодого... Раньше 
скриню везли, тоді гардєроб, а зараз вже взяли і пішли. 
[Хто перевозив придане?] Ну, сусідів молодих гукали 
там, родичів в основному... Двоюрідні, рідні сестри. Як 
ото занесли, так кричать: «Давайте сокиру, будем двері 
рубать!». Не влазе скриня, шоб могорич поставили... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОКРИ-
ВАННЯ МОЛОДОЇ  То ж снідать молодій приносять 
на другий день... Хто гуляв. Дружки́. Старі не носять. 
Ото старший і старша несе обізатєльно, свашка і дру-
жок, і родичі... На другий день снідать же, считайте, 
носили... Платком пов’язують [молоду] вже на другий 
день. Хвату ж ізнімають, а платком зав’язують... 

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Катають [батьків]. Да, на другий 
день... Як недалеко, то до річки везуть... Як далеко, то 
викопують яму, наливають води туди [...] і наряжають 
і молодою, і  всякою. Як зумієш, то конєшно везеш. 
А тоді батьків як катають, купляють їм одежу і пере-
одівають їх. Обізатєльно, да. Там труси, майка. А наді-
вають так: жінці надівають [чоловічі] труси і майку, 
а чоловіку – ліфік і тоже бабські чи сорочку, чи труси. 
Надівають наоборот... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНУЮТЬ») На другий день цигану-
ють, да, наряжаються, йдуть і  [...] циганують. Ми до 
Гальки ходили, до оцієї, поки вона обернулася, ми [...] 
банку щавлю літрову вкрали, тоді украли цибулі ві-
нок. Вона прийшла на хверму, каже: «От ідіоти!»... Шо 
цигани роблять? Ходять же, гадають, кому погадають, 
набрешуть – хто шо дасть... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Ловили і курей, і  все. Боже со-
храни! Шо у кого є. Колись курку уловили, так баба 
прийшла забирать на свадьбу. А  у Горобчихи, як гу-
ляли свадьбу, так гуску украли. Так по гуску прийшла, 
прийшлося свою гуску оддавать. Свадьба є свадьба, 
ради Бога... 

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  У нас раньше і жито молотили. 
О! Це вже на третій день... Кашу варять... Вставляють 
веломашину, приносять куль соломи. Тоді те круте, те 
кричить, той кида, той розкида. І зерно приносять ки-
дають. Тоді ото зерна накидають. Тоді горшок чіпля-
ють. І по кришечці роздають людям же ж. Дають фа-
міліє, шо заробила за трудодень... Ще й пишуть. Тоді 
ворота всі пообписують... Колись співали... Вішають 
горшок, тоді збивають. Хто зіб’є, тому приз дають...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  В середу, було, прийдемо, 
поприбираємо у хаті чи в молодого, чи в молодої. До 
середи, кажуть, хоч на призьбі сиди. Ото все попри-
бираєм, перемиєм. Усе поїмо. Ми з Кобзарями як од-
давали заміж Марусю, так нічого – наварили «у мун-
дирах» картоплі чавун двохвідерний, купили п’ять 
кіло камси [тюльки], витягнули огірків, понаставляли, 
понапивались, понаїдались. Ото раньше так гуляли. 
Зараз, конєшно, можна гулять, хоч і дорого, но всьо 
равно. А раньше!..

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Зараз то у кафе гуляють, то у ресто-
рані. Зараз би сказали, ага, свадьба, взяли б ото, пішли, 
розписалися, сіли мовчки, поїхали в кафе, пострибала 
молодьож  – всьо, на том кончилося. Понапивалися, 
морди понабивали хто кому, і всьо – кончилася свадь-
ба. Не знаю, ми ж оце грали недавно, заміж оддавали, 
сваха гуляла у школі, а ми гуляли, я дома. Я не схотіла 
совмєстної свадьби, ми вдома гуляли, у нас три дні гу-
ляли. І циганували, і ходили [...] в школу циганувать. 
Мої подруги як понаряджувалися, Царство Небесне, 
Цурсіха Вєрка, от уже була балакуча...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  
Дружко коровай крає,
Семеро дітей має,
Та й всі з кошелями,
Весь коровай забрали.
  ***
Було б тобі, дружко, не дружкувать,
Було б тобі свиней пасти
З товстою ломакою,
З рябою собакою.
  ***
Свашка – неліпашка, 
Шишок не ліпила...
  ***
Куди, доню, собіраєшся, (2)
Чи між турки, чи між чужі люди? (2)
Там тобі горечко буде. Ух!
Там свекруха норовистая, (2)
Що ти скажеш, вона перекаже. 
Що ти зробиш, вона переробе...
  *** 
Поглянь, мамо, та й на мій посад, (2)
Всі дружечки й у косах седять. Ух!
Всі дружечки й у косах і седять. (2)
А на мою та й роса й упала. Ух!
А на мою та й роса й упала, (2)
Щоб я її рано розчесала... 
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XVIIВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ 

с. Миколаївка 
Смілянського р-ну 

Черкаської обл.  
1960-ті рр.  

З архіву М. Курінної

Дружка.  
с. Тятківка Бершадсько-
го р-ну Вінницької обл. 

1949 р. Світлина  
Ю. Гаврилюк 

Молода з дружкою.  
с. Гранів Гайсинського р-ну  
Вінницької обл. 1971 р.  
Світлина В. Борисенко

Дружки.  
с. Тятківка Бершадського р-ну 

Вінницької обл. 1949 р.  
Світлина Ю. Гаврилюк 

с. Миколаївка  
Смілянського р-ну  

Черкаської обл. 1960-ті рр.  
З архіву М. Курінної

с. Галайківці Муровано-
куриловецького р-ну 

Вінницької обл. 
З архіву Б. Сауляка

Молода з дружкою. 
с. Івча  

Літинського р-ну  
Вінницької обл.  

2012 р.  
З архіву  

В. Борисенко
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XVIII ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ

с. Воронівка 
Городищенського р-ну 
Черкаської обл. 1961 р.  

З архіву М. Курінної

с. Троєщина 
Броварського р-ну 

Київської обл. 

с. Вишнівка 
Погребищенського р-ну 
Вінницької обл. 1960 р. 

З архіву П. Коваль

с. Мурафа Шаргородського р-ну Вінницької обл.  
Світлина Н. Свєтніцької

с. Степанки  
Черкаського р-ну  

Черкаської обл. 1963 р. 

с. Княждвір Коломийського р-ну   
Івано-Франківської обл. 1950-ті рр.  

З архіву Х. Венгринюк
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XIXВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ

с. Осокорівка Нововоронцовського р-ну 
Херсонської обл. 1960-ті рр.  

З архіву родини Фоменків

с. Богодухівка 
Чорнобаївського р-ну 

Черкаської обл. 1960 р.  
З архіву  

Л. Тарасенко

1. с. Космач Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 
1940-ві рр. З архіву В. Борисенко

Молоді з дружкою  
та боярином.  

с. Валява  
Городищенського р-ну 
Черкаської обл. 1953 р.

Молоді з нанашками.  
с. Івашків Кодимського р-ну  

Одеської обл. 1950-ті рр.  
З архіву Н. Петрової

2, 3. с. Мурафа Шаргородського р-ну Вінницької обл. 
Світлини Н. Свєтніцької

1 2 3

Наречена з дружкою. 
с. Яснозір’я  

Черкаського р-ну  
Черкаської обл. 1951 р. 
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XX ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ МОЛОДИХ

с. Рудня Броварського р-ну 
Київської обл. 1959 р. 

Світлина В. Скоробогатько

с. Хащувате 
Гайворонського р-ну 
Кіровоградської обл.  

1930 р.

с. Руде Село  
Володарського р-ну 

Київської обл. 1957 р.

м. Радомишль 
Житомирської обл. 
1950-ті рр. Світлина 

С. Завалюк

м. Маріуполь 
Донецької обл. 1969 р. 

З архіву І. Пономарьової

с. Рідківці 
Новоселицького р-ну 

Чернівецької обл. 
Кінець1940-х рр.  

З архіву М. Курінної
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XXIВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ МОЛОДИХ

м. Голубівка  
Луганської обл.  

1991 р.

с. Станіславчик  
Жмеринського р-ну 

Вінницької обл.  
Світлина І. Андрущенко 

с. Руде Село 
Володарського р-ну 

Київської обл. 1989 р. 
Світлина Я. Іванова

с. Кринки  
Олешківського р-ну 

Херсонської обл.  
1970-ті рр. 

м. Вознесенськ 
Миколаївської обл. 

1983 р. Світлина 
О. Волонтир

с. Волиця  
Сокальського р-ну 

Львівської обл.  
Світлина М. Король
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XXII ВЕСІЛЬНІ ГОСТІ

с. Мельниківка 
Смілянського р-ну 

Черкаської обл. 
Середина ХХ ст. 

З архіву М. Курінної

Весільна процесія. 
с. Михайлівка  
Шаргородського р-ну 
Вінницької обл. 
1977 р.  
Світлина  
Н. Храполович

Весільна процесія.  
Кіровоградська обл.

с. Степанки Черкаського р-ну 
Черкаської обл. 1959 р.  
Світлина Я. Золотарьової 
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XXIIIВЕСІЛЬНА ПРОЦЕСІЯ

с. Михайлівка 
Шаргородського р-ну  

Вінницької обл. 1980 р.  
Світлина Н. Храполович

с. Джугастрове 
Іванівського р-ну 

Одеської обл. 1961 р.

с. Нараївка Гайсинського р-ну 
Вінницької обл.  

1982 р.

смт Гребінки 
Васильківського р-ну 
Київської обл. 1979 р.  
Світлина М. Кузьменка
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XXIV ВІТАННЯ МОЛОДИХ ХЛІБОМ

Молоді з нанашкою і нанашком. с. Івашків 
Кодимського р-ну Одеської області. 1982 р.

м. Лохвиця  
Полтавської обл.  

1988 р. 

с. Руде Село Володарського р-ну 
Київської обл. 1984 р.

с. Мазинки Переяслав-
Хмельницького р-ну 

Київської обл. 1998 р. 

Обрядовий староста вітає молодих короваєм. 
с. Куряни Бережанського р-ну Тернопільської обл. 

1981 р. З архіву В. Борисенко
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XXVВІТАННЯ МОЛОДИХ ХЛІБОМ

3. с. Добропілля 
Добропільського р-ну 
Донецької обл. 1975 р. 
З архіву В. Борисенко

2. м. Херсон.  
З архіву В. Хабарової 

1. смт Олександрівка 
Кіровоградської обл. 
1986 р.  
Світлина В. Коваленка

м. Маріуполь 
Донецької обл. 1978 р. 

З архіву І. Пономарьової

1

2
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XXVI ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОДІЇ

Чернівеччина.  
1960-ті рр.  

З архіву 
В. Борисенко

Вінчання. 
с. Михайлівка 
Шаргородського р-ну 
Вінницької обл. 
2006 р. Світлина 
Н. Храполович

с. Кукавка  
Могилів-

Подільського р-ну 
Вінницької обл. 

1969 р. 
Світлина Ю. Копита

Молоді у вінках з барвінку.  
м.  Біла Церква Київської обл.  

2007 р.
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XXVIIРЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ

м. Лохвиця Полтавської обл. 
1988 р. Світлина І.  Яковенко

м. Лохвиця  
Полтавської обл. 1988 р.

м. Херсон.  
З архіву В. Хабарової

с. Михайлівка Шаргородського р-ну 
Вінницької обл. 1977 р.  

Світлина Н. Храполович

м. Попасна Луганської обл.

Переяслав-Хмельницький р-н  
Київської обл. 1998 р. 
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XXVIII МОЛОДІ З ГОСТЯМИ

с. Рідківці 
Новоселицького р-ну 
Чернівецька обл. 
Кінець 1940-х рр.  
З архіву М. Курінної

с. Богодухівка 
Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл. 1958 р.  
З архіву Л. Тарасенко

с. Миколаївка 
Смілянського р-ну 

Черкаської обл. 1960-ті рр. 
З архіву М. Курінної

Коломийський р-н 
Івано-Франківської обл. 

1959 р.  
Світлина І. Прокопіва
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XXIXМОЛОДІ З ГОСТЯМИ

с. Осокорівка  
Нововоронцовського р-ну  
Херсонської обл.  
1960-ті рр.  
З архіву родини  
Фоменків

м. Сміла Черкаської обл.  
Кінець 1960-х рр. 

с. Слобода Кагарлицького р-ну Київської обл. 
1962 р. Світлина М. Мельник

с. Гранітне Донецької обл. 1960-ті рр.  
З архіву І. Пономарьової

с. Красносілка Вінницької обл. 
1977 р.
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XXX ВЕСІЛЬНІ ГОСТІ

Весільні музи́ки.  
с. Рожнів  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. 
1968 р.
З архіву В. Борисенко

с. Слобода 
Кагарлицького р-ну 

Київської обл.  
1962 р. 

Коровайниці з нареченими.  
с. Руде Село Володарського р-ну Київської обл. 1984 р. 

Світлина Я. Іванова

 «Кури». с. Осокорівка 
Нововоронцовського р-ну 

Херсонської обл. 1970-ті рр.  
З архіву родини Фоменків

Наречені з весільними чинами та гостями. 
с. Яснозір’я Черкаського р-ну  

Черкаської обл. 1948 р. 
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XXXIВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОДІЇ

Перейма.  
с. Івашків 

Кодимського р-ну 
Одеської  обл.

1982 р.

Покладання квітів. 
1988 р.

Урочище Шумейково.  
Лохвицький р-н Полтавської обл. 1988 р.  

З архіву Н. Петрової
смт Олишівка 
Чернігівського р-ну 
Чернігівської обл. 
1980 р.  
З архіву 
В. Борисенко
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XXXII ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ

Коровай.  
с. Космач  

Косівського р-ну  
Івано-

Франківської обл. 
1987 р. Світлина 

С. Захарової

Весільне деревце.  
с. Космач Косівського р-ну  

Івано-Франківської обл. 1987 р. 
Світлина С. Захарової

Коровай.  
Рогатинський р-н  

Івано-Франківської обл. 
1970 р. З архіву  

В. Борисенко 
Весільний «баранчик».  

с. Космач Косівського р-ну 
Івано-Франківської обл. 1987 р. 

З архіву В. Борисенко

Коровай.  
Радомишльський р-н 

Житомирської обл.

Весільне гільце з тіста. 
смт Олександрівка 

Кіровоградської обл. 
1986 р.

Головний жіночий убір 
«чільце».  

Кінець ХІХ ст. 
Чернівецький 

краєзнавчий музей 
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  ***
Не видно Сироватки,
Тільки видно верби,
Туди мою головоньку
До вечора верне.
Не видно Сироватки,
Тільки видно лози,
Як обніме, поцілує,
Тільки поялозе...

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Боромля
Записала С. Маховська 11 квітня 2011 р.  

у с. Боромля Тростянецького р‑ну Сумської обл. 
від Солохи Галини Іллівни, 1948 р. н.

СВАТАННЯ («ДАВАТИ РУШНИКИ»)  Нема в нас старо-
сти. Нема в нас такого слова... Іде батько, мати, хре-
щені обов’язково. Якшо є, брат чи сестра... Повинно 
йти сім чоловік, дев’ять, одинадцять  – непарне, бо 
пара буде молода. Понімаєте, у кожного своє. От є іде 
тільки батько і мати. Яка сім’я, залежало від того, які 
пожитки, як вони можуть їх угостити, то вони домов-
ляються  – прийдуть тіки батько і мати, і  молодий... 
Обов’язково повинна ж іти хрещена мати, хрещений 
батько. Ідуть вони, можливо, самі, можливо, із своїми 
половинками. Ідуть брати. В общем, все по домовле-
ності – як домовляться свати. Наприклад, у мене дочку 
сватали, у нас по двадцять п’ять чоловік – всі близькі. 
І тих, і тих хочеться... Приходили, назначали, коли – 
в неділю чи в суботу. Багато проводилося сватання на 
Меланки́... Оце ж намагалися на Меланки, бо то ж, ка-
жуть, були Різдвяні святки, там усе, а на Меланки сва-
таються, і там через скіки можна гуляти свадьби. Не 
сваталися, коли піст. У піст не можна свататися. Оце 
великий Різдвяний піст, Пилипівка з двадцять сьомо-
го листопада по шосте січня, тоді Великодній – це від 
Масляної і до Паски, і літом Спаса, а Петрівка – оце, 
шо тоді не можна було. А тоже грали свадьби і ходили 
свататься. Приходять вже в наш час більше мовчки, 
а як раніше, то з разними шутками-прибаутками. На-
приклад, оце так: «Та ми оце охотники прийшли, та 
бачили, шо бігла куниця, красива така. Ви не бачили? 
Не забігала до вас?» – «Та ні ж, не бачили». – «Ну, де 
ж нам, усі сліди сюди ведуть. Може, у  вас, дивіться, 
який у нас молодець, охотник. Можливо, у вас є яка 
дівчина тут?» – «Та ні ж, – кажуть, – та немає, ми не ба-
чили». – «Ну, а шо ж нам робить? А може, ми пошука-
єм? Може, там за стіжок побігла ця куниця, можливо, 
десь по двору». Ото так ходять же ж, імітують, а ті ж 
ото улибаються. «Та ні ж таки, ось давайте. Ану, шу-
кайте, може, нашому молодцю є красна дівиця!» Оце 
з отакими шутками. І тоді ж вони вже кажуть: «Ось 
наша дівка, давайте ми їх, значить, з’єднаємо». Тоді ж 
обговорюють. З  собою приносили хліб обов’язково. 
Раніше просто хлібина була, а  тоді стали пекти таку 
красиву круглу хлібину білу, типу як коровай... Я як 
дочку сватать приходили, обмінювалися, ми дава-
ли хлібину чорну. Шось нам так сподобалося. Хліб є 
хліб, чорна хлібина. І оце, значить, ідуть вони до нас 
свататься, несуть хлібину, а ми їм – свій хліб. Несуть 
нам гостинець. У  гостинці може буть шампанське, 
може буть вино, може буть коньяк. Хто шо поставе, 

цукерки. Раніше у нас у Боромлі обов’язково треба 
було нести надиманий корж... Він печеться типу як 
хворостець, отаке тісто: яйця, ото трошки туди горіл-
ки ллють і саджають його у піч. Коли посадять, то він 
отак вздимається, ну, таке, як слойоне... І оце ж корж 
отак посадили, а він отак узяв і піднявся. «Надиманий 
корж» називали, і  оце обов’язково цей надиманий 
корж треба було принести. Цей звичай тоді трошки 
шось той [відпав]... Це «гостинець» називається. Хлі-
бом помінялися, а  гостинець віддають. То можуть 
бути і коробка цукерок, тоді хворостець стали пекти. 
І кожна ж мати, і  та, і  та, ну, повинна спекти ж гар-
но, шоб хворостець же був такий легкий. І той же ж 
хворостець, як він правильно спечений, трошки там 
такі пупирчики-пухирчики, то, значить, він хороший, 
він легкий. І оце ж так віддавали. Потім сідали за стіл, 
стали розмовляти. Шо, значить: «Згодні?» – «Згодні». 
В’яжуть, ну, це ми робили, я  кажу, вже мою дочку 
[сватали], інтересно так. Так ми купили два рушнич-
ки такі красиві і перев’язали сватів... Батька – свата – 
і хрещеного перев’язали двома рушниками, а матір і 
хрещену перев’язали ми просто тканиною. Це так уже 
ж, вродє шоб краще було. [Чи раніше молода колупала 
піч?] Було таке. Зараз уже ж і печі немає, де ж вона 
колупатиме. А раніше ж було. Це як куницю шукали, 
шукали – не найшли, заходять, а тут же стоїть нарече-
на в хаті: «О, так у вас є дівчина!». А вона стоїть вже 
піч колупає. «Та не колупай уже піч, якщо ти згодна, 
то приходь, та будемо давати рушники». Оце ж на-
зивається «давати рушники», перев’язують, значить, 
дали рушники, згодні. А  молодому в’язали хустку 
червоного кольору... А тоді ж уже домовляються, коли 
буде свайба, на скільки, скільки чоловік, чи разом, чи 
окремо – у кого як. Молоді вирішували між собою, за-
питували батьків. В основному це як? Вродє як моло-
дий, ініціатива ж то його, то він же каже мамі: «Я буду 
жениться, нам треба іти свататься, коли ми підемо?». 
А вони кажуть: «Скажи [...] своїй молодій, шо ми при-
йдемо такого-то числа». Він же каже дівчині своїй, 
а вона ж приходе і каже батькам, шо тоді-то і тоді при-
йдуть свати. Можливо, і  було у кого, там одна у нас 
каже: «Мене сватали, так я мамі боялася сказать, що 
по мене прийдуть сватать, так вони самі прийшли»... 

ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИНИ»)  У  нас іще у Боромлі є 
розглядини. Оце, значить, засваталися, все вирішили, 
а тепер сваха і сват кажуть: «А тепер на ту неділю при-
ходьте до нас у гості». Це називається «розглядини». 
Ми повинні подивитися, де житиме наша дочка». І ми 
ідемо тепер до них на розглядини. Тут уже хлібом ми 
не міняємось, бо хліб уже поміняли, а гостинець знову 
несемо. Несемо гостинець і там обмінюємося. Я сва-
сі оддаю, сваха – мені, ну, і тут уже просто там таке. 
Шось ще ми не встигли домовиться, шось не виріши-
ли, а то просто іде гулянка – співають, танцюють. Зно-
ву так само ідуть батьки, хрещені, брати, сестри, хто 
там, тьоті, хто в кого як. Да, потім призначають, шо на 
таке-то число [весілля]. Там дивляться, шоб і посту не 
було, шоб і свята великого не було – і буде весілля... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  
Коровай  – це на свайбу. Були спеціальні жінки... Ця 
жінка повинна бути доброю, щедрою, обов’язково за-
мужем повинна бути, вдова не мала права пекти ко-
ровай. Для того ж, якшо ця жінка така хороша, шоб 
вона була, як кажуть, шоб авторитет у неї був у селі, 

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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і коровай же тоді гарний вийде, і таке ж і життя буде у 
молодої... Могло бути і декілька [коровайниць]. Вони 
могли пекти і вдома, не тільки тут... Наряженими, кра-
сивими, акуратними [приходили], інакше вони не мо-
жуть підступитися [...] до короваю, якшо вона така не 
буде... Прикрашали коровай уже вечором перед свай-
бою. Це, значить, у неділю свайба – в суботу вечором 
прикрашали коровай: калина, барвінок, а  навкруги 
повинно бути рушничок, оцей український. Тіки зна-
єте, раніше було ото такі, ну, не вишиті, вони домот-
кані були, з такими візерунками, як машинна [вишив-
ка], отаких якось я помню. Багато тоді було рушників. 
Червоні такі... І  ото ним отак кругом коровая обмо-
тували, а  зверху  – калина, барвінок і  [...] колосочки 
жита. Квадратний коровай... А  до нього пекли у нас 
у Боромлі дві шишки. Дві шишки – це паски, шоб ви 
зрозуміли. Точно як паска, отака форма – дві шишки. 
Ті дві шишки ставилися до короваю, ставилися вони 
на дві тарілочки, зверху на шишку ложили хрестиком 
колосочки, осюди, значить, і осюди колосочки, хрес-
тиком клали, зв’язували червоною стрічкою... Отак 
перев’язували, звідсіля і звідсіля брали лєнту і вгорі 
перев’язували [...], а зверху тоді ж – цвіточок. Під ним 
лежить жито, а зверху ложили дві ложки, під низом – 
дві тарілки, а тут дві ложки... Тоді ще в’язали, назива-
ються «дві парочки» – це дві бутилки вина. Можливо, 
це шампанське, можливо, це вино. Но великі вони, 
в смислі, такі півлітри, не маленькі, а півлітри, їх тоже 
перев’язували червоною [стрічкою]... І оце так стояло 
перед молодими... Тому шо тут відгуляли в молодої, 
поділили коровай, роздали, а їдуть же ж до молодого, 
а там же тоже жде свайба. Хоч це шість вечора чи сім 
вечора, а вони ждуть їх там...  Уже в нас тепер у Бо-
ромлі дуже багато приєзжих, у нас з різних куточків 
України. То я тепер бачу, шо печуться отакі шишечки 
маленькі, і  роздається кожному і коровай, і  шишка. 
У  нас такого в Боромлі нема, ніколи не було і нема. 
Бачу це я, із других областей поприїжджали, то в їх 
є шишки. Це ми були на одній свайбі, то так красиво 
придумали оці шишки і в кожну свічечку поставили. 
А тоді шалаш був, оце літом. Шалаш, свєт виключи-
ли в шалаші – уже ж вечір, а свайба одна була у них, 
і оце ж одкривають двері оцього ж, просто одверта-
ють шалаш і на двох підносах уносять шишки оці. 
Отакі ж вони стоять, і в кожній – свічечка, красиво. 
І  оце підносять оцей піднос до кожного, кожен бере 
собі шишечку з свічечкою, і ця свічечка ж у кожного 
стоїть, і весь шалаш освічується свічками. У нас цього 
не було, у Боромлі це привезено...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ходила молода з дружками, 
ну, з подружками своїми. Ходили ото і запрошували: 
«Просили батько, мати, і я прошу до мене на весілля». 
Так само там же ж женіх ходив [...] з хлопцями... А то 
просто батьки. Це, може, до кого сходять, а то ж батьки 
переказують, шо приходьте ж до нас на весілля... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  Дружка і дружок, 
старша дружка і старший дружок... Тоді було світилка, 
спочатку була одна світилка. Її перев’язували двома 
платочками навхрест, і  держала вона  – називається 
«світильник». Це васильки  – квіти  [...], їх зривають, 
вони висихають отакі. В оці васильки вставляли свіч-
ку і квіти знову паперові... Прикрашені оці васильки 
паперовими квітами, і  стояла свічка. Оцей  [...] сві-
тильник  [...] ця дєвочка носила весь час, куди б не 

ходила... Приїжджають вони, оце ж покаталися, дех-
то вінчався, дехто не вінчався, тоді ж в основному не 
вінчалися. Оце у мене сестри – вони старші од мене на 
десять років, – то вони вінчалися, можна було. Приїж-
джали, сідали за стіл, цей світильник ставили у баноч-
ку із житом. Баночка півлітрова або стакан із житом, 
і сюди ставили оцей світильничок, шоб він отак не ко-
лихався. Тоді, коли ділить коровай, тоді засвічували 
оцю свічечку, і вона світилася. Тушили вже, як коровай 
роздали, тоді потушили... Біля світилок обов’язково 
було дві свашки: старша свашка і менша свашка. Там 
викуп чи ще шось, – вони там теж приймали участь. 
Коли дарували – зараз як прийнято: прийшов і пода-
рував, а тоді ж дарували не так...  Тоді там шоб весе-
ліше було, тоді ж не тамади, нікого не було, і оце роль 
така була свашки, і було два дружки ́... Значить, стар-
ший і менший – це був дружок і піддружний, свашка 
і підсвашка... Наприклад, один брат жениться, а вони 
повинні брати двох братів, то один брат був дружком, 
а другий був піддружний. Дружина піддружного була 
старшою свашкою. Отак мінялися, шоб, мол, обом 
братам шось було у начальстві... [Якщо в молодих не 
було рідних батьків, то хто  заміняв їх на весіллі?] На-
звані батьки були. В основному це був або дядько, або 
інколи крьосний. Він же був і крьосний, хоч хрещений 
батько, він же був і названий батько. Такого було бага-
то, в основному ж мати є, а батька нема, то тоді брали 
або дядька, або хрещений батько. І так він ото і зустрі-
чає молодих, і проводжає, і благословляє, і за столом... 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД («ПОЧЕТ»), ВЕСІЛЬНИЙ ТРАН-
СПОРТ Світилка одна, пізніше стали двох [брати]. 
Це звався оцей почет... Цих теж перев’язували... Їдуть 
вони від молодого, перев’язують їх тканиною  – ма-
терією, по-боромлянськи. Спочатку просто таке 
було – то ситчик, бязь, таке шось, тоді стали шовком, 
як багатші стали. Приїжджають до молодої. Так само 
ж і світилочку перев’язують навхрест теж... Оце так 
довго перев’язали і аж сюди – теліпається тканина. Не 
знаю, скіки: два чи два з половиною метри, шо довго, 
шо вони ото ходять, мотляють. Оце так їх снаряжали... 
Та раньше, поки ж оце не було грузової машини, то на 
конях же були... Підвода [влітку] чи взимку сани, коли 
шо. Даже одну свадьбу пам’ятаю, такий віз, він нази-
вається «лінєйка». Знаєте, який це? Ото шо ноги сюди 
звисають, і є куди ставить, і отут же закрито, то ото 
ж на тих лінєйках каталися. Красиво коней наряжали, 
такі ото є, шоб пара була коней. Є один кінь, а є пара. 
Тоже ж коней в оці цвіточки наряжали, збруя краси-
ва – це тоже було. А я більше пам’ятаю оце шо грузова 
машина, а те просто ж розказували, шо на конях... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Мати 
ходила обсипала, фартушок у неї був, і  там жито 
обов’язково, гроші і цукерки, і ото вона повинна три-
чі обійти і обсипать цю машину. Оце вона так виря-
жає. Хотя зараз я їм то і доказую, шо ви таке робите. 
Уже тепер нєвєсту і женіха виряжають, і їх обсипають. 
«Нашо ви, – кажу, – добавляєте, це ж не воно?!». Отак 
було раньше, тіки молодого обсипали і все. Ото збира-
ються сусіди отам... Його ж обсипають, а ми малими 
бігали, хватали гроші і цукерки...

ВИКУП МОЛОДОЇ  А перепони робили, це як везли мо-
лоду... Оце, значить, посадили молоду і їдуть до же-
ніха, то на дорозі або вірьовка, або там дріт, або шо, 
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перекривають і не пускають... Тіки хлопці... «Давайте 
могорич за те, шо ти забрав нашу дівчину там з нашої 
ж вулиці!» Ну, тоді ж уже, та там і молодий, може, уже 
встає, а  то ж оце все дружок. Оце він керує... Ото в 
нього всєгда там гроші...

ПОСАД, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Треба завес-
ти молоду за стіл. Молоду за стіл заводе брат менший 
чи брат двоюрідний, чи сусід, якшо немає. Ото ро-
блять йому таку палку, зверху її так обмотують, ще 
й реп’яхів туди [...] навтикають. І оце він бере за руку 
молоду, і веде. Він іде з тієї сторони, де буде женіх іти... 
І оце ж він завів, тут же стоїть молода, а сюди ж мо-
лодий пішов. А цей же ж не пускає... Оце ж вони там 
за столом, сюди підходять оце дружок, піддружний, 
старший  – оце всі. Тут стоїть то багато, дивляться, 
а ці ж починають: «Шо тобі дать?». І начинають там: 
«На тобі машинку, на тобі ось копійку, на тобі цукер-
ку, на тобі ще...». І ото чим більше кажуть, а той же ж 
каже: «Ні!». А ці стоять [...] із молодої оточення тоже: 
«Та шо ви, в  нас он вона яка гарна, а  ви так мало». 
А в принципі раньше договоряються, ну, допустім як 
уже буде п’ятдесят гривнів, тоді рублі були вони, то 
значить уже ж цьому хлопчику кажуть: «Більше не 
проси!». А вони ото ж шоб довше, шоб отам кажуть 
і копійки, і машинки, і  гроші фальшиві, і рублі там, 
і двоюшки, і ото ж там йому приказують, а він: «Ні, 
ні!». А ці стоять: «Та така, ну, давайте машинку нам 
настояну, шо там ви, у нас от яка нєвєста, подивіть-
ся, красива, шо ото ви нам кидаєте?!». І ото така іде 
просто для сміха. А потім же ж він каже: «Ну ладно, 
я согласний!». Як кинули вони то, на шо вони дого-
ворювалися, і він виходе, а вони [молоді] сідають на 
кожух, щоб були багаті. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Тоді ще в нас було 
тоже інтєрєсне, може, іще де є, пришиває квітку се-
стра до картуза молодого. Сестра менша її [молодої]. 
Повинна сестра, ну якшо немає, хто там, сусідка, 
а взагалі-то сестра. Значить, оце ж картуз, до картуза 
знову паперовий цей цвіточок, у неї голка з ниткою, 
і вона стоїть, і оце ж пришиває оцю квітку. А вже ми 
того не помним, шо бабушки співали, шо запомнили, 
сфабрикували, і оце їм співаєм:

Із Києва швачка (2)
Цвіток пришивала,
Сестру віддавала.

А далі тоді вона надіває шапку на голову собі і стоїть 
кланяється. А ми співаєм:

Ой зятю хороший,
Положи сотню грошей,
Сотні не положеш,
То й сестри не возьмеш. 

Оце було у нас. Я цей обряд запомнила. І тоді співаєм. 
Вона оце стоїть, на стулочку її поставлять, вона ж оце 
стоїть отак кланяється, поки ми пісню проспіваємо, 
і тоже ж тарілочка. І знову ж те саме продовжується. 
Копійки, цукерки, а тоді ж дивиться, десятку кинули, 
вони так домовилися, і вона бере цього картуза, і по-
винна перекинути молодому. Молодий повинен цей 
картуз уловити. Або старший же біля нього сидить. 
Старший дружок. Бувають дівчата ж такі, поки вона 
кидає, вони цей картуз украдуть, тоді: «Давай викуп, 
молодий. Давай викуп нам за картуз!». Раніш, зараз 
то, бачте, разні конкурси  – таке все іде на той, шоб 

відкупитися. А тоді таке в нас негарне було. Це тухоль 
зняли, випий з туфля. То випий там стакан, то випий 
там, тоді воно там оп’янчиться раз і два. А по-різному 
оці викупи були... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Кожному, хто гуляв із молодих, 
[на груди] прикріплювали цвіточки. Зараз то вони 
продаються, а тоді робили жіночки, спеціально вміли 
робити, то молодому і молодій – біленькі такі цвіточ-
ки, тоже ж воскові, хлопцям – білі, а дівчаткам – чер-
воні. Оце так гуляла молодь... Зберігала [віночок]. Ра-
ніше нікуди [не дівали] віночка, це зараз і плаття, і все 
продають, а тоді воно усе було, у молодої залишалося: 
і туфлі, і плаття, і віночок... 

ВІНЧАННЯ,  РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  На вінчання їхали 
на другий день. Як оце тіки ввели вінчання, так у су-
боту була свадьба, а у неділю вінчалися. Отак було... 
У  сільській раді реєстрували [шлюб]. У  той же день 
[що й весілля]. Отут у нас клуб був. Отут, де зараз 
прийомна, була кімната така, де реєстрували брак. 
І  ото там вони розписувались, і  їхали додому. Було 
там по-різному. Могли розписатися там на десять, а в 
одинадцять вже батюшка жде їх вінчаться. Тоді після 
вінчання вони їхали. Так було, то в суботу можна він-
чаться, то не можна, то тіки в неділю. Тоді ж ото тіки 
в суботу розписуються, а в неділю вінчаються. Всі їха-
ли [на вінчання з молодими]. Ті, хто хотів, усі їхали... 
В перший день усе в молодої... У нас красиво дуже роз-
писують. Ось тут у нас останнім часом просто у ка-
бінеті голови розписують... Оце все в клубі. Раніше у 
нас у клубі розписували всіх, причому такі в нас були 
працівники культури співучі дуже, так вони супро-
воджували піснями цю розпісь. І на рушник ставали, 
і  кольцями обмінювалися, і  «Вальс» для наречених 
був, і батьки обсипали лєпєстками алих роз. Це все у 
клубі... Як я виходила в [19]70-му [році], то вже були 
обручки. А  як сестри, по-моєму, в  них не було. Оце 
значить [19]60-й рік – їх іще не було. Може, в кого там 
і були, але рідко... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Благословення  – це 
«Спаситель» і «Матір Божа» називаються такі дві ікон-
ки. І ото вони залишаються молодим. Вони не розді-
ляються. Це благословення. І  значить, всі виходять, 
залишаються батько, мати і оце двоє їх [наречені]. 
І  батьки дають їм напутствіє, кажуть же, шоб жили 
гарно, і  благословляють... Вони їм [молоді батькам] 
тричі поклонилися... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  І  беруть 
оце благословення – шишку, тарілки, ложки, жито і 
оце все, ідуть і сідають у машину. А гості лишають-
ся, гуляють. Оце їх випровадили. Тепер воно, може, 
скрізь за машину платочки, хусточки такі зав’язують. 
Машина легкова, а  там є дзеркала. За ті дзеркала 
зав’язують носові платочки батько і мати (батько – з 
тієї сторони, мати – з тієї, чи наоборот), і  їде пома-
леньку машина, сигнале, а батьки за ці платочки про-
вожають дітей з вулички. Трошки провели, вони по-
їхали, а всі вертаються – «гладять дорогу» – гуляють, 
хто скільки хоче... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Не доходя до двора, 
батько і мати зустрічають. Вона [молода] заходить в 
двір, сипе оце жито собі на дорогу перед собою, а ма-
тері і батькові віддає шишку... В шишці теж є і калина, 

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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і барвінок, тож натиканий. Вона віддає шишку і каже: 
«Мамо, прийміть хліб і калину, а мене – за рідну ди-
тину». Ото ж перший раз називає мамою. А те жито, 
шоб жити було гарно, вона оце тут у дворі розсипає... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Коровай ділять 
вечором, отут роздають в перший день, а  шишки  – 
одну шишку забирає молода, коли їдуть до молодого. 
Несе вона оце шишку, несе вона дві тарілки, дві лож-
ки – туди ж усе забирають. І несе вона те жито, в яко-
му стояв світильничок, що несла світилка. І оце вона 
заходить в двір до молодого, їх тут зустрічають... Оце 
тіки оці приїжджають, сідають, гуляють, тоді ж нєвєс-
та скидає свій наряд, вже як в молодого гуляють піс-
ля першого стола, вона скидає свій наряд, одягається, 
яке там платтячко чи костюмчик, і коли сідають ото ж 
другий раз за стіл, знову іде гулянка, і  там тоже ді-
лять коровай... Тоді оце ж там перший стіл, за другим 
столом, значить, випили, закусили, а тепер же будем 
коровай ділить, і  дарять. Оце встають свашки, у нас 
банка  [...] закатана – туди ж гроші кидають. А якшо 
подарунки, вони просто так. Значить, такий порядок: 
починають ділить коровай, дружко ріже, піддружний 
роздає. Це було ще з ножем, шо забули ніж. Надо, шоб 
свій привезли ніж. Не привезли, все, як же ви будете 
ділити. Вони должни були привезти ніж і різать ко-
ровай. Забулися. А ці: «О, забулися! Так яке ж тоді, не 
будемо різать!». А сваха тут тоді вже молодого, шо раз 
оконфузились, то ж тихенько підсуне ніж, та й буде. 
Тоді оце він починає ділить, а свашки рядом же ж тут 
стоять. Тепер дружок діле, піддружний носе, роздає 
коровай і в цей же час носе випивку – чи горілку, чи 
вино... Оце людина повинна взяти коровай і повинна 
випити і оте спиртне, шо їй дається, і подарувати. Оце 
так було. А  раніше шо дарували. Простеньку хтось 
десь якусь, платтячко, сорочку – дуже бідно дарува-
ли... Оце, значить, як ділили коровай, таку пісню спі-
вали, та і ми перейняли:

Дружко коровай крає,
Семерьох дітей має,
Та всі з кошелями,
Той коровай забрали. 

У  цей час дружки-дівчата коло короваю отак, шоб 
вкрасти. Ото таке усе на шутках. А ці ж бережуть. Ми 
як були молодими, одній по руці ножем різанули – та-
кий дружко був дуже вредний. А то взяла і смикнула, 
він не мог цього перенести, шо він прозівав, і черк нув. 
Він, може, і не хотів, но по руці черкнув. І таке було. 
А тоді ще:

Дружко коровай січе,
Сопляк з носа тиче,
Дайте помелище
Втерти соплячище... 

Це тоже ж для сміха. Оце такі тут пісні співали. Тоді 
ж подарили, коровай розрізали, тоді виходе молодий і 
молода, ідуть у кімнату... Оце, значить, молода должна 
дать подарунок [...] свекрові, свекрусі, бабусці, дєдусці 
його, крьосному і крьосній його [молодого]. І своїм же 
так само. І він тоді ж так... І брат є чи сестра – давали 
подарунки [їм]. Уже ж обдаровували десь перед ділін-
ням короваю в перший день. Оце як починають отам 
коровай ділить, тоді виходе мати, в’яже хрещеного, 
хрещену... Хрещеному рубашку давали [...], хрещеній 
на плаття давали, дєдусці, бабусі давали. Оце отут 
якраз перед ділінням короваю...

ПОСАГ («ХУДОБА»)  Оце «худобу» давали раніше, при-
чому її возили в суботу – не в той день. А оце в су-
боту сходяться  – «худібниці» називаються  – чолові-
ки і жінки... Кровать, постєль, перина, подушки шоб 
великі були, рушники вишить повинна була нєвєста. 
А не вміє, значить просили когось, но рушники були. 
Занавєски. Раньше були скрині, було це все в скрині. 
Но я вже пам’ятаю шефонери. Оце везли всю її одьож-
ку, обувку і оце ж на чому спать. І штори як приво-
зять же ж в кімнату, шоб же її нарядить і було на чому 
спать. Привезли і розвісили. І  причому ото ж там 
карнизи вішать, то такий візьмуть гвіздок великий: 
«Свахо, шо воно у вас тут не б’ється?!». Ото ж пару ще 
навибивають, шоб же ж для сміху: «Та шо воно тут не 
б’ється, свахо? Чи помочить, чи шо тут його робить?». 
Ото тут же кровать не влазе, то бува, шо не склада-
ється кровать. Хоть хтозна шо роби: «Свахо, та ідіть 
же сюди, ну, шо тут робить?!» – «Я поняла, я поняла!». 
Несе графін. Все ото так, шоб веселіше було. Це при-
дане «худібниці» ото везли в суботу. Ото ще тоді в су-
боту гулянка начинається. Там їх знову вгощають, там 
же в молодого. Нарядили кімнату, угощають, і  тоді 
вони ідуть уже ж по домах... [Чи давали молодим зем-
лю?] Цього я не знаю просто. Нє, ну, мабуть, же ж [ко-
лись] давали, того шо наділи були. Давали, бо оце ж 
кажуть, шо оце твій наділ, оце твій, як три сини. Оце 
твоя земля, оце твоя, оце твоя. І вони тоді будувалися 
на тих наділах. Давали точно... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ»)  На другий день у нас, і  таке і раніше 
воно було, значить, до молодої сходиться молодь. До 
молодої зійшлася молодь, бо вони нестимуть снідать 
молодому і молодій. Зібралися, ну шо, складаються, 
скуповують... Тоді в магазинах так було мало шось ку-
пить... Оце ж пекли і хворостець, і можливо, якийсь 
корж. Хворостець – це три яйця і ложка водки. Оце 
замішується, тоді розкатується, і отак, кажуть, надо, 
шоб видно стіл було. А тоді ріжеться, отак полосочки 
ріжуться. Цей же корж отакий він виходе. Єслі оце ось 
полоска, тоді раз ось і два розрізали, тоді отут посе-
редині отак прорізається, і один кінчик осюди вивер-
тається. Такий вергунець виходе, і тут оце нову така 
полосочка, дірочка, і  осюди цей кончик отак вивер-
тається, крученик такий, і  печеться у багато жиру.... 
І  там воно недовго, бо воно дуже ж тоненьке... Такі 
там пухирочки по ньому ідуть, і зразу у пудру. Сахар-
ною пудрою посипать, ото такий хворостець. Несли 
оце, шось купили, пекли ті коржі, «прісні» ми нази-
вали. Ми і зараз любим пекти. Кисле молоко і сахарь 
замісили, і сода обов’язково. Замісила, і оце так корж 
розкачала, стаканом повидавлювала, на жаровеньку 
і в духовку. Зверху сахарцем присипали, і вони отак 
попідходять, аж полопаються. Тоді була бідність вели-
ка.. Грошей же не було тоді, шоб шось дуже купить. То 
дарували шо в кого було: якийсь кусок тканини, оді-
яло, ну, таке. Шо в кого було, шо можна було. Тоді ж 
іще збирали, то пізніше, а тоді і раньше було – шукали 
таку драну корзину, туди накладають сирих моркву, 
картоплю, бурячок, кукурудзу. І  отак корзинка, дві 
ручки, сюди вставляли палку, і старший, і старша по-
винні нести цю корзину. А ті ж усі ідуть у припічни-
ках до них. І приходять до молодої, до молодого, а ті ж 
там зустрічають. «Ну, значить, ми прийшли, вам сні-
дать принесли». Підпалюють цю корзину, корзина го-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



437
рить – усе в сажі: і картошка, і буряк, і морква, і капус-
та, ну, шо є, накидали, все в сажі. І починають тих [...] 
годувать: «Їжте!». [Сміється.] Ну, вони ж знають, шо 
прийдуть, одівали ж хужішеньке, бо оброблять. Ото 
їх там погодували, почудили, тоді ж і старшому, і стар-
шій: «Ви ж покуштуйте!». А тоді повмивалися, пови-
тиралися і сідають за стіл. Тут получається на другий 
день у молодого більше свайби, бо тут снідальники, 
тоді сідають їхні гості – гулянка велика. 

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Катають тіль-
ки тих батьків, якшо вони женять [останнього сина] 
або оддають [заміж] останню дочку. Якшо вона одна, 
то значить же ж їх і катають. А якшо дві – старшу од-
дають, а менша залишається, – не катають. До річки 
намагалися. Ото сажають на візок, на тачку таку, чи на 
дві, чи на одну – в кого шо є. І ото всі гуртом везуть, 
де річка, і ото кидають їх туди, купають. Все тоже для 
сміха. Буває також і той, шо одній і руку чуть не пола-
мали. А вони ж вже ж випивши здорово, і підвезли до 
річки, і їх же перевернули, покидали, но благополучно 
обійшлося. Ото ж покупали, знову могарич. В общем, 
все отак видумувалося... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЯТЬ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
Циганять дорослі – це на другий день. Оце молодьож 
гуляє, а  дорослі сіли, випили, закусили і починають 
циганить. Одівають хто шо: хто моряк, хто солдат, 
хто лікар, хто баба, хто дід (ну, хто шо найшов), хто 
воєнний... Ото наряжаються [...] і йдуть. Зараз вже та-
кого нема, а раніше – оце ти був на свадьбі, а сьогодні 
не прийшов, то йшли до того: «Дай шо-небудь, бо ти 
не прийшов на свайбу». А тоді ж тоже скинулися там 
по рублю, по два і купують оце майку, труси, ліфчик, 
рейтузи, футболку якусь, мило, мочалку. І приходять 
цигани в двір, ставлять батька й матір, миють їм ноги, 
чистять зуби. В общем, тоже вони стараються надіть 
шось стареньке, бо їх же ж оброблять там. Там – свої, 
там  – свої [«цигани»]. Раніше оце було дуже строго, 
шо циганів у двір не впускали, бо хтозна, чи вони тут 
і покрадуть... Оце прийшли, отут постояли коло дво-
ра і йдіть. Зараз же, оце я кажу в нас свадьба була, там 
ми ж лучше виставляли циганам. Бо це хто?  Це свати. 
Вони ж прийдуть подивляться, яка у нас свадьба. Ло-
вили і курей, і кролів, ну, в общем, крали все на світі... 
Оце ж умивали батька й матір, і оце ж на жінку наді-
вали плавки і майку, а на чоловіка надівали рейтузи, 
ліфчик. Всьо для сміха́. Раніше трошки не так було, 
а  цигани були. При чому оце як приходять цигани, 
сідають серед двора (зараз я такого не бачу), а  тоді 
отак [...] шо вони там украли, шо хто їм дав – розкла-
даються і  самі п’ють, гуляють, і  тих угощають. В об-
щем, мол, вони підбивають підсумки, шо вони там на-
колядували. Отаке було... 

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  Ото вже в понеділок на роботу 
всі ідуть, де ти дінешся. І  після роботи приходять, 
випили, а  тепер начинається молотіння жита... Оце 
зараз як по-сучасному у нас, тоді, може, трошки не 
так було, а оце так: «Зараз ми, гості, будем молотити 
жито. Ви всі знаєте, коли починаються жнива, треба 
вибирати голову колгоспу, бригадира, комірника». 
Там якшо я веду, то я кажу: «Я представник райкому 
партії (ну, должен же хтось старший буть) чи пред-
ставник району – отак. Кого ми обираємо головою?». 
Кажуть: «Такого-то».  – «Кого вибираєм бригади-

ром?»  – «Такого-то».  – «Кого ми вибираєм комірни-
ком?». Називають такого-то, чи я там пропоную. «Ви 
добре знаєте, шо може бути пожар, це ж жнива, а дуже 
жарко. Значить, нам треба вибрати пожарника. Хто 
буде комбайнером?». Хто ж в нас там ще є? Ну, по тех-
ніці безпеки. Всі ті, хто треба для того, шоб молотити 
жито. Добре, вибрали. «А  тепер кожен приступа до 
своєї ролі». Значить, ну шо найперше: «Пробуй голо-
ва, бригадир, пробуйте, готове жито (чи там пшениця) 
вже молотити?» – «Готове». – «Значить, будем косити 
і молотити». Ціпи є ще в нас і до цього часу, а тоді ж 
взагалі скіки ціпів було. Ото ж приноситься куль со-
ломи, ну, хорошо, якшо є там ще із зерном. А ні, то й 
ні. У дворі розкидають цю солому... Два комбайнери, 
два ціпи, і стоять молотять оце ж те жито. А там же не-
нароком тут по житу, а тут по ногах тому, хто стоїть, 
тут по житу, а тут по ногах. Всі: «Ой-ой!» – «Так, ану 
ж, комірник, дивись, усе вимолочено?». Там і бригадир 
подивились: «Та вродє все». – «Ну, давайте ще трош-
ки». А хтось же ж хоче підпалити оцю солому, шоб же 
горіло. «Ой, горить, горить!» Біжить пожарник з во-
дою, давай заливать і знову ж де ллє, а де там бризне 
на людей, і всі знову: «А-а-а!». Розбіглися. Все, пожар 
потушили, жито помолотили. «Ну шо, тепер будемо 
муку...» А оце так ціпами, якшо ціпів немає, то отак 
велосипед перевертають нагору колісьми, і  ото туди 
солома кладеться, а колеса ж крутяться, і ото ж солома 
розлітається. Тоже ж молотять. Тепер же ж треба по-
молоти зерно. Треба ж, шоб була мельниця. «Хто в нас 
буде жорна?» Раньше чим же перетирали? Жорнами. 
Ото вибирають таких, самих гарних, крупних. Лав-
ка, сажають сюди і сюди. І уже ж мука готова, а сюди 
поставлять таз під низ. І ото ж вони сидять один до 
одного задами, і оце ж отак труть. А ті ж, шоб їх не 
обробить дуже, ото там під низ сиплять муку. Вони ж 
труться, а там мука. Тоже ж ото смішно. Все, значить, 
і  муку вже помололи. Шо, пора роздавать урожай... 
Комірник роздає, ото така кришечка із ситра, ото 
раніше було, і дубчик у руках, і оце ж набирає зерно: 
«На тобі». Мірочка оце така, скільки ти заробив. Той 
тіки руку простягне, він – дубчиком: «Та не дуже і за-
робляв». Тоже ж шоб інтєрєсно було. Оце так роздав 
зерно і бригадіру, і всим. А тоді, значить, або голова, 
або представник каже: «Ну шо ж, жнива закінчились, 
а порушень то ж багато. От, наприклад, голова колгос-
пу, скільки він собі повіз зерна, чи він кому, чи роз-
транжирив (ну, видумуєш). Давайте придумаємо, як 
ми його накажемо». Наказання там різні: кукурікать, 
співать, танцювать і плигать – і так ото до кожного. 
«А комірник? Де ж зерно? Он скіки намолотили, а де 
зерно?». І ото тоді до кожного причіпляються, там ви-
думують... Оце домолотили жито, і знову починається 
гулянка. Третім днем закінчувалося. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Оце 
після всього вони могли вернуться аж у неділю. Ці-
лий тиждень не мали права ходити до матері... У мене 
мама не витерпіла і прийшла в школу до мене. Каже, 
вже і скучила, а додому ж нельзя приходити, так вона 
прийшла провідать. Оце тіки в неділю. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («РОЗКЛЬОВИНИ»)  Тоді 
в нас оце через тиждень знов начиналися гулянки. 
Це понімаєте як, чи які в кого достатки, чи хто який 
любітєль. Ми, наприклад, ходили... Через неділю іде 
і молодий, і молода, і батьки, і хрещені до її батьків. 

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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І  оце пішли, таке некрасиве слово було «розкльови-
ни». Чого ж?.. І оце ж приходять до молодої, там го-
товляться, ждуть, і знов гулянка. А тоді ж, шоб не од-
стать, і кажуть: «А на ту неділю вже до нас приходьте». 
Тоже на розкльовини. І  ото ходили два тижні перед 
свайбою – засватували і розглядини, тепер два тижні 
після свайби – розкльовувались... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Якшо не вдався 
коровай, кажуть, мабуть, і життя у них не получиться, 
не складеться. Гливкий буває, буває трісне. Як трісне, 
то тут ось зв’язали і прикрасили, його й не видно. А як 
гливкий, людям же роздавать, а він – гливкий. І ото 
потому кажуть, як коровай випікся, таке і життя буде 
в молодих. Коли справжувалося, коли не справжува-
лося, по-різному... Не можна було повертаться моло-
дій... Оце як ти [молода] стала із молодим, куди б ви не 
йшли, скрізь удвох, шоб ніхто між ними не пройшов... 
Раніше такі люди були, знали ж оці всі прикмети, так 
вони, можливо, і на зло оце: «Галю!». Нельзя, хай вона 
хоч гука, хоч не гука, коли вдвох ідуть  – не можна. 
В перший день нічого не можна. І рук не можна роз-
ривати. Оце вони скрізь ходять удвох... Не можна бро-
сати молоду, шо він там танцює з тією, а вона – з тим. 
Повинні бути тільки вдвох. Тоді ж ото молодьож там 
крала молоду. От шось таке зазівався жених, а  вони 
тут раз, схватили, одвели, – всьо викуп. Тоді сидять – 
зняли тухоль з ноги. І раньше таке було. Оце крали, 
і оце тухоль – це давно і давно. Це в перший день. Ніяк 
не можна було [переходити дорогу молодим]. [Що ро-
били, якщо зустрічалися два весілля?] Ото вони так 
кланялися. Оце ж як я кажу, шо в центрі каталися, 
так оце їдуть ці сюди, а ці – сюди. Зрівнюються, по-
клонились і поїхали, а машина там тоді розвертаєть-
ся, ще раз проїжджа. Було і по три рази, і по чотири, 
і ото як зустрічаються. Або бува розписуються, шо дві 
свадьби тоже зустрілися, поклонилися один одному... 
Ото ж зустрічають із хлібом, із сіллю, тепер уже і мед 
ставляють, і хто більше вкусе, той буде керувать. Тоже 
ж, хто перший стане [на рушник], той буде керувать... 
Після того як розписалися, сідають усі в машини і 
їдуть [кататися]... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Там вже десь [19]50-ті роки – уже 
не було оце такого, шо там оце «красна дівиця...». На-
впаки, зараз більше появилося, появилась література, 
стали читать, і почали його відновлювать. А там ото 
так посватались да і все. Одбули свайбу да і все... І ко-
ровай, і шишки є. Хто як. Тепер оце ж уже молодші як 
начиталися, оце як ми своїх дітей сватали, то ми з уси-
ми примовками... Нам просто інтєрєсно було. [У яких 
роках Ваші діти одружувалися?] Ну, це [19]81-й, 
[19]82-й, [19]83-й. Оце отакі роки... Оце те, шо я роз-
казала, зараз усе є. І розглядини, і розкльовини – тіки 
хто як. Воно у звичку не ввійшло, а оце як ми хотіли, 
ми ходили один до одного – нам інтєрєсно було. А є, 
шо вобщє нічо нема – оце прийшли батьки, посвата-
лись, і свадьба на тоді. І все, ніяких розглядин, ніяких 
розкльовин, нічого. Більшість знає [традиції]. Самі 
вибирають, ну, я кажу ж, хто як. Нам таке нравиться, 
ми робили, а хто каже: «Нашо воно нужно?! Шо воно 
дасть?!». Засватались, свадьба на тоді – всьо... Є і дру-
гий день. Оце тіки жито молотять хто на другий день, 
а хто розтягує на третій. Це все по матеріальному за-
безпеченню. Як людина може, скіки людей  – оце від 
того і залежить...

с. Буймер
Записала Л. Орел 20 червня 1996 р.  

у с. Буймер Тростянецького р‑ну Сумської обл. 
від Дорош Анастасії Андріївни, 1915 р. н.

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Коли пришивають 
квітку, після квітки співають дівчата боярам, бояри – 
дівчатам, дружкам.

Йой, їли бояри. Їли, у-у-у!
Цілого вола з’їли.
На столі – ні рісочки,
Під столом ні – кісточки. У-у-у...

Інтересно, як ще квітку пришивають, як крадуть кар-
туз. Коли пришила квітку, це ще в молодої за столом. 
Заставляють же їх кланяться. Ота, шо пришива квітку, 
стоїть на стільці перед столом. Коли вони кланяються, 
дак вона перва вхватить, дає свашка їй подарок. «Пла-
ту ж давайте, я ж трудилась, пришила». Чи то платок, 
чи то матерії. Держить вона на голові, шоб ніхто не 
вкрав картуза молодого. Тоді заставляють їх кланять-
ся. Тоді хто перший вхватить, як третій раз кланяють-
ся. Як дружки вхватять, [то] бояри должни дівчатам 
ставить могорич, як хлопці, то дівчата должни їм...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Два [короваї в молодої] і в моло-
дого два. Один ріжуть на свадьбі, на мир добрий роз-
дають, дружкам, всім, а  другий ріжуть чи на другий 
день, чи на третій. Цей, шо квітка стоїть в ньому на 
столі, його потім ділять... Вносить чи батько, чи хто 
з родичів. «Подайте коровай!» Вони подають, а  по-
том співають: «Світи, зіронько, з раю...». Тоді подають 
на дошку коровай, його ріжуть. Спочатку батькові, 
матері, а тоді всім його роздають, на тарілку ложать, 
дружко ріже, а  піддружин подає... Вносять коровай, 
ділять, дають всім... Спочатку шанують людей батько 
з матір’ю. Їм підносять їжу, батько наливає по чарці. 
Як пошанують усіх гостей, тоді всі встають... Ще до 
короваю шишки ділять. Це ще дру ́жки сидять за сто-
лом. Співають свашкам:

Свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила.

А свашка отвічає:
Брешете, дружки,
Я ліпила шишки
З житяної муки,
Щоб подавилися дружки.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Виходять з-за стола, 
виводять молоду, сажають на повозку, на чім вони 
приїхали, і  одправляють молодих. Раньше одклоня-
ли. Стелять рядно, в хаті ж долівка. Сіда батько і мати 
на стільці з хлібами, а молоді становляться на коліна, 
кланяються. Батько і мати хлібом похристять, три 
рази так, а тоді вони сідають на свої повозки і їдуть 
до молодого. 

ПОСАГ  Молодий як приїде, скриню везуть. Родичів [її] 
відправляють. Раньше були рядна, сорочки, рушни-
ки, подушки. Рушники і подушки складали в вузли. 
Як приїжджають, вішають скрізь рушники і на ікони. 
Раньше були жердки, то на жердку викидали рядна, 
ще і мішки давала молода. Мішки везе, де як прийня-
то, одежа яка. В  скриню тільки сорочки складають. 
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Становлять на підводу сундук. Ідуть і співають. Жін-
ки, мужики. Стара, як я, не поїде. Називали «скриню 
везуть». Тоді молодий приїжджає. Молодих одкло-
нили. Раньше з іконами йшли, їде поїзд молодого з 
ними, бояри, дружко, піддружки, свашка, світилка, 
а тут сідають всі родичі, гладять дорогу їм. Сідають за 
стіл. «Люди добрі, заходьте дорогу гладить молодим!» 
Почастують їх, встають і йдуть. Тоді сідають ті, шо на 
свадьбі, приглашені, до самої ночі.

Йой, загрібай, мати, жар, (2)
Коли тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова – 
Оставайсь здорова.
Кидай у піч тріски –
Дожидай невістки.

В молодого обсипають, а в молодої дають ікони.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ЧАСТУВАННЯ 
ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  Приїжджають до свекрухи. 
Батько і мати виходять з хлібом-сіллю, приглашають у 
хату. Сідають за стіл. Шанують їх, як треба. Потім ви-
ходять, сідають родичі за стіл, гуляють свадьбу. Моло-
ду пускають [першу в хату], він [молодий] – як защіта. 
Парівки п’ють [із двох зв’язаних пляшок], як дарять 
молодих, на другий день. На столі [коровай], в моло-
дого тоже так само. Квітки нема. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  Раньше була сосна чи йолка. Зрі-
зають, роблять дощечку, ставляють. Прибрана, лєнти, 
фігурки, «йолка» називалась. Все врем’я в молодого 
стоїть, а тоді, як свадьбу кончають, ту йолку трусять. 
Це аж на третій день...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТЬ»)  Ввечері несуть дівчата вечерять до мо-
лодої. Хто – яєшню, сала нажарить, спечуть млинців, 
кажна з тарілочкою. Вони несуть і дарівщину, гро-
ші чи що, більше гроші. В нас було так. Несуть квіт-
ку, знімають лєнту з квітки, єслі є брат, прив’язують 
йому до картуза лєнту, несе він. Буває, перестрівають, 
знімають лєнту. Як украдуть лєнту, должні вони од-
купитися... Поділили в молодого коровай, тоді ідуть 
гулять, куди хочуть, а  дівчата приносять вечерять. 
Сіли, повечеряли. Їм там мало шо дають, свою вечерю 
поставили. Поїдять свою вечерю, подарують молоду, 
йдуть додому... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  Раньше вів дружко [молодих] в  комору. 
Хтів знать, чи чесна молода. Раньше це було так. Це 
ще у Вільшанці. Дружко хотів взнать, чи чесна. А мо-
лодий не пустив. Сказав: «Іди, тобі тут діла нема». Ви-
гнав його. Після того, кажуть, не стали цього робить, 
а тоді ще ж виносять сорочку. На палку – хароша, а як 
нехароша, то хомут на матір одівали. Позор же, дочка 
нечесна. Та скрізь воно таке було. І тут таке було. Ще 
за панства. Тепер на палку начіплять лєнту красну чи 
тряпку, це вже на другий день...

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Перебира-
ються, в шо хочеш. Циганами наряжаються, творять 
таке! В ставок вивозять купать батька і матір, як уже 
закончиться свадьба. Тепер колишуть, раньше не ко-
лихали. В  рядно ложать батька, матір і колишуть... 
На возок, купають в річці батька і матір. Хрещених 
можуть. Колись у нас кролицю вкрали свадьбани, чу-

дили багато... Оце ж як вони поснідали, молодий іде 
додому, бере лінєйку, забирає тещу і везе до себе, це 
на другий день. Тесть іде пішки, а тещу везуть. Повозе 
скрізь, чудять, випивають по дорозі. Дружко, моло-
дий, боярин катають тещу, коли сідають за стіл, ша-
нують тещу. Повезуть тещу, то теща в молодого дарує, 
а молодого свадьбани дарять в послідній день, у вівто-
рок. Примазують...

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  До середи, ка-
жуть, хоч на призьбі сиди. Ото все йдуть примазувать. 
В хаті пооббивали, то ходять примазувать. Тепер же 
обої, не примазують. Беруть крейду, щітку та прима-
зують, а хто візьме рудої глини, то помаже грубу тобі... 
Раніше було, встає [молода] на другий день, бере від-
ра, йде по воду, вішає рушник, шоб родичі ті, шо оста-
лись, втирались її рушником. Помогає подавать, а бу-
ває, не дають їй нічого робить...

ДАРУВАННЯ Це як дарять [пишуть на печі]. На другий 
день дарівщина... І там, і там пишуть. Беруть чеплію – 
і по комині, хто шо дарить. Спишуть комин, непохо-
жий ні на шо, чи теля, чи порося, чи гусей дарять, – 
і  пишуть. Стін не хвата писать. Жартують: «Мішок 
горобців, щоб не любила чужих молодців»; «Дарую 
мішок синиць, шоб не любив чужих молодиць»... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Ввечері [молода] весільне [вбран-
ня] скидає. На другий день одягає другу одежу. Тоді 
ходе в новому... Раньше одягали пов’язки. В  старих 
бабів були очіпки, а  молодиці  – пов’язку. Я  бачила 
ту пов’язку – такий шовк, красна нитка і синя нитка. 
Складочки, складочки, а посередині пальців на два або 
на три складочка. Тоді пуговиця обмотана тут і тут. На-
зивалась «пов’язка». Волосся заховане. Бачили сватан-
ня на Гончарівці? В цієї жінки пов’язка така була. Баби 
носили очіпки. Він тоже так само пошитий, без пугови-
ці. Внизу по шнурочку. Надіне, шнурочок затягла.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Паліївка

Записала А. Князівкевич у липні 2013 р.  
у с. Паліївка Ямпільського р‑ну Сумської обл. 

від Акиєвої Віри Пимонівни, 1954 р. н.,  
Головач Галини Іванівни, 1944 р. н.,  

родом із с. Соснівка Конотопського р‑ну Сумської обл., 
Левадної Пелагеї Платонівни, 1947 р. н., 

Пушкар Віри Іванівни, 1953 р. н.,  
Проценко Галини Тарасівни, 1949 р. н., 

та Проценко Надії Дмитрівни, 1948 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Брати, крьосний  – мужчини 
приходили свататься. Магарич  – хліб, горілку [при-
носили]... У нас вообще в хату [дівчина спочатку] не 
заходила. У тій хаті зачинилась, ждала, поки за стіл по-
кличуть. [Чи був звичай обмінюватися хлібом?] Обіза-
тельно. Вони [свати] приносили у платку свою хлібину, 
і єслі согласна дівчина, значить вона давала свій платок 
і свою хустку, і хлібину. Уже за столом вона в’яже мо-
лодому на руку платок, а уже цих сватів, шо прийшли, 
перев’язує рушниками... Мати молодої приходила до 
молодого в хату, дивилася, де шо там рушник повіси-
ти, десь там шось занавіску якусь... Вона брала чи куму, 
сама ж вона не йшла, ішли ж вони вдвох...
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ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  [Кого молода брала, коли 
йшла запрошувати на весілля?] Дружку. Одну. Отакий 
наряд, як оце ми, і вінок із лєнтами. Ходила кликать у 
цьому наряді і в цьому наряді на свадьбі сиділа. А я 
лічно, вот мой возраст, я ходила звать у такому наряді, 
а на свадьбе біло-бєле плаття і хвата... Під рукою [не-
сла хлібину]... Вона заходить, здаровається, кланяєть-
ся і каже: «Просив батько, просила мати, і  прошу я, 
приходьте на хліб-соль, на свадьбу». [Їй відповідали:] 
«Спасіба за хліб, за соль, прийдемо»... З хлєбом-солью. 
Так же як у гості приходять, з хлебом ідуть, так і цей, 
ну, всю дорогу [з хлібом].

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  Робили із йолки. Хто приносив? 
Ну, може, старший боярин. Хлопці обично приноси-
ли... На столє до потолка. Пишне, ну, обикновенна ма-
ленька йолочка. В хлібину на стіл [ставили]. Калина, 
колоски, квітки, раньше з бумаги робили, з стружки, 
зжата бумага – гармошки робили. Калина обов’язково 
була і пучок жита... Співали: 

Не йдіть, молодиці, (2)
До нас вілець вити,
Зов’ємо ми самі
Попід небесами (2)
Чорними галочка[ми]. Гу!
  ***
Вийди, Галечко, подивись,
Чи хороше вілечко ізвили,
Із буз – дерева, ялини,
Із червоної калини,
Нашій Галочці-княгині. Гу!
  ***
Ходили ми в ліси
Та принесли деревце сосни,
Та будемо звивати 
Зіллячком, барвіночком, 
Пахучими василечками
Та червоною калиною,
Та поважною дитиною. Гу!
  ***
Ти ж казала все літечко,
Замуж не пойду, (2)
Погуляю, (2)
Із дівками калиноньку,
Поламаю. (2)
Поламала калиноньку
За один часок. (2)
Погуляла із дєвками
Один вечорок. Гу!

[Коли співали цю пісню?] Ну, коли прибирали молоду. 
До вілечка. Вілечка – в п’ятницю, а це – в суботу... Оді-
вають дружки, співають.

ВИКУП МОЛОДОЇ  Як приходять уже по молоду, як мо-
лодий іде з своєю перезвою, ідуть все до молодої [...], 
ось тоді стоять на воротях у молодої і не пускають, 
поки не дадуть їм могарич, викуп. Просять: «Давай 
заплати, ти ж нашу дівчину береш»... Свекруха ж 
щітає, щоб ішли ж не до пари, шоб молоду ж вести, 
шоб до пари, а  з дому моя свекруха, казала, щітала, 
щітала, щітала, щітала, глянула на фотографію, – все 
село гуляло. Дак вона каже: «Хай їм Бог помагає!». Не 
пощітаєшь, здорово багато людей... Це на воротах, 
шоб зайти у двор, від молодої сторони може стоять і 
брат, і товарищі, родня, в общем, їхня і дружки, а од 

молодого – бояри, світилки... Свахи йдуть ввечері на 
перезву. Один іде молодий і маладеж. А ввечері, коли 
молодий приведе молоду, а тоді заварачується і іде [...] 
заберає тьощу...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  [Молодий викупляє в 
брата місце,] а ми співаємо:

Ой брат із сестрою, (2)
Як місяць з зорьою,
На покуті сидить,
За рученьку держить.
Не хоче пустити
Своєї сестриці, 
Чужеї сестриці,
Чужей-чужени[ці]. Гу!

Оце так. Дальше він заводить за стіл свою сестру, мо-
лодую уже заводить за стіл і держить. Тут за столом, 
це ж як там поторгувалися на воротях. А тоді вже він 
за стіл завів молодую [...], її накрили платком. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  А  тепер заходять 
вони в хату – молодий, старший боярин. Там крадуть 
у його шапку обов’язково дружки і співають тоже 
пісню: 

Де ви, бояри, бували,
Чи в полі ворон стреляли,
Що ви шапочку втеряли. Гу!

Ну, а тепер дружка ж уже з шапкою, пришила квітку 
молодому на шапку. Витанцьовує.

Та тепер же я козак,
Ще й на мені золотий ковпак.
Не смієте, не вмієте
Ко мнє приступитись,
Со мной говари[ти]. Гу!

Вона стоїть на лавкі і оце ж шапкою, вона ж каже: 
«Я тепер козак»... І тепер знов треба викуплять. Щоб 
давали гроші. І тоді ж молодому співають:

Молоденький Михайло, (2)
Не стой за плечима,
Не лупай очима,
Заглянь у кишеню,
Вийми грошей жменю,
Полож на тарілку –
Викуп собє дє[вку]. Гу!

Ну, він там уже кладе на тарілку копійки, там кри-
чать: «Мало, мало! Давай іще там, давай іще оно!» 
Вот. А тоді кричать, як це: «Решето тороче, чого воно 
хоче?». Другий каже: «Да хоче червоного, золотого од 
нашого молодого». Він уже витягає гроші там, кладе 
на тарілку, і брат виводе сестру, і отдає молодому. Ми 
співаємо:

Братику, не лякайся, (2)
Та ще й постарайся,
Не продавай сестру
За руб, за чотири,
За два золотиє.
Гроші – як полова,
Сестра  – чорнобро[ва]. Гу!

Брат гроші забрав... І співаєм: 
Пішов братик яром, (2)
Отдав сестру даром,
Не даром – за гроші,
Аби зять хоро[ший]. Гу!
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Оце таке, ну, дальше вони ж уже зійшлись, зв’язали 
їм рученьки хусткою, якою накривали молоду. Даль-
ше молоді стають на рушник, простеляють уже стар-
ший боярин і дружка... І  у них [молодих] зав’язені 
рученьки. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Каравай ділять і в молодо-
го, і в молодої, і в перезве. Печуть два каравая, один 
же принесли, а  другий дома оставили. Вот заходять 
дружби і кажуть: «Старости, дозвольте коровай ді-
лить». Перший раз, там уже кажуть: «Боже, благо-
слови!» Другий раз: «Боже, благослови!».  Третій раз: 
«Боже, благослови!». А тоді вже співають:

Дружко коровай несе,
Вілечками трясе.
Тряси – не тряси,
Нам коровай даси. Гу!

«Староста, пані постароста, розрішить у цей чистий 
дом коровай занести!» – «Боже, благослови!». Другим 
разом: «Боже, благослови!». Третім разом: «Боже, бла-
гослови!». Несуть каравай і вільце. А  вільце забира-
ють і співають тоді дальше:

Дружко коровай кроїть,  (2)
За плечима да жена стоїть,
Семеро да дітей держить.
І всі з кошелями,
Весь коровай забра[ли]. Гу!
  ***
Дружко коровай січе, (2)
А з носа сопляк тече,
Та дайте мітлище
Утерти сопли[ще]. Гу!

ДАРУВАННЯ  Це ж пока подєлять. А несуть, а каждий 
дарить, приказує, а  дружок молодим передає, пере-
варачує. Каже: «Дарую молодим вінок цибулі, щоб 
молода свекрусі не гнула дулі»; «Дарую колодязь з во-
дою, щоб молодий не ходив за другою»; «Дарую мішок 
проса, щоб молода не ходила боса»; «Даруємо горщок 
узвару, шоб молоді ходили завжди в парі; «Даруємо 
пачку папірос, шоб був син матрос»; «Даруємо кур-
ку з цеплятами, шоб молодий не бігав за дівчатами»; 
«Скільки в лісі пеньочків, шоб було у вас стільки дочок 
і синочків; «Даруємо дві голоблі, шоб молода цілувала 
молодого в губкі». Один дружко стоїть ріже коровай і 
ложить на тарелочкі, на двє тарелочкі закриті, плато-
чками зв’язані, а він тоді йде з двома тарілочками, ну, 
парами обічно давали: «Єсть у наших молодих дядько 
Іван і тьотка Галя». Положил, там подарували щось, 
іде назад і каже: «Дядько Галя и тьотка Йван дарують 
вам от такого, от такого. І регочуть усє... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Дражнилки. Передразки були після 
того, як продадуть молоду, ще за столом молоду про-
давали. Це ще шоб у двор зайти – викуп, то ще за сто-
лом, уже як кончилась гульня. Там ще брат сидить із 
сестрою. А тоді уже сидять, перемовляння, дружки і 
світилки дражняться.

Чом, світилки, не співаєте?  (2)
Бо ви з редьки зуби маєте.
Просим заспівати,
З редьки зуби показа[ти]. Гу!
  ***
Дружечки маленькі, (2)
Як жабки рябенькі,

По столу плигають,
Кришки собира[ють]. Гу!
  ***
Старша світелка при стені,
На єй сорочка не єї,
На єй сорочка сестрина,
Вигоньте її з-за стола. Гу!
  ***
Брешете, дружечки, як свині,
В мене сорочок дві скрині,
Мені матінка отдала
І у світилки послала. Гу!
  ***
Старша дружка коса, (2)
Наїлася проса,
Біжить спотикається,
З неї просо висипає[ться]. Гу!
  ***
На городі грушка, (2)
А за столом дружка,
У зубах солома,
Кричить, як воро[на]. Гу!
  ***
Світилиці кіці, (2)
Седять, як лесиці,
Вечір просиділи,
Пісню не запі[ли]. Гу!..
  ***
Метена улочка, метена,
Сюди Галочка ведена,
Ще й василечки поросли,
Сюди Галочку повели. Гу!
  ***
Послала нас мати (2)
Здоров’я питати,
Чи жива, здорова
Дівка чорнобро[ва]. Гу!
  ***
Ми до тебе, Галочка, ідемо,
Тобє снєдати несемо,
В тебе матьонка не своя,
Тобі снідати не дала. Гу!
  ***
Ми твого двора не знали,
Ми твого двора питали,
А в твоєм дворе калина,
Вийди, Галочка-княгиня. Гу!
  ***
Одчиніть же ту коморочку (2)
Да й випустіть тую пчьолочку,
Нехай політає,
Дружок привіта[є]. Гу!
  ***
Пусти, свате, в хату, (2)
Нас тут небагато,
Сім раз да по семера,
Свату хату переверне[мо]. Гу!
  ***
Де ви, свати, подівалися, (2)
Чи в комору поховалися?
Як нєту, так нєту
Од свата привє[ту]. Гу!
  ***
Пусти, свате, в хату, (2)
Бо ми вже померзли
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На широкой дорозі,
У вас на поро[зі]. Гу!
  ***
Ой свате, свате, горілки!
Було не брати в нас дівки,
А коли взяли в нас дівку,
То давайте нам горілку. Гу!
  ***
Чарочка маленька, (2)
Сама золотенька,
Нечасто підносять,
Неласкаво про[сять]. Гу!
  ***
Щось у свата теліпається – (2)
Горілочка й у бочьоночку,
І сам не п’є,
І нам не дає. Гу!
  ***
Поки в свата ми не були,
Ми горілочки не пили,
А теперечка побули,
Всю горілочку попили. Гу!
  ***
Шо в нашого свата, (2)
З верби, з лози хата,
Сінце – із берези,
Ми йдемо твере[зі]. Гу!
  ***
Шо в нашого свата, (2)
Усього багато,
І хліба, і солі,
Горілки дово[лі]. Гу!..
  ***
Клиновенький да листочечок, (2)
Куда тебе вітер ло[мить]? Гу!
Через тую круту гороньку, (2)
На чужую да стороно[ньку]. Гу!
На чужую да сторононьку, (2)
У великую се[м’ю]. Гу!
Тая сем’я сем’янистая, (2)
Там свекруха наровиста[я]. Гу!
Куда не йду – сліди міряє, (2)
Що не зроблю – переділа[є]. Гу!
Їсти хочу – серце в’яне, (2)
Хліба вкушу – скоса гля[не]. Гу!
Якби знала моя матьонка, (2)
Прислала б мені вечеря[ти]. Гу!
Хоч зорею-зоряницею, (2)
Чи братиком, чи сестрице[ю]. Гу!..

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, БЛАГО-
СЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Ну, тут гуляли свадьбу, вже 
продали, купили, отгуляли. Молодий веде молоду, 
мати [молодої] благословила, дала ікону – «Божу Ма-
тір». Коли молодий ішов до молодої  [...], сина мати 
благословила, ну вона ікону не давала... А  вже коли 
молоду, то вже мати благословила і дала ікону, дала 
двє тарілки, двє ложки, ну, це вже як благословення 
матері. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОСАГ  І тоді вже 
[молодий] веде додому [молоду]. От привели, а  тут 
свекруха встрєчає:

Вийди, мати, з віком, 2)
Встрічай своїх діток,
Одно – родженоє,
Друге – суждено[є]. Гу!
  ***
Вийди, матьонка, з калачем,
Встрічай донечку з паничем.
Ой не з паничем – з козаком
Зв’язані рученьки рушнико[м]. Гу!

Цілують хліб. Привели, завели, молодий молоду розді-
ває. Як у мене, тут зразу приєхали і преданки, кругом 
одівають... Вже вінок скидає і лєнти скидає. Молодий 
роздіває, вішають рушники, дальше шо там іще, засте-
ляють столи, прибирають, і  він приводить перезву... 
Надо, шоб молода первий раз свекруху назвала «мате-
рею». Як скажеш «мам», тоді і будеш «матерею» звать, 
а як не осмілешся – не будеш звать. Я знаю, шо мене 
заставляли... І тоді вони сідають усі за стіл перезвою, 
як молодий привів уже тещу, сідають за стіл, ну, там 
наливають, співають... Перезва! А приданки як повби-
ралися, співають:

Посіли приданки – (2)
Погнулися лавки,
Горілки нап’ються –
Іще більш погну[ться]. Гу!..

Приданки – це ті, хто вбирає в хаті молодого нарядом, 
придане розвішують. Це молодиє молодиці, тут дівча-
та незамужні не участвують... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Дружки 
ішли, брат ішов, ну, і там хто хоче, молодиці. Ой, ве-
рьовки рубані і буряк сирий, моркву і шо хоч, накла-
дують у тарелки. Регочуть, сміються, як і сніданок не-
суть. Да ще прийдуть, молодої ще нема, ще ж виведуть 
нарядять дружок дві чи три. 

ПІДМІННА МОЛОДА  Перед тим як прийшли до моло-
дого, ми співаємо «Ми твого двора не минаємо». А тоді 
вона співає «Одчиніть же ту коморочку»... І виводять 
же молоду ж, накритую рядном якимсь, і всі кажуть: 
«Ваша молода?». Там любого хлопця нарядять та на-
кривають. «Ваша молода?» – «Не наша». Откривають, 
а воно ж не наше, ну, і то ще водять. Вони ж договорю-
вались з молодою, шоб ківнула ногою, шоб тебе вгада-
ли. Поганий знак, як не вгадають, треба, шоб угадали. 
Переодягали. Як снєдать принесли. Сажають за стол і 
гуляють. Молода і молодий вгощають, частують, а  їм 
ложуть гроші. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), КАТАННЯ БАТЬКІВ  Були 
[«цигани»]. Передівалися. І не тільки циганами, а сол-
датами і в шо хоч, так смішно, і черті такіє, хто на шо 
мастак. А матір возили продавать, свекруху. Свекруху 
садили на возик, клали кірпічиння, і  мене возили до 
ставу. Це вже возили у понеділок. Цигани ходили по 
дворах і ото крали [курку], а тоді варили юшку, це вже 
в понеділок. І передівалися, главно матір – на кірпічь, 
заслать, а тоді зроблять дугу красівую, посадють і ве-
зуть кудись, до шинку, могарич. Мене возили вон, як я 
дочку отдавала, на став зімою тади в сніг. Оце ж снідать 
однесли, і всє. Дружки приходили до матері молодої і 
били тарілки й ложки на щастя молодим. І уже всє...
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БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Куряни
Записала В. Борисенко 15 липня 1980 р.  

у с. Куряни Бережанського р‑ну Тернопільської обл. 
від Джумака Михайла Григоровича, 1957 р. н.,  

Пашковської Марії Семенівни, 1940 р. н.,  
та Бабій Ольги Василівни, 1929 р. н.

КОРОВАЙ  У четвер відбувається підготовка до весілля. 
У  родичів молодого печуть для нареченого коровай. 
У день весілля – у суботу зранку – староста з друж-
бами приносить коровай до молодого. Для молодої 
теж печуть коровай, але не завжди... На короваї  із со-
лодкого тіста виліплюють фігурки молодих, прикра-
шають кругом листочками, голубками, пишуть тепер 
«щасливого життя». Коровай молодої стоїть перед 
молодими. Коровай молодого несуть до клубу на уро-
чисту реєстрацію шлюбу...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  В обох молодих печуть «долю» – 
великий круглий хліб з молодого тіста, додають багато 
яєць, цукру, масла, учиняють на молоці: 700 г масла, 
2,5  л молока для розчини, 1  кг цукру, 5  кг борошна. 
Верх змащують яйцем, але нічим більше не прикра-
шають. Зносять на «долю» продукти. Жінці, яка пече, 
дають 50–60 крб і хустку. «Долю» ділять під час дарів 
на посазі, коли молоді сідають на посаг. У навколиш-
ніх селах (Демня, Павлів Підвисоке) також випікають 
«долю»... Староста розрізає «долю» і роздає всім по 
шматочку. Як увесь хліб поділять, молода збирає в 
руку крихти й сіє по дівчатах, які прийшли її дарува-
ти, а вони ловлять ті крихти, бо хочуть скоріше заміж 
вийти. Люди вважають: якщо вдалася «доля», то буде 
вдале життя в молодих...

ВІНКОПЛЕТИНИ  У п’ятницю – вінки. До молодої схо-
дяться з барвінком дружки,  її подруги. Недалеко від 
хати молодої співають:

Скільки в гай не ходили,
Стільки не кричили,
А тепер собі крикнемо,
Бо барвіночок несемо.

Молода також іде з дівчатами. Перед порогом співають: 
Несем зілля-барвіночок (2)
На Оксанчин віночок
Та й на її головоньку (2)
На суботу до шлюбоньку.

Коло дверей співають:
Вийди, матінко, з хати
Своє дитя пізнавати.

Межи нами, панянками, (2)
Вмивається слізоньками.

***
Вийди, матінко, до нас,
Викупи зілля у нас,
Бо як ти його не викупиш,
Понесемо до шинкарки (2)
За квартину горівки.

Мати молодої запрошує дівчат до хати. Зайшовши в 
хату, висипавши з фартухів барвінок на стіл, дружки 
співають:

Ой по горі фіалоньки зацвіли
Та й всю гору кам’яную укрили.
Нею йшла Оксаночка,
Стихенька, стихенька.
За нею – її батенько,
Злегенька, злегенька.
– Ой не ходи, мій батенько, за мною, (2)
Не маю я порадоньки з тобою.
Є то в мене порадонька –
Василенько,
Він мене ліпше порадив,
Як батенько.

Дівчата плетуть вінки і співають:
Ходила-м по полю,
Збирала квасолю.
– Скажіть мені, дівчата,
Чи вгадала долю?
– Вгадала, вгадала.
Чому ж ти, Оксано,
На нас не чекала?
– Була б я чекала, та мені не дали,
Червону калину в воротях зламали.
Червона калина білим цвітом цвіла,
Не одна людина мене обсудила.
Людино, людино,
Вилізли б ти очі.
Не така-м дівчина
По ночам стояти.
Не така м дівчина
По ночам стояти.
Хто мя вірно любить –
Сам прийде до хати.
Прийде він до хати,
А в хаті гарненько,
Візьме за рученьку.
– Що робиш, миленька? (2)
Шо будеш робити?
Можем ми з тобою
Весілля зробити.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ
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БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  У суботу вранці в моло-
дого – сніданок. Перед тим як йти по молоду й вести 
її до шлюбу, староста просить благословенства, щоб 
батьки благословили молодого. Наречений кланяєть-
ся батькам. Мати тричі благословляє хлібом, за третім 
разом молодий цілує хліб. Свахи співають:

Ой третій раз, Михайленько,
Третій раз поклонися матінці,
Зо сто раз.
Не рік, не два тебе матінка годувала,
Нім ся твого поклононьку
Дочекала.

Співають так і для батька. Цю пісню співають дві-
чі – коли виряджають до шлюбу і коли саджають на 
посаг... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Коли приходять 
свахи з молодим по молоду, щоб іти до шлюбу, то біля 
порога хати нареченої співають:

Не дайте нам стояти,
Просіть нас до хати.
Ми люди з доріженьки,
Зболіли в нас ноженьки.
Вийди, матінко, з хати
В кожусі пелехатім.
Який твій кожух пелехатий –
Такий твій зять багатий.
На жито, на пшеницю,
На всяку яровицю.
Ми не хочем їсти, пити,
Хочем тільки подивити.

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Молодий приходить за молодою, 
і йдуть до клубу на урочисту реєстрацію шлюбу. Об-
рядовий староста зустрічає молодих з короваєм на 
рушнику. Староста молодої несе торт, молодого – ко-
ровай. Обряд відбувається під супровід сільського ан-
самблю. Коли молодих вітають, хор співає:

Молодий – як сонце,
Молода – як зірка,
Най ся поцілують,
Щоб не було гірко.
Іванко, Іванко, 
Не встидно, не встидно,
Цілував, як був вечір,
То цілуй, як видко.

Коровай під час реєстрації шлюбу стоїть на столі. Піс-
ля закінчення обряду в клубі староста розрізає коро-
вай і торт, потім їх роздають усім присутнім. Молода 
роздає також цукерки.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  У  молодої перед 
шлюбом – теж сніданок. Молода з дружками – за сто-
лом, снідають і співають:

– Сховай мене, мій батенько,
Бо приїхав Михайленько.
– Де ж я тя, доню, сховаю,
Як комороньки не маю.
– Сховай мене до світлоньки,
Межи красні панянки.
– Він тебе, доню, пізнає,
Бо кожна косоньку має,
А твоя – розплетена,
Ще й віночком прикрашена...

Після реєстрації шлюбу йдуть у ту хату, де мають 
жити молоді, на весільний обід. Молоді, дружки, боя-
ри, світилки сідають за стіл. Починають співати:

Де староста, де староста,
Де староста дівся?
А староста коло грубки
Попелом заївся.
Старостіна загоріла,
А староста впився,
Нещасливий той господар,
Що на них спустився.

Приходить староста, наливає всім, припрошує. Не по-
чинають пити, а продовжують співати:

Гірка, гірка, гіркая вода,
Най ся поцілує пара молода.
Гірка горівка, не будемо пити,
Просим молодого, щоб посолодити.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Молоді цілуються – цю пісню співають 
тільки раз і «Гірко!» не вигукують. Кричать раз «Гір-
ко!» дружці та дружбі.

Ми не будем пити тую гірку юшку,
Най ся поцілує старший дружба дружку.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  За обідом весь час співають:
Шумила ліщина, як ся розвивала,
Плакала дівчина, як ся віддавала.
Не шуми, ліщино, та й не розвивайся,
Ой не плач, дівчино, та й не віддавайся.
Як же не шуміти, коли я ліщина,
Як же не плакати, коли я дівчина.
Як же не шуміти, коли вітер віє,
Як же не плакати, само серце мліє.

***
По садочку ходжу, яблука збираю,
Вчора був я хлопцем,
Нині жінку маю.
Що мені з тих яблук,
Що мині з барвінку,
Коли кавалерство
Проміняв за жінку.

До чарки приспівують:
Хто родився в січні,
Вставай, наливай.
Випий, випий,
Випий аж до дна.
Многії, многії,
Многії літа.

Після обіду танцюють надворі. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Надвечір 
виряджають молоду до молодого... Після посагу мо-
лоду виряджають до свекрухи. Мати дає хліб, несуть 
дружби коровай, подушки. При виході з дому нарече-
ної свахи співають:

Бувайте здорові, ви мої пороги,
Що по вас ходили мої білі ноги.
Бувайте здорові, мої милі тату,
Хто ж вам тепер буде веселити хату?
Бувайте здорові, мої милі сестри,
А хто ж буде рано косу-русу плести?

Коли йдуть дорогою до свекрухи, то співають:
Заплачеш, Оксано,
Перший понеділок,
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Як тя знімуть з головоньки
Зелененький вінок.
Заплачеш, дівчино,
Другий день в вівторок,
Як завдасть свекруха
Тобі робіт сорок.
Заплачеш, дівчино,
Третій день в середу,
Як скаже свекруха:
– Пожени череду.
Заплачеш, дівчино,
Шостий день в суботу,
Як скаже свекруха:
– Покажи роботу.
Заплачеш, дівчино,
Сьомий день в неділю,
Що я тепер зроблю,
Де я ся подіну?.. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Якщо молода не буде жити 
у свекрухи, а  зі своїми батьками, то мати зав’язує її 
хусткою, знімає вельон [фату]. Коли знімають вельон, 
співають:

Файна була розсадниця,
Но було садити,
Файна була дівчинонька,
Но було любити.

Коли накидають хустку, співають:
Неси, мати, накидальце
Накинути на видельце,
З рученьками, ноженьками,
З чорненькими оченьками.

ПОСАД, ДАРУВАННЯ  Пізно ввечері – посаг молодих. 
Староста запрошує всіх за стіл. Дружки співають:

Ой північна годинонька наступає,
Чому Оксаночка на посаг не сідає?
Годі, годі, Оксаночко, гуляти,
Ой час тобі, Оксаночко, на посаг сідати...

Кожен гість, який дарує на посазі молодих, має вручи-
ти подарунок і заспівати приспівочку:

Ви, музики, грайте,
Я буду співати,
Бо прийшов Оксану
Нині дарувати.
Ходила по саду,
Збирала розсаду,
Тепер приступаю.
До твого посаду.
Дарую тя, Ксеню,
Правою рукою,
Щоб тя щастя плило,
Як вода рікою.
Дарую тя, Ксеню,
На тім полумиску,
Щоби-с мала штири сини,
П’яту – дівчиниську.
Щоби-сь мала штири хлопці
Сіяти, орати,
А ту п’яту дівчиниську –
Хату замітати.
Дарую тя, Ксеню,
Золотую скриню,
Щоби-сь була, Ксеню,

Добров господиню.
Дарую тя, Ксеню,
Кладу гроші сміло,
Щоб купила собі ліжко,
Аби не скрипіло.
Дарую тя, Ксеню,
Даю тобі п’ятку,
Щоби ти собі купила
Гарне поросятко.
Михасю, Михасю,
Ми би тя просили,
Щоби Оксаночка
Води не носила,
А дров не рубала,
Щоби наша Оксаночка
Гарно виглядала.
Дарую тя, молода,
На тій білій мисці,
Щоби-сь мала штири хлопці –
Самі футболісти.
Дякую, музики,
Грали-с ти хорошу,
Як буду сина женила,
То вас я запрошу.
Дякую, музики,
Я б вам заплатила,
Мала-м дві копійки –
І ті загубила...

Пізно ввечері в нареченого молоді також сідають на 
посад – обдарування молодих з боку родини молодо-
го. Роздають «долю», співають пісень... Дарують тепер 
більше гроші. Часто дарують у складчину – холодиль-
ник, пральну машину тощо. Тепер на весілля запро-
шують двісті  осіб. Одружені мають іти на весілля зі 
своєю парою.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  У  понеділок весілля не-
має. У вівторок – свашини. Сходяться найближчі ро-
дичі, погостяться й розходяться. На свашини запро-
шують часто музик. Раніше весілля робили у вівторок, 
четвер, суботу й неділю. Тепер: у п’ятницю  – вінки, 
у суботу – реєстрація шлюбу. Весілля грають у моло-
дої, а в неділю – у молодого.

БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Більче-Золоте

Записали О. Поріцька та І. Щербак 6 жовтня 2011 р.  
у с. Більче‑Золоте Борщівського р‑ну Тернопільської обл. 

від Теслі Віри, 1959 р. н.,  
Чимишин Світлани, 1976 р. н.,  

Мисків Парасковії, 1950 р. н.,  
Шумеляк Людмили, 1978 р. н.,  

та Теслі Миколи, 1957 р. н. 

ЗАРУЧИНИ  («ЗАРУЧЕНИ») То були заручени, то моло-
дого родина і старости приходили до нас на заруче-
ни, його гості приходили до мене на заручени, в мене 
були заручени... В сімдесять девятому році [1979 р.] це 
було. То тоді ше три дні було весілля, то тоді заручени 
там... Нє, лиш оті ста ́рости йдуть з вишитими рушни-
ками, а  такі там ближчі, ближча родина, то вже там 
тоді якісь махро ́ві рушники на таре ́лі носили, давали 
там, вклонялися там тим старостам... 

БОРЩІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ВІНКОПЛЕТИНИ  [Молода] бере його [молодого] за 
руку, заводить до хати. І  до хати заходять ще друж-
би. Дружби, дружки і близькі. Рідня тіки заходить, 
шоб в хаті поміститься. Там вже стоїть готове крісло. 
На кріслі стоїть [лежить] вишита по ́душка. На столі 
колачі́ стоять [лежать]. Букетики... І тоді вже почина-
ється сам цей обряд [...], саме вбирання. Так, молода 
сама сідає на то крісло. І  тоді мама має приготовле-
ну там [...] тарілку, на тарілці – мірта, ниточка, і вона 
починає пле ́сти віночок такий, щоб він був живий ві-
ночок, тому шо купляє молода там фату, якусь там ко-
рону таку, але живий віночок... Це вже в неділю. Тоді 
як мають іти до шлюбу. В цей день, коли весілля. Ско-
ріше колись плели ́ вінок в день перед тим... Збиралися 
хлопці, збиралися дівчата і плели цей вінок, і теж ба-
гато дуже співали. Ми цього не робимо, і зараз ніхто 
того не робить чомусь. Тепер роблять в неділю. І ще 
колись плели вінок із барвінку  – такий великий, що 
як вже остання дівчина виходила заміж, ну, шо вже 
більше дітей до весілля не бу́ло, то той вінок з барвін-
ку прибивали до стелі, хто хотів. Прибивали до сте-
лі або клали на стіл на калачик... Так, це вже остання 
дитина [бере шлюб]... А зараз уже з барвінку взагалі 
не плетуть. З мірти собі плетуть такий [...] малесень-
кий, там пару гілочок, щоб до вельона вчепити. Але 
молода собі старається ту мірту собі виростити, щоби 
вона мала цю мірту. Вазон такий! Такий з дрібнень-
ким листячком. Мама плете, але перед цим мама каже: 
«Благослови, Боже, і ви, люди, благословіть!». Відпо-
відаємо: «Хай Бог благословить!». Мама так три рази 
каже і вже починає плести той віночок. Там буквально 
тих три гілочки зв’язує з мірти. А ми тоді співаємо:

Ой-я з ру́точки 
Дві-три квіточки.
Благослови, Боже,
І отець, і мати, 
Своєму дитяти
Віночок зачинати. (2)

І мама плете віночок, а ми тоді вже співаєм:
– Ой куди ж ти, молоде ́нька, ходи ́ла, 
Що вже твоя голіво ́нька зацви ́ла? (2)
– Ой ходила, моя мамо, у вишневий сад.
Та й на мою голівоньку весь цвіт впав. (2)
– Було б тобі, моя доню, в сад не йти, 
Хрещато́го барвіно ́чку й не рва ́ти. (2)
Бо той тебе барвіночок та й зрадить,
До чужої матіно ́ньки прива ́бить. (2)
А чужая матіно ́нька такая,
Як у лузі калино ́нька гірка ́я. (2)
Вона тебе ранесенько не збудить,
Лише піде до сусідів, осудить... (2)

Перед тим як ще вельон мають покласти на голову, 
мама тоже, якшо вже віночок припле́ла до вельона, 
то тоді кладе вельон на колач, і тоді так обводить над 
головою молодої калачем, і каже: «Благослови, Боже, 
і ви, люди!». І всі, хто є в хаті, кажуть: «Хай Бог благо-
словить!». Тоді вона кладе той віночок на голову з ве-
льоном вже. А тоді вони вже обирають, хто там має 
прищіпля ́ти віночок, то вона прищепляє, а ми співає-
мо. А  перед тим кличемо, хто є там  – рідний брат, 
якшо є, батько, мама, бабуся, – всі щоб ніби почесали 
її перед шлюбом.

З-під гір чере ́шенька,
Під нею Марусенька

Косу-ру́су чесала,
Матінку прикликала:
– Матінко-голу ́бонько,
Пригладь ми голівоньку
Біли ́ми руче ́ньками,
Дрібни ́ми слізо ́ньками.

Мама гладить дочку рукою, а дочка цілує їй руку. По-
тім так само батька, так само брата, якшо є, чи сестру, 
бабусю, дідуся...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Наприклад, коли приходить молодий 
до молодої, йде відповідно на брамі торгува ́ння. Ми 
співаємо:

Йшли ми штири ́ мили, 
Ніде́ нас не спиняли,
І ви нас не спиняйте,
Марусю нам віддайте! 

А потім вже співаєм:
Із-за гір Карпа ́тів їдуть козаки ́. (2)
Їдуть, їдуть козаченьки, 
Везуть, везуть з барвіночку,
Їдуть, їдуть козаченьки, 
Везуть, везуть з барвіночку
Вінок золотий. (2)
Приїхав козак до дівчини в двір. (2)
Гоп, стук, під віконце.
Вийди, вийди, моє сонце.
Гоп, стук, під віконце.
Вийди, вийди, моє сонце.
Дай коню води...(2)

А якщо немає [когось із батьків], якщо молода сирота, 
то ми співаємо пісню: 

– Марусю, Марусю,
Ще не віддава ́йся.
Є в горо ́ді ру ́жа,
Бери затика ́йся.
Є в городі ружа,
Бери затикайся.
Є в городі ружа 
Та ще й барвіно ́чок,
Подіво ́ч, Марусю, 
Ще хоч один ро ́чок.
Подівоч, Марусю, 
Ще хоч один рочок.
– Я би ся, подру ́жки,
Ще не віддава ́ла,
Якби ми сусі ́да 
Літ не рахува ́ла.
Якби ми сусіда 
Літ не рахувала. 
Одна каже – тридцять,
Друга каже –  двадцять,
А ксьондзи ́ голосять,
Що лиш вісімнадцять.
А ксьондзи ́ голосять,
Що лиш вісімнадцять.
– Сестричко, сестричко,
В тебе вісілєчко,
Напросилась роду 
Повне подвірє ́чко.
Напроси ́лась роду 
Повне подвірєчко.
Напросилась роду 
Від брата до брата, 
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Лише не просила 
Рідненько ́го тата.
Лише не просила 
Рідненького тата.

Це якщо тата нема, а якщо мами:
– Сестричко, сестричко,
В тебе вісілєчко,
Напросилась роду 
Повне подвірєчко. 
Напросилась роду
Від брами до брами,
Лише не просила 
Рідненької мами.
Лише не просила 
Рідненької мами.
– Я до них ходила.
Та я їх просила.
А на них виро ́сла
Висока́ могила. 
А на них виросла
Висока могила. 
Ой прийді ́те, мамо,
Най я ся покло ́ню.
Поблагослові ́те свою рідну до ́ню. (2)
 – Благосло ́ви, Боже,
Благословлю я,
Благословлять люди,
Дитино моя.
Благослови, Боже, 
Дитино моя...

То ше заспіваєм, тоді як букет молода чекає... 
У широкій річці плавали кача ́та.
Гарний той віночок, шо сплели ́ дівчата. (2)
Він нині ́ зелений, а завтра зів’я ́не, 
Молода Маруся до шлюбу ́ в нім ста ́не. (2) 
Як буде ставати, то буде плака ́ти,
Буде з того ві ́нця листя опадати. (2)
Буде опадати, ти не по ́збираєш.
Ти собі, Марусю, долі не вгада ́єш. 

Таке. А ще потім, вже як молоду вбрали, вона встає, 
а  дру ́жки, які були, стараються якскоріше сісти на 
по́душку... Ну є такі [пісні], шо не можна співати, але 
там співають... Коли вже, і  знаєте, тако, збиралося, 
і вони дарують, а тут бабки ́ старенькі, от, тут чолові ́ки, 
тут молодші, і  один одному стараються, бувало так, 
шо на ходу приду ́мували, шоби легенько образити ко-
гось, ті старалися, значить, відспіва ́ти... От пам’ятаю, 
завжди в нас ішов Ю ́сько, такий на тракторі, бригади-
ром тракторної бригади працював, але все в крават-
ці ходив і туво ручка все була запи́хана, а ручка – це 
символ того, шо він начальник. І то пам’ятаю, то все 
йому співали:

Ой поїхав на базар,
Купив собі чайник,
Причепив си до велони, 
Казав, шо начальник...

ПЕРЕЙМА  І тоді молодий приходить в неділю по мене 
[по молоду], мене вже вбрали у вельон... Там тор-
гуються. Дуже цікаво, розумієте... От стоїть стіл на 
воро ́тях [...], накритий напитками, наї ́дками, і  гос-
ті [...], молодий стоїть і його всі гості на вулиці, а на 
подвір’ї молодої немає... Молода захована всередині. 
І якшо в молодої є там брат чи сестра, вони кажуть: 

«Нє, ми не віддаємо вам, нє, нє! Давайте нам гроші!» – 
«А скіки ви хочете?» – «А ви скіки маєте?». І там ви-
тягають. І мають підроблені гроші, всілякі там, і до-
лари дають... І ще купо ́ни. І все на світі дають... Хто 
знає, шо дають... І  горілку  – і ящик горілки, і  два 
ящики. Який молодий забага ́тий, то він вже там [...], 
подають по бутилочці, по дві [...], торгуються довго, 
півгодини... А  ще буває таке. Тоді змагаються, хто 
може більше випити. «Шо я? Не вип’ю?» І почне на-
ливати один одному. Буває, що дійсно може випити. 
Так як ми з Григорієм Васильовичем, то ми могли би 
випити по літрі... [Cміються.] Так і нам нічого. А той, 
хто уже три літри випив, уже під стовбом сидить... 
На правду, це на правду. І ще так буває, шо там пере-
діваються у молоду й молодого. Ще передягаються. 
«Молода» «молодого» везе в тачках. Отаке різне бу-
ває. А тоді, якщо такий сміх є, то ми там теж такий 
кусочок  співаємо:

Щось ми нашу Марусю
Ми та й не впізнали.
Не тую дівчи ́ну ви нам показали... (2)

***
Ой прийшли ми, хлопці,
Там музи ́ки грають,
А до молодої
Нас та й не пускають!
А до молодої 
Нас та й не пускають!
А до молодої 
Нас та й не пускають!
Гоп, цук, воро ́та,
Гоп, цук, ламайте! 
Гоп, цук, сторо ́жа, 
З воріт забирайтесь! 
А як будуть хлопці
Нас та й не пускати,
Доведе ́ться, хлопці, 
Ворота ́ ламати. 
Доведеться, хлопці, 
Ворота ламати. 
Гоп, цук, ворота.
Гоп, цук, ламайте! 
Гоп, цук, сторожа, 
З воріт забирайтесь! 
А щоб ми ворота та й не поламали,
Покажіть нам тую, що ми по ́сватали. (2)
Гоп, цук, ворота.
Гоп, цук, ламайте! 
Гоп, цук, сторожа, 
З воріт забирайтесь! 

І вже вони там договорюються, вже договорилися... 
Виходить молода, справжня молода. Цілується з всі́ми 
го́стями. А тоді вже в кінці – з молодим... 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Молода причіпляє 
молодому букет. І ми співаємо: 

Ой не дайся, молодий, просити, (2)
Дай Марусі квіточку пришити, (2)
Довго во ́на з тобою́ ходила, (2)
Нім ту квітку шлюбную пришила. (2)

І всьо, пришиває, квітку йому причіпляє, а тоді моло-
да чіпляє староста ́м вишиті рушники та тим, ближ-
чим вже, шо йдуть до шлюбу, дає калачів в хустині – 
по два калачі. 
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БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  І сідають всі рідні: мами 
дві – молодого й молодої, тати ́... І хресні. Бабка сідає, 
і дідусь, якшо живи ше. Всі сідають з хлібом, і тоді мо-
лоді кланя́ються їм. А  староста говорить, шо молоді 
просять благословення по першому разу. Відповіда-
ють: «Хай Бог благословить!». Ми співаємо:

На городі квіти,
Кланяються діти. 
Як одне та другоє,
Кланяються обоє.

І так три рази повклонялися кожному, і тоді виходять 
вже на вулицю, і стають у таку весільну колону, а ми 
співаємо тоді ж пісню:

Марусю мати родила,
Місяцем городила, 
Сонечком перезала,
До шлюбу відправляла:
– Йди, доню, до шлюбоньку
В щасливу годиноньку. 

І мама молодого бере свячену воду і віничок, який має 
бути зроблений із зелені, а молодого мама бере пше-
ницю, цукерки, гроші... І три рази обходить ту весіль-
ну колону, яка вже має йти до церкви, і обсипає. А ми 
три рази співаємо:

Кропи ́ нас, мати, водою,
Водою свяченою, (2)
Щастячком, здоров’ячком,
Ще й доброю долею...

ВІНЧАННЯ  За совєтів до шлюбу не йшли, колись ми 
йшли лиш до розпису до клубу. Пішли до розпису, 
звідти вернулися, я собі пішла додому, він собі пішов 
додому. В нього сво ́ї гості, в мене сво́ї гості... І далі гу-
ляєм... Потім цікава традиція ше в церкві – чин він-
чання. А ми тоді співаємо чин шлюбу... Як церковний 
хор. Повністю. Від початку до кінця. Так, чин вінчання 
просто, як він всюди проходить, як в місті він прохо-
дить дуже скоренько, бо чекають вже другі, другі... А в 
нас тут є один шлюб, то священик старається довго. 
Це подія. І він довго це все розказує... Люди сходяться 
всі до церкви. Там цукерки будуть кидати... З ящика-
ми люди стоять коло церкви  – там порізане печиво, 
всьо роздають, люди вже собі мають там серветки за-
готовлені... [Сміються.] Це цікаво в селі. І у церкві ми 
співаєм багато. Крім таких церковних, що ми співає-
мо, ми ще співаємо, коли священик збирає усіх після 
того, як повінчає: «Підійдіть, будь ласка, всі – батьки, 
рідні, бабусі, хто виховував нашу молоду пару, і  хай 
діти покло́няться вам тут в церкві, бо сьодні вони 
стали вже на рушник щастя, тут вони дали на Святій 
Книзі – Біблії – один одному клятву, і хочуть вони вам 
сьодні подякувати». І батьки спереду приходять, і там 
молоді вклоняються, і ми їм співаємо пісню, назива-
ється «Руки твої – два крила»...

Руки твої – два крила, два крила,
Руки твої – колисанка мала.
Маминих рук не забуду тепла.
Доля моя – два крила.
Руки твої сповивали мене.
Руки твої обнімали мене, 
В дальні світи ти мене повела.
Доля моя – два крила.

В нас є в церкві образ «Матір Божа Почаївська», на 
таких-во шнурочках, і там є хлопчики, які прислуго-

вують, вони її опускають перед вівтарем. Опускається 
перед вівтарем, і  молоді йдуть туди й теж схиляють 
голови, й прислоняються. 

Під Твою милість прибігаєм,
Богородице Діво,
Молитвами нашими, (2)
Скорбота, скорбота. 
Не погорди ́,
Але від біди ізбави нас, 
Богородице Діво, 
Єдина чиста. (3)
І Благословенна.

В нас дуже гарний шлюб. А ще в нас, коли йдуть мо-
лоді до шлюбу, спереду йдуть діточки, двоє маленьких 
дітей, які їх супроводжують, вони несуть іконки, такі 
маленькі, для дітей, рушнички вишиті, на тих руш-
ничках вони несуть іконки, «Богородиця» і «Ісус», 
і  вони стоять в церкві з бокі́в, коло молодих, а  тоді 
бере священик і каже: «Шоб у вас там у вашій спальні 
чи у вашому найпотаємнішому куточку, де ви будете, 
шоб у вас там висіли різні, шо ви там бажаєте, але щоб 
завжди були присутні ті два образи ́, які сьогодні су-
проводжують вас на цей шлюб, шоб вони завжди були 
присутні». І ми тихенько співаємо знову в церкві:

Два образи ́ на стіні
В пам’ять тобі і мені. 
Два образи – Божий знак,
В них – наша доля одна.
Два образи на стіні 
Сняться тобі і мені, 
Ми збережем через те
Наше подружжя святе...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  А  тоді, коли 
вже нас кличуть на весілля, наприклад, вже на по-
вністю, то ми вже йдем туди з тим весіллям, вже йдем 
додому, вони вже приходять там, якщо гості дуже дов-
го збираються, то й ми даєм там невеличкий концерт 
їм, якшо вони сидять, не мають шо робити, а музи́ки 
мало грають. Молоді, багато хто, їдуть фотографува-
тися в різні гарні місця. А коли вони приїжджають, ми 
їх зустрічаємо, Паша там їх засіває, гарно їх зустрічає, 
слова гарні говорить:

Сиплю на вас жито,
Щоб довго вам жити. 
Сиплю на вас пшеницю,
Щоб горя не знали.
Сиплю на вас просо, 
Щоб мирно жилося.
Сиплю на вас овес, 
Щоб гордився вами рід увесь.

Та, колись [...] коло розпису ці слова казали, обсипали 
пшеницею. Колись, ще як я заміж виходила, на мене 
ще сипали... А ми зараз собі вже то докупи всьо по-
стягали і так то всьо робимо. І  тоді мама молодого 
й молодої зв’язують їм рушником руки й ведуть їх у 
зал за стіл, де вони мають бути, де має бути весілля. 
А ми їм співаємо пісню тоді... Коли всі гості зайшли, 
розмістилися, ми кажем, шо за стародавнім звичаєм, 
як колись наші предки робили, розпочинаючи добру 
справу, вони найперше не казали: «Дай Боже, вип’єм 
за добру справу». А найперше вони що робили? Моли-
лися! То ми пропонуємо вам разом з нами помолити-
ся за здоров’я, за щастя молодих, за їх сімейне життя 
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щасливе. Ми співаємо «Отче наш», і всі люди стоять, 
також з нами разом співають, і  тоді вже ми кажемо: 
«А  тепер вже давайте наповним келихи і вип’ємо за 
здоров’я молодих». Ми співаємо «Гей, наливайте...». 
І починається весілля... Надаємо слово мамі і співає-
мо «Ніби вчора, рідна мамо». Тоді надаємо слово та-
тові... Татові гарну пісню співаємо – «Батьку, ти мене 
благословив...». Потім вже всі там трохи вип’ють, там 
собі закусять і вже як мають розговор, ми вже тоді 
йдемо межи́ них туда і вже співаємо шо-небудь. Ва-
силь Олексійович заграє, то ми там із гостями співає-
мо українські народні пісні «Ко ́пав криниченьку...». 
Ми найперше заходимо і співаємо «Ой зелене жито, 
зелене...».

МУЗИКАНТИ  Молода колись в нас курку давала [...] му-
зикантови [й] колач... Це в кінці весілля, додому да-
вали. А тепер з самого початку, коли розпочинається 
весілля, грають музики за колач. Молода приносить 
до музики, музикам вклонилася, дала їм калач...На 
гармонії грали, на цимбалах грали. Була гармошка. 
Але гралося [...], гармошка не має того стро ́ю, то грала 
сопілка, кларнет, цимба ́ли чи скрипка, а  на гармош-
ці гралося тіки лівою рукою, правою – не гралося. Це 
давним-давно, це я знаю добре... Цимбали, скрипка, 
барабан чи контрабас, як був, в  кого не було, могла 
бути ше гитара, навіть я грав гитарою, а лівою рукою 
тіки гралося на гармошці... Там зовсім інакший стрій...     
Цей інструмент не підходив, неможливо було грати 
мелодії любі, скажем, народні стародавні танці чи там 
«Вальс», чи «Полька», чи якийсь там «Кана́да», чи шо, 
не було таких голосів на гармошці, всіх, шоби можна 
було заграти правильно мелодію...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Танці стародавні які грали? 
Грали «Фокстрот», «Вальс», «Полька»  – це були такі 
основні танці. Добавлялися – «Кана ́да», «Краков’як», 
«Падиспанс». А цей «Падиспанс», я хочу сказати, шо в 
нашому районі його танцювали саме краще – це є одне 
село Озеря́ни туто... Ше я перепрошую, ше колись не 
танець був такий, а  такий був обряд, шо вже, як до 
мене на пропій прийшли, вже пропій скінчи ́вся, вже я 
обдарувала всю його родину, як я заміж виходила, то 
ше з давніх-давен то таке тягнулося, то ще таке бу ́ло – 
«Ой пля ́шу, пля ́шу...». Молодий з молодою ставали на 
лавку, за столом ше, і брали калачі в руки, таку в них 
дюру́ робили, і музика грала «Ой пляшу, пляшу...», та-
кої пісні, а молодий з молодою билися колачами. Хто 
кому виб’є калач з руки, то той, хто втримає калача, 
буде керувати на господарці. І  тоді вже молодий пе-
релазив сюди через стіл, і пересаджував сюди молоду, 
і вже було по весіллю, всьо вже, йшли всі на танці... Це 
вже як пропій скінчився. Танець ше був «Верхови́на»...
Молоді парубки танцювали його. От як воно ділило-
ся: танець «Канада» ранше танцювали люди серед-
нього віку і дальше: сорок років, п’ядесят – шийсять; 
«Верховини»  – молодьож, парубки... «Каперуш» ше 
був тоже. «Каперуш» дуже цікавий. В кожному селі є 
мужчина – добрий заводи ́ла. На весіллі вже чекають 
на нього, його просять. В чому заключається танець 
«Каперуш»? Цей чоловік виходить на середину, му-
зики грають цей же танець, прошу грати [музикант 
грає мелодію], він знімає ремінь, так, от, і з ременем 
помаленьку ходить, як-то він заводить, там, там... Цей 
чоловік, котрий заводить «Каперуш», він заздалегідь 

готується, тобто він собі десь там в сусідній хаті чи де 
набирає на себе одежі. Він набирає повне коло людей 
до танцю і поступово скидає шось із одежі: рубашку, 
скидає штани, скидає всьо... І шо робить він, всі ма-
ють повторювати це. Він роздівається. Ми йдемо так, 
а  він взяв собі сигарету і закурив... Розумієте? І  всі 
мають це зробити, а хто не встиг, – вже б’є по с... ́ці ре-
менем... Спокою не дає... А ще як когось поцілував, то 
вся ширенга має поцілувати її, оту людину... Я, напри-
клад, теж награвся багато весіль, я пам’ятаю ше з ди-
тинства, да, як ми грали весілля, от, воно часом скан-
дально кінчається. Так, пам’ятаю як дідусь... А  баба 
стоїть збоку й дивиться, а він, розумієш, роздівається, 
роздівся ведучий оцей, скинув сорочку, скинув шта-
ни, роздівся до трусів, до плавок роздівся, і дід старий 
роздівся! Баба вже тікає з весілля ́, вже поча́лися скан-
дали, от, ну, на правду. Дід трусів не має! [Сміються.] 
А дід в кальсонах... Той скинув, розумієте, штани, а дід 
в кальсонах... Всьо, всьо, а дід в кальсонах, так! Уяв-
ляєте, дід голий получився. Але дід каже тоді: «Якби 
мене були розділи років трицять назад, то можна було 
си на мене дивити, а  тепер вже на шо? Нема на шо 
дивити!». [Сміються.] А ну, на правду. А ще вам хочу 
сказати, от пам’ятаю, знову Назар такий. Він, до речі, 
от в музичній школі зараз працює... Вміє, зараза, так 
заводи ́ти «Каперуша»! От був він на весіллі, то, напев-
не, вже так було домовлено, шо він так робить: захо-
дить до стайні і витягає бика так, він домовився вже 
до цього... Зі стайні виводить бика, здорового бика, от, 
ну, і першим, шо він – «цмок», поцілував бика, розумі-
єш, і всі мають бика цілувати... [Cміються.] А бик шо 
робить?.. А бик бушує... Різні такі цікаві забави. А як 
хто не повторив те, шо зробив заводила, то вибитий 
такий, там не жаліють, там не легенько б’ють, а так ре-
менем б’є, розумієте, шо то синці такі... А під нього ше 
й так співається:

Капе, капе, каперуш,
Каперуш поганий,
Хто не вміє каперуш,
Той буде караний.

Переважно та весіллі [танцювали «Капе руш]... І лиш 
мущини... Я  був свідком, як на весіллі староста по-
спорив з господарем, шо скопає йому грядку під час 
весілля... Наготовив собі вісім лопат і зайшов в «Капе-
руш». Пішов копати... І ті докопали грядку... [Сміють-
ся.] І той виставив ящик горілки...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай в кінці дають. Коро-
вай ділять... Коли йдуть, п’ють з молодою, бажають 
здоров’я, вона ріже кусочок коровая і кусок курки. 
Це коли вітання. Зараз уже ідуть з конвертами, знає-
те. А колись так не бу́ло. Колись стояв молодий, мо-
лода стояла, і дружка – біля молодої. Стояла тарілка 
одна на гроші і одна тарілка стояла, шо стояв кілі́шок. 
І дружка наливала. Кожен, хто приходив, казав: «Дай 
Боже здоровля». Випивав чи лиш пригублював, кидав 
гроші, цілував молоду, і тоді молода вже давала кусо-
чок коровая ́...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ДА-
РУВАННЯ Якшо вона [молода] йде за невістку, то 
 співаємо:

Всюди сухо, всюди сухо,
А в сінях калюжа.
Ступлю ти ся, моя мамцю,
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Буде ти жаль дуже. 
Всюди сухо, всюди сухо, 
А в сінях болото.
Ступлю ти ся, моя мамцю,
Буде ти широко...

А  тоді вже вночі, десь ранком [...], година друга чи 
третя – молодий приходить купляти молоду. Молода 
сидить за столом, дивиться у калач, у калачі зробили 
дюру ́. Вона ховається, да. І тоді вже той калач відкри-
вають, як вже купили. Тоді ше погостилися трохи, 
і  молодий забирає молоду до себе. І  вже молода ли-
шається там... А тоді вже в понеділок після обіду мо ́ї 
гості, мо ́я родина, до молодого йдуть на пропій, вже 
йдуть молоду дарувати там, отаке-во вже. Три дні було 
весілля, а то вже був пропій. 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Тепер то все в один день. На весіл-
ля сходяться пізно. В шість годин вечора починається 
весілля... Запрошують завжди на дванадцяту годину, 
а  сходяться о пів на шосту. Але вінчання тут  є. Цієї 
неділі о другій годині ми маємо весілля... Ми співаємо 
шлюб до церкви...

с. Сапогів
Записали О. Поріцька та І. Щербак 6 жовтня 2011 р.  

у с. Сапогів Борщівського р‑ну Тернопільської обл. 
від Фищук Марії, 1960 р. н.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В  нас є такий обряд  – 
називається він «квітки». В  суботу  – весілля, а  в 
п’ятницю вечором роблять квітки. Молода ходить по 
селі з дружками, вбрана дуже гарно, вона всьо в таких 
лєнтах на голові... Лєнти, український костюм, тут ві-
ночок такий на голові. Спідниця, корсик [корсет], со-
рочка, рукави [вишиті чорним]... Такий вінок должен 
буть на голові, багато лєнтів. Має мати молода двад-
цять п’ять лєнтів на голові. Різного [кольору]. Отак 
посередині, по боках і так йде ше низом, – і вона така 
вся в лєнтах... З дружками [ходить молода]. П’ять дру-
жок, чотири – по родині – кіко там має молода роди-
ни. Так само вони всі повбирані в українську форму. 
Ті дівчатка ходять по селі просити. Гостям у нас запро-
шення ніхто не роздає, у нас просе молода і просе мо-
лодий по селі. Він – собі, вона – собі. Молодий ходить 
з дружбами. Так само в вишитих сорочках повбирані 
хлопці всі... А вже у нас в суботу весілля, а у п’ятницю 
називається «квітки»... Приходить просити і трижди 
кланяється. Родина молодого її зустрічає: тато, мама, 
дідусь, бабка, матка вінчальна там є, і ті всі [...] три-
мають пару колачів. Два колачі тако тримають, і сіль 
зверха. Молода їм вклоняється. Тогди каже староста 
прощу: «За першим разом, за добрим часом стало 
дитя перед вами, як свіча перед образами, і просить 
благословенства у всіх святих: Матінки Божої, Ісуса 
Христа, мами рідної, тата рідного, матки вінчальної, 
батька вінчального, бабок, дідів, сусідів близьких і да-
леких, діточок великих і маленьких, аби все простили 
і благо словили...». Молода вклоняється, падає на колі-
на і так кожному три рази. І староста каже прощу три 
рази, і  молода тоже вклоняється кожному три рази, 
цілується з усіма родичами молодого, але з тими, що 
є в хаті, а з тими, шо за порогом, – нє. Не можна... Ка-
жуть, з тими, що за порогом, не можна цілуватися [...], 
лиш тіки ті, шо в хаті. Вклоняється мамі і тату молодо-
го і каже: «Прошу маму за маму, тата – за тата, вийти 

заміж за чоловіка – не на день, не на рік, на весь вік». 
Вклоняється. А молодий іде до неї. [Молода] з друж-
ками. Бере несе сорочку молодому  – ту, шо має він 
іти до шлюбу... А як приходе молодий до молодої, то 
приносе фату, дружби приходять з колачами, і просе 
він: «Прошу маму за маму, тата – за тата, бабусю – за 
бабусю, а її – за жінку – не на день, не на рік, на весь 
вік». І сам уклоняється, і там же приймають його уже 
гостинно... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Під вельон молодій у нас плетуть зе-
лений вінок з барвінку. Там має бути десять копійок, 
чотири штуки по десять копійок... Жовті... Копійку 
пробивають дротом всередині. Туда на ниточку вси-
ляють таку квіточку червону – робить наперед моло-
дої мама, кусок часнику – такий надзюбочок, галузоч-
ку, таку квіточку маленьку з васильку. То всьо заси-
ляють в ту копійку. Таких [копійок] має бути чотири 
штуки. Вінок у нас з барвінку: барвінок обтинають на 
дзюбочки; він такий вузенький, ну, як пальчик. Віно-
чок плетуть і чотири тих копійки прив’язують до того 
віночка. Це рано, як молоду убірають в фату, той вінок 
кладуть під фату. До вінка [прив’язують копійки]. Ну 
так-о [показує] в чотирьох місцях. Матка вінчальна 
[плете вінок]. Це та, що в церкві корону тримає при 
вінчанні. І старостівні плетуть вінок... І сідають плес-
ти вінок. Мама кладе колач на тарілку, під тарілкою 
стоїть прядево таке  – повісма. Кусок того повісма, 
нитки червоні, шоб то повивати, і барвінок – зверхи 
на колачі. Під колач кладе мама гроші, і ті всі, матка 
вінчальна, так само кладуть гроші, шоб був багатий і 
вінок, і життя багате. І сідають вони плести вінок. Мо-
лода з того прядева тягне собі – вимика пасмо. І такий 
має бути вінок, шо він має нитков не зав’язуватися, 
шоб не було гудзів. Замотує, плете вінок. Нє, молода 
лиш все готує, а старостівні і матка вінчальна це всьо 
роблять. Cтароста стоїть і каже прощу: «За першим 
разом, за добрим часом стало дитя перед вами, як сві-
ча перед образами, і  просить благословенства у всіх 
святих: Матінки Божої, Ісуса Христа, мами рідної, тата 
рідного, матки вінчальної, батька вінчального, бабок, 
дідів, сусідів близьких і далеких, діточок великих і ма-
леньких, аби все простили і благословили віночок за-
чати». І там кажуть: «Най Бог благословит!». І так три 
рази. Всі сідають і починають співати:

Ой-я з руточки
Дві-три квіточки.
Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати,
Своєму дитяти
Віночок зачинати. 

І трохи поплели-поплели, і  староста каже це саме за 
другим разом і за третім. А за третім разом співають 
в останній строчці «віночок кінчати». Сплели вони 
віночок, молода встає, і матка вінчальна дає віночок 
мамі і татові, вони цілують молоду і той віночок за-
кладають молодій на голову. Да, батьки. У нас ще є та-
кий звичай, що цілують руку мамі. Так. Цілують руки, 
і вони закладають з маткою вінчальною той віночок. 
То вже як це скінчилося, тоді молоду розплітають... 
Молода сідає. Да, в п’ятницю... Це називається «квіт-
ки»... Молода сідає, беруться її розплітати... Тогди 
молоду розплітають, і староста так само каже прощу: 
«За першим разом, за добрим часом стало дитя перед 
вами, як свіча перед образами, і просить благословен-
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ства у всіх святих: Матінки Божої, Ісуса Христа, мами 
рідної, тата рідного, матки вінчальної, батька вінчаль-
ного, бабок, дідів, сусідів близьких і далеких, діточок 
великих і маленьких, аби все простили і благослови-
ли, і  русу-косу розплели». І  русу-косу розплітають, 
цілуються, і далі молоду проводять на село – до моло-
дого йде молода: буде на весілля просити...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  У молодого уже гіль-
це звили у п’ятницю ввечері. Старостівні в’ють, там, 
може, які сестри у нього є...Тільки в молодого. Він з 
тим гільцем іде рано в суботу до молодої. Сосну, таку 
невеличку ялинку – зрізують тільки вершок і вбира-
ють штучними квітками... Рано він [молодий] іде з 
цим деревцем до молодої в суботу. 

МУЗИКАНТИ  Потім молода від молодого вертається до-
дому, у неї музики грають, всі забавляються, бо в нас 
такий закон – у п’ятницю ввечері музика грає, молодь 
просять на квітки. Там вгощают на тих квітках, і грає 
музика... В  молодого музики нема, тільки в молодої. 
Колись давно в нас грали і в молодого, і в молодої. Те-
пер вже – нє. Колись грав баян, скрипка, бубин, а те-
пер вже – нє. А тепер грає... Жива музика – «Ямаха», 
дві трубі  – сучасні музиканти, так. Колись грали на 
гармошках. А на баяні, то вже за совєтів.

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Винятинці
Записав В. Ткаченко 7 жовтня 2011 р.  

у с. Винятинці Заліщицького р‑ну Тернопільської обл. 
від Горохолин Емілії Дмитрівни, 1938 р. н.,  

та Тихолаз Ганни Станіславівни, 1955 р. н. 

СВАТАННЯ  Сиділа коло печі шолопаласи. Молодий зви-
чайно найближчих з родини когос брав, і ішли свата-
ти. Брав пару колачів, і ішли сватати... Каже: «Бігли, бі-
гли, здогонили лисичку [...], і вона дес суда забігла, ми 
прийшли суда шукати». Потому кажут: «Ми прийшли 
для вашої згоди, якшо ви згодні, бо ми маємо жениха, 
чи там хлопця, чи сина, чи як там, і хочем засватати». 
Якшо згода, то той, як нє, то давали гарбуз. Спершу 
ще батьків питали, чи згодні. «Батьки, а шо ви даєте 
свому синови?» А вони питаютси, ті свати: «А шо ви 
свої доньці даєте?». Колис давали поле, давали худобу. 
Тато мій, небожчик, був вчений, ніхто не мав школи, 
а він мав. Казав: «Там коло хреста є пів піша, а за со-
снов має чвертку. Де база [тракторна бригада] тепер, 
ше є чвертка. Поле маю, але я ше маю діти». Молода си 
не мала права нічо’ взивати. «Ми погоджені, а ви як, 
молоді?» Ми за тим, ми ходимо цілий рік, то шо мож-
на казати: «Згодні». Ми собі пішли посідали в сінех на 
порозі та й балакаєм, а  вони в хаті запивают. Колис 
борше ще давали рушники старостам. Як я вже відда-
валаси, то вже давали рушники у весілє, в «коровай», 
як колис казали. Так і тепер рушники дают в «коро-
вай». Два рушники – двом старостам. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Колис борше, то ще було 
у п’ятницю. Приходили ше свати, несли до ксьондза 
два колачі, курка від молодої. Тепер у суботу так несут, 
бо тепер так Наталка несла. Бо тепер у суботу нічо’ 
нема... Тоди приходит молодий до молодої просити на 
весілє: «Прошу вас з весілє на весілє, своїм си веселіт, 

наше благословіт». Та й тепер так само. Як молодий 
приходит, молоду ховают. Тепер вже жиют та, як  є. 
Колис вони си не мали права видіти від суботи аж до 
понеділка, як прийде молодий за молодов у неділю 
ввечір. Коло шлюбу виділиси. Потому вже аж увечір 
приходит молодий за молодов, аж тоди показуют мо-
лоду... Вона несла колачі до першої хати, там лишала. 
По селі, по всіх рідних вона ходила з вінком просити. 
Казали, шо вже з вінком. Вона ходила в п’ятницю чи 
там у четвер...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ, ВІНКОПЛЕТИНИ  Ну та й вже мо-
лоді попросє, та там, а той у молодої, тоди розходєси 
додому. Молода, наприклад, приходит додому, вихо-
дит надвір, музика грає, всіх запрошує дєвчєт до хати 
ввивати деревце. Шість гильців мало бути, молодий 
мав придбати деревце. Ввивают деревце, ше як плетут 
вінок, то зачинают деревця трошки... Тоди вже закли-
кає за стів [стіл] всі дівчата, котра найближче – вви-
ває середню гильцю, а ті всі крайні – навкола. Потому 
всі пляшут. Заспівуют, зачинає та, шо середню [гілку 
ввиває]. 

З руточки дві-три квіточки. 
Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати,
Своєму й дитяти
Віночок зачинати. (2)

І так три рази, а потім вже як сплетут, то потім плетут 
деревце, співают «деревце ввивати». Замість того, шо 
«віночок», то «деревце ввивати». Так само три рази. 
Потому – всілякі пісні заспівуют:

Берегом, берегом, бережиною
Знайшла я хусточку під ожиною. (2)
Знайшла, знайшла, буду тримати, 
Кого-м любила, та й буду мати. (2)

***
Ой плине качур долі водою, 
Єму затичка за головою. (2)
Затичко моя затиченая, 
Дівчино моя зарученая, (2)
Заручив-їм тя півтора року,
Доки не взнали вороги з боку. (2)
Як ся дізнали – розщебетали, 
Бодай від Бога щастя не мали. (2)
Дівчина, дівчина над водов зросла, 
Ти мою шовкову хусточку знайшла, (2)
А в тій хусточці – всілякі цвіти,
Там молодий з молодов – прибрані діти. (2)
Як ся побрали – розщебетали,
Бодай від Бога всю ласку мали. (2)
Ой молода / молодий, серце, викупи деревце
Чи за гріш, чи за два, чи за чашу вина. (2)

Старша, шо плела деревце середне, ту гилку, тоди бла-
гословит три рази колачєми по голові. Шепче на вухо: 
«Бажаю щастя, здоров’я, всього самого найкращого». 
Так три рази. Потім кладе на стіл, поцілуютси. Моло-
да роздає чи медівник, чи торт, чи вино. Колис брала 
флєшку горівки, по кавалку хліба, а  хлопці вже під 
дверми б’ютси, бурлєютси, бо кавальчик хліба вине-
се з хати. Боже, є шо згадати. Тепер інакше, а в ті часи 
інакше було. То так не було, так як тепер. Кажемо, шо 
бідно, бідно, але таки не то, шо було колис. Іди з та-
ков біднотов. Як було, шо пригнала з полє, а не мала 
в шо си взути, а на коровай хочу йти, бо весілє. Воно 
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си називало «коровай». Прийдем під хату, бурлєєм-
си, чекаєм, доки за деревцє винесут кавальчик хліба. 
Повиходє сі, шо ввивали деревце, дівчата, всі йдут 
надвір. Дівчата вийшли надвір, гай танец. Грают, ді-
вчата гуляют. Якщо в хлопцє, то повиходє надвір, хло-
пец тоди бере в бояри. Та як ниньки кличут ціле село, 
та хто прийде. Тоди хлопец мав право лише родину 
чи колегу [запросить]. Берут пару хлопців, аби було з 
ким завтра іти за молодов. Вже повечерают і тоди всьо 
гуляти. Хто гуляє, хто має в чім, а старі розходєси до-
дому... Віночок як плетут молоді. На голову. Ше би-м 
ниньки зібрала ту молоду, так по-давному, і заплести 
вмію, і зібрати. Боже, Боже, та як заплетут, постєгают, 
«роги» називалоси. Вінок си клало з барвінку на го-
лову. Тут стрічки були, а суда всьо квіти і коси. Коси 
кожна дівчина мала великі... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Батьки благословили. 
Ну аякже... То і деревце ввивали, то також молода 
йшла в село уперед, то благословити колачєми і сіллю, 
і в село просити... З вінком у суботу, сплели, поблаго-
словила мама, аж тоди вона йшла. В  неділю також 
благословит. Казав батько Юрко, небожчик, Слобо-
дян: «То не калинонька си ломит, то молода си клонит 
перши свої матіночці, всій свої родиноньці, а потому 
батькови». Так само поблагослов’є, і вона тоди йде до 
шлюбу... 

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАН-
НЯ   Раненько гай до церкви. Позолотили дзюбки, 
п’єти пазлітков і так. Вони си не виділи, аж в церкві 
одно на другого глипнуло. Молода йде від себе, мо-
лодий – від себе. Прийшли, коло церкви, ксьондз ви-
ходит на поріг, поблагословит і заводит до церкви... 
Від шлюбу приходє, то вже стелє біле полотно свої 
роботи, то аж так на сходи, аж до хати. Знадвору до 
хати по вборі полотно чи, там, верітки. Більшість, то 
було з свого робленого полотна. То всьо своє робле-
не було, то яке було. Я спідницю мала роблену, а від-
ки було взєти. Як піду гуляти, то кров від того пруга 
по ногах босих. Таке було. Прийдут від шлюбу, тоди  
співают: 

Ой вийди, дядичку 
(се казали не «тату», бо колис казали «дядю»), 

Звертайси, своєго дитяти спитайси,
Де твоє дитятко бувало? 
Під райським віночком шлюб брало.

Тоди тато з мамов благословлє, і до хати [йдуть] по тім 
полотні. Дівчєта, дружки, всьо, аби си живо віддава-
ли, позабігают до хати. 

ПОСАД  За стіл заходє, але молода не має права сісти, 
поки не посадит тато з мамов. Прийде тато з мамов, 
посадє одно, потом друге. Берут хусточки, такі ма-
ленькі, сі «носові» як кажут. На плечі тако-во, обома 
руками, звідти і звідти, за плечі і так три рази садит. 
Перше тато чи мама, та, певно, тато перше. Тепер двоє, 
то вже інакше. Колис було інакше, бо то була одна мо-
лода. Тато приходит, сам посадит її, а  потому мама 
приходит, і  мама посадит. Ввечір садє обоє на по-
душку, на кожух, як молодий за молодов прийде. Тато 
чи мама приходит, віп’є шос, покушєє до доньки, до 
молодої, та й побажає її всього найкращого, поблаго-
словит і йде мама, тато виходє. Люди, гості вже тоди 
гостєси до вечора. 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Вечором приходит мо-
лодий за молодов. Виходє за стола, танцюют до вечора. 
Потом кажут: «Молодий йде за молодов. Ховайте мо-
лоду». Всьо, рух. Я була аж у Михаська на горі. Прийде 
молодий за молодов на вбору. Колис кіньми їздили, 
якшо далеко. Всіляко було. Приїде молодий за моло-
дов і купує. Заходит до хати, ше заводє «Корогід». «Ко-
рогід-хащі, чіє дівча краще, чи попова, чи дякова, чи 
нашого мужика». Заходє до хати поза стіл. За столом – 
братє, молода на столі лежит [нахилена на стіл], зверху 
колач, молодої він не видит. Купує не знає шо. Молода 
під столом, схована, а тут бабця чи там така, шо вміє. 
Та й торгуютси, та й торгуютси. Братє не хотє прода-
вати. І шо хочеш роби. І так було навіть, шо виходили 
із-за стола. І шо хочеш роби, ше раз заходили, пуджєли 
бояри. Бо то молодий собі набирав боярів із хлопців, 
а молода мала братє. Та й вже як дійдут згоди, та й гай 
живо купив, ану відривай від стола. Молодий переска-
кує через братів, молодов си буде тішити. Раз від стола, 
другий раз, третій раз відорве цілювати, а то нема шо. 
Сміютси. То було весілє, то було на шо си подивити. 
Тоди шукают молоду. Як добрі братє, гай давай нам то і 
то, і вілазєй, вона вилазит з-під стола, а ту зібрану вже 
потягнули. Він виходит назад, передоймає через стіл, 
передойме її, поцілує, та й сідают за стіл. Співають:

Татарин наш братчик, татарин, 
Що продав сестричку задарем...

Се братє співають. Погостював. 

ПОСАГ  [Молодий] забирає молоду до себе на постоянне 
місце жительства. Тоді ріхтуют молодій посаг, як то 
кажут, маєток всьой на фіру  – подушки, насамперед 
ліжко [...], верети, кожухи – і сідают, і вйо. Співали:

Ой вийду я, гукну між гороньками,
Піде голосочок до рідної мами, 
Мати як учує, та й ся обрадує:
– Дес моя дитина по полю мандрує,
Мандрує, мандрує із поля додому...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  На послід-
ку співают:

Вже би-м була їхала, вже би-м була йшла,
Я ще свої матінці не дякувала.
– Дякую тобі, мамо, що будила мене рано, 
Більш не будеш, не будеш.
Вже би-м була їхала, вже би-м була йшла,
Я ще свому татови не дякувала.
– Дякую тобі, тату, шо пускав хлопців в хату,
Більш не будеш, не будеш.
Вже би-м була їхала, вже би-м була йшла,
Я ще свої сестрі не дякувала.
– Дякую тобі, сестро, шо чесала косу рясно, 
Більш не будеш, не будеш.
Вже би-м була їхала, вже би-м була йшла,
Я ще своїм порогам не дякувала. 
– Дякую вам, пороги, шо стирали хлопці ноги,
Більш не будуть, не будуть. 
Вже би-м була їхала, вже би-м була йшла,
Я ще своїм сусідам не дякувала.
– Дякую вам, сусіди, шо складали пльотків  
 сліди, (2)
Більш не будуть, не будуть. (2)
Вже би-м була їхала, вже би-м була йшла
Я ще своїм воротам не дякувала. 
– Дякую вам, ворота, де стояла хлопців рота, (2)
Більш не будуть, не будуть... (2)
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ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ОБРЯДОДІЇ З КУР-
МИ  Зустрічала мама і тато, благословили коло порога 
і також пускали до хати. З нев ішли сі, шо ніби везут 
посаг. Йде з нев матка та, шо тримає в церкві корону. 
Іде з нев і буде роздавати курку. Від молодого ніхто не 
хтів додому, бо кожде хоче курки, бо вона мала мати 
печену курку. І кожному по кришичці ділила... 

УМИВАННЯ МОЛОДИХ / ГОСТЕЙ  Дзенько з Кулаків-
ців то прийшов нас відвідати, рано прилетів до сто-
доли: «Ану вставайте, ви якого лиха ше до сеї пори 
спите? Люди вже їсти хотє, а вони ше сп’є обоє». Ми 
повставали, помилиси та й пішли просити на сухарі. 
Самі воду з криниці мали. Ми могли і до потічка на-
віть йти, бо то недалеко. Були такі, шо ходили [вми-
ватися до потічка]. Побризкают одно на другого, на-
лєют води та й втікают одно, то друге. Мені – непов-
них дев’ятнадцять, вісімнадцять з лишним, а йому – 
дев’ятнадцять...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Медівник, завиванець – рулєт з ма-
ком чи з сиром, чи з повідлом. Казали, цистечка пек-
ли, коржики. Варили студенец чи, там, юшку («душе-
нину» тепер кажуть, м’ясо), борщ, голубці, капусту з 
м’ясом, каша кукурудзєнна і всьо. Компот, кашє до за-
виванців, медівник, того трошки, того трошки, а такі 
страви не було, як тепер. То все було гаряче.

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Як заграли «Козака», Мати 
Божа, ну, а тепер хто знає «Козака». А колис, ну, а ди 
ми лишень говорили, що весілє приходє з хустков. 
Так. Та й «Козака»... Ідуть хлопцє, ідуть братє з хуст-
ков до молодого, бо від молодого то приходє з ме-
штами, молодій мешти приносє. Від молодої йдут з 
хустков до молодого, несе хустку до бока, бо він не 
пішов у село, бо хустки ще не мав до бока, від мо-
лодої. Приходє, на колачі хустка прив’язана, ну, й 
лиш через поріг, і музики вже грают «Козак». То той 
«Козак» як урізали, як він сів «Гайдука» кільканаціть 
раз, то ті ноги не рип’є та як ниньки. Божечку, дівчи-
на кожда собі такой-во, а хлопец кождий «Гайдука» 
з тим колачем, відгуляли раз, прийшли, він відпра-
вив, от, гуляют ше раз, аж за третім разом, за дру-
гим він бере колач, хустка ще си лишає, аж третий 
раз бере хустку. Три рази як вріжут «Козака», та й 
тим хлопцам більше нічого не треба. Вони як сідают 
уже, не питают, би їх просили по тих сто грам і шо-
небуть закусити, але вйо. То варто було подивитиси. 
А ниньки я не маю понятія. На шо то молоде має си 
дивити. Боже, а  «Краков’як»! Боже, а  «Верховини»! 
Та ми ще їздили в Тернопіль, «Верховини» то я ще 
показувала. То я ще пам’ятаю... Михалина Місько їз-
див, Ганусє Слободянка, я, Мілька Сольська і хто-хто 
ще. Нас дві тіх-во, дві партії їздили, два той їздили, то 
варто си подивити. Гуляют «Верховини», кланяються 
одні до других, потом розходєси, гуляє з однов – дру-
га чекає, гуляє з другов, ну, варто си подивити на то. 
А ниньки на шо? Або колис того-во, як си називає, 
бодай тє світ не знав, ой-ой-ой... «Пара за пару» – се 
вже пізніше було. Але ой, шо си розбирают аж до-
гола, най ти світ не знає. «Каперуша»... Та то всякі, 
ну, всякі танці, то було весілє, то було си на шо по-
дивити. Боже, Боже, наберут хлопчиска на задниці, 
на задниці котрийсь був у Палажнюковій хаті, та й 
взєв половину гарбуза, під штани. Бо то як вперіщит 
ззаду нагайков, як улупит, то би дісно задница тріс-

ла. Гарбуз заклав. Вироб’єли... Було весело, хоть було 
бідно, страшенно бідно, але було весело, шо було си 
на шо подивити. Ниньки я не знаю... Шо та молодь 
має робити? Та й каже, чо’ вона сама буде в сім селі 
тримати...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Мене возили на тачанці аж туда-
во через потік. Чудеса були. Весело було. Казав, не-
біжчик, Камінський: «Заїхав коло костьола в потік і 
розкладає мапу на березі». Каже: «Тут музики мают 
грати». Та як у потоці? Потік три метри, вода тече, 
всьо позалазило в воду і тачанков стали у воді, а він 
каже, шо тут має бути. І давай «конєм» того (то не 
коні, то два хлопи запряжені), і  тоди наливают го-
рівки в келішки, вони випили, гай, вьой батогом, по-
їхали далі. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  Перебераютси жінки 
одна за молодого, друга  – за молоду. Тепер нема та-
ких. Вельон чіпают, марлі, стонжки [стрічки], бантики 
почіпают, молодого – в райтки, чоботи такі колишні. 
Бойчук перебравси за молодого, заклав зуби з бурака 
чи з бараболі, язик намалювали, кавалок паперу чер-
воного. Боже, шо вироб’єли, то було весілє... 

ДАРУВАННЯ  Роздас курку, роздає дари всім. Хустки чи 
полотно, чи таке шо кому: татови – сорочка, мамі – 
хустка, свитер якис, хто шо міг. Побічним, то так: 
пірвані штани, подерті капці, і  всьо, всьо, і  то всьо 
мусіло йти, пило сто грам з даром. З  даром не вий-
шов й пішов, всьо має гуляти, кожне має з своїм да-
ром перегуляти. Одну натягают штану, друга си тєгнє 
і вьой. Мене як були вбрали у молодого. Та ниньки є 
в шо. Ниньки колготки натягают... Вуйко Іван був по-
накуповував на гуманітарці: капелюх, кошик, ліфчик 
і якіс труси. Мене як зібрали там, то вони вмирали 
зо сміху... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вже хресна матка розда-
ла курку, тоди вже більш нічого такого. Тоди його 
мама розв’єзує. Роздали дари, його мама бере молоду 
розбирає з того вінка і то всьо. Ту хустку, то кида-
ют на рантух, ну та як тепер у нас кидают на ран-
тух. Як шлюб дают. В ту хустку мама по-молодицки 
її зав’єзує. Бо перше має мама зав’єзати. Бо тепер шо, 
тепер взєли шлюб, хіба до церкви і то до церкви на-
віть в хустках не йдут, би в церкві було в тій хустині. 
Аби хоть накрилоси. Колис, Боже борони, було, аби 
не тримати [на голові хустку], потому по-молидицки 
бере другу хустку. Мама відправ’єє з дому, то дає 
хустку-рантух [намітку] шо би мама [молодого] 
зав’єзала, і  вона в су хустку зав’єзує, тоди ще гуляє 
третий день ніби в сій хустці. Потому вона походит, 
то вона дає другу хустку, нову хустинку дарє, таку де-
лікатну, но зав’єзати вже малу. Бо то велику давали. 
Маленьку хустку вона зав’єзує. І вже ходит собі, як 
газдинє. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Потому ще ходє обоє 
кликати на третий день, на сухарі. Ше сухарі роб’є. 
Скликают близку родину. Де в кого музики були, але 
то вже рідко... Сходилиси, се вже просили, котрі рід-
ніщі там. Сходилиси, воно називаєси «сухарі», бо то 
вже рахували, шо то вже хліб засихає до тої пори. Де 
субота, неділя, понеділок, а то аж у вівторок. Давали 
їсти, пили, їли. Сиділи за столом. Ми вже так, хтіли – 
посиділи, хтіли  – вийшли, пішли. То вже для сватів 
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воно си називало. Свати молодого й молодої, то вже 
всі разом, це вже нє отдєльно, це вже всі разом свати, 
вже собі тоди балакали і за поле, і ше там за яке при-
дане. Може, кому шо си не сподобало. Може, ше хто 
схоче впівнути  [?] якогос додатку. Та й так, се було 
[у] вівторок, а в середу будут у другого свата. Сухарі 
вже у молодої, а то в молодого. Ниньки на сухарі до 
молодого... 

с. Касперівці
Записав В. Ткаченко 8 жовтня 2011 р.  

у с. Касперівці Заліщицького р‑ну Тернопільської обл. 
від Лікарівської Ярослави Іванівни, 1933 р. н. 

СВАТАННЯ, ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  Колис, як я за-
сватуваласи з своїм чоловіком, небожчиком, то ішли 
до священика на заповідь давати. Несли курку і пару 
колачів. Старости йшли, два старости, молодий і мо-
лода. Там же він читав молитву нам, ксьондз. І потому 
заповіди голосив на церкві. Три заповіди. 

ВІНЧАННЯ  У четверту неділю брали шлюб. Ми ходи-
ли з ним. Він хоч і не був звідси, але ходив і всьо ви-
конував. Тоди вже як ми заручилиси, через три неділі 
було весілє. Перед весілєм, у п’ятницю, ішли до спо-
віди, сповідалиси. Потому ішли до священика, додо-
му. Сідали за стіл... Там хрест, і він нам всякі молитви 
читав. Казав, щоби не розлучатися, поки будем жити. 
Він виконував усьо то, шо я казала, усьо виконував. 
Потому ходили-м до шлюбу, ше була одна пара моло-
да. Брали-м шлюб і причастіє у неділю, перед весілєм. 
Причєсчєлиси, взєли шлюб. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ Деревце, се у «коровай» увивают 
дєвчєтка, з сосни штири гільці, а  в середині п’єте є. 
Увивают барвінком, квіточками, і  потому, як іде мо-
лодий за молодов, то то деревце несут, і там старости 
минєютси, і кидают на хату деревце...

Вийси, деревце, гладко, 
Як червоненьке ябко [яблуко],
Від спода до верха – барвінком, 
На вершечку – калинков.
Будем деревце ввивати,  
Будем твоїх гостей частувати...

У  внуки ввивали, але я надворі сиділа. Ввиває пер-
ший тато і мама. Кажут: «Благословіт, люди!». Вони 
кажут: «Най Бог благословит!». Так три рази. Потом 
дєвчєтка ввивают і ці гільці зв’єзуют до сего середно-
го, і ввивают. 

Дай, Боже, у добрий час, 
Як у людей, так у нас, 
На щасливу годину, 
На свою родину. 
Ой Надійко, серце, 
Відкупи деревце
Чи за гріш, чи за два, 
Чи за чарку вина.

Три рази переспівуют, так молодому і так молодій. 
Кидают на хату, і так воно на хаті собі і стоїт, то де-
ревце. Се було разом весілє, бо то в ресторані, то то 
інакше, але деревце ввивали. Він був тут, бо молодий 
з Бедриковиц, з сусідного села... Як мают на понеділок 
сходитиси ввечір гості. Робили три дни: субота, неді-
ля, понеділок... Кухарка була, старша жінка, шо вари-
ла, пекла всьо вона...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У «коровай» йшла молода 
просити до ксьондза з молодим, аби прийшов на весі-
лє, але він не йшов, то носили так же йому знов колачі, 
лишєли йому колачі і додому прийшли... У нас цілий 
кут просилоси, ходилоси. Ішла молода з колачєми, 
дружка несла торбу і повісма. Колис як були коноплі, 
як робили, тіпали повісма. Дружка на руку замотує і 
йде з тим повісмом, і дают люди на то повісмо моло-
дому, кажут «на штани». Йдут у четвер просити тут у 
селі до вінків, на суботу. У суботу сходєси жінки, шо 
вінок плетут, співают. Борше на тиждень ходила по 
селах, коли мала родину. І до Городка ходила просити, 
пішки ходила, хто їхав тоди. Була зима, за дружку була 
мала, мала лиш одинадцять років. Та й кажу: «Матко, 
як я си намучила з вашими повісмами, я вже негодна 
ходити кіко, з вашим віддаваням та й з вами». Ходи-
ла, мусіла ходити, бо вона дружка була. «Просили вас 
тато і мама, і я вас прошу прийти до нас на “коровай” 
і на весілє», – молода [говорила]. Дружка каже: «Про-
сит молода благословенства». Молода тоди просит. 
Відповідали, чи підут, чи не підут...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  У неділю приходит мо-
лодий за молодов, купує молоду. У неділю, увечір вже, 
то йдут надвір, збирают хлопців, йдут за рантухом 
[наміткою]. Два хлопці гуляют, до молодої рантух не-
сут. Той рантух дают молоді. Потому молодий йде за 
молодов. Приходит... Колачем накривают їй [молодій] 
голову, аби він не видів. І  тоди торгуютси братє, шо 
би гроші дати. Дає гроші та й викуплює молоду. Тоди 
разом сідают за стіл. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Кропили водов і обси-
пали житом, і кажут: «Благословіт, люди!». Люди ка-
жут: «Най Бог благословит!». І  так три рази, ідут до 
шлюбу. З шлюбу як приходє, родичі стоят на порозі, 
мают по два колачі і сіль, і благословлє. Діти вклонє-
ютси родичам в ноги і цілюют тата чи маму в руку, 
мама – в голову. Так було і тепер-ка так, бо виділа-м, 
як благословили, шо женивси з моєв внуков, то він 
сирота, мами немає. Мав шість рік, як мама вмерла. 
Він коло бабки виріс і сестри. Тато тут благословив, 
сестра – замість мами, а тато благословив тут у мого 
сина на порозі. І мої, обоє, діти їх благословили. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Тоди як я си віддавала, такі страви 
були: юшка («душенина» казали), капуста, голубці, 
кашє молочна, завиванец, медівник. Отаке було ве-
сілє. Я як си віддавала, то було дванадцять літер го-
рівки, і всі танцювали, співали, забавлєлиси, а тепер 
треба бочку горівки, аби то всьо провадити. Колис не 
пили та, як тепер... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Забирає молодий молоду 
до себе... А  потому після обіду в понеділок молодої 
мама, тато і гості ідут зав’єзувати молоду. Ідут туда 
зав’єзувати. Зав’єжут молоду, вона зі всіма привитає-
си з сими гостями, і  там приймаютси. В  хустку по-
молодецки. Тепер попід кинец. Співают:

Червоний бурачок, зелена му гичка, 
Вчера була дівчинонька, ниньки – молодичка...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  У вівторок ішли в гости-
ну до молодої. Всі гості молодого ішли в гостину до 
молодої. Просили в нас на сухарі. Казали, шо на сухарі 
просє. Та й йдут на сухарі до молодої. Нічого не несли. 
Ішли, співали вздовж дорогов. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



455ЗАЛІЩИЦЬКИЙ  РАЙОН

c. Новосілка
Записала М. Юрійчук 2008 р.  

у с. Новосілка Заліщицького р‑ну Тернопільської обл. 
від Ковбіньки Василини Андріївни, 1937 р. н.

СВАТАННЯ  У нашому селі сватання, оглядини й зару-
чини об’єднані в такому обряді, як «слово». Молодий, 
його батьки, найближчі родичі з калачами йшли до 
нареченої. У наш час молодий купляє для молодої кві-
ти, а також перстень. У молодої вдома збиралися най-
ближчі родичі, накривали столи. Уже за частуванням 
батьки обох молодят домовлялися про дату весілля, 
місце проживання молодих після шлюбу, посаг. Най-
частіше весілля відбувалося восени, після закінчення 
жнив, а часто і взагалі польових робіт. Цілий тиждень 
батьки молодих окремо готувалися до весілля, яке ко-
лись починалося в п’ятницю.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  У  п’ятницю зранку молодий зі стар-
шим дружбою  – «боярином»  – і окремо молода зі 
старшою дружкою ходили просити на зачинальницю. 
Ніяких особливих обрядів у цей день не відбувалося... 
Далі головний староста говорив прощу: «Стало то 
дитя перед нами, як ясне світло перед образами, на-
самперед просить Господа Бога, Матінки Божої і всіх 
угодників Божих, маму свою, тата свого, бабку свою, 
дзідзя свого, братів своїх, сестер своїх, тетів своїх, вуй-
ків своїх, сусідів близьких і далеких, діточок великих і 
маленьких, щоб простили і благословили, і в село ви-
проваджєли». Прощу староста казав тричі, а молода 
падала в ноги батькам. Гості в цей час співали:

Не калинка си ломить,
Маруся си клонит
Отцеви й матіноньці,
Всій своїй родиноньці... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ»)  Дружби йшли в ліс 
за деревцем для молодого й молодої. Робили його з 
верхівки молодої сосни, так щоб було шість  гілочок 
(одна  центральна) для молодої і п’ять  гілочок для 
молодого. Увечері приносили деревце в дім моло-
дої, а вона давала за нього могорич. Також дівчата в 
цей день збирали барвінок на віночки для молодих і 
для ввивання деревця. Вони купували його за калач 
в сільських жителів, адже хрещатий барвінок ріс ко-
лись у кожній господі. У наш час барвінок переважно 
збирають у лісі. Увечері запрошені збиралися на за-
чинальницю. Єдиною стравою в цей день був сир зі 
сметаною. Звичайно, музи́ки грали й співали веселих 
пісень, запрошували всіх до танцю... Молода при-
ходила додому, і  тоді починали ввивати деревце. Це 
було досить важливе дійство. Честю для дівчат було 
ввивати деревце,  особливо середню гілку. Деревце, 
яке приносили дружби, ставили в калачі, на вершечок 
кожної гілки прив’язували пучок васильку, гілки ка-
лини, а також гарне яблуко... Дівчата змотували в клу-
бочок нитки, тільки нитка мала бути міцною і довгою. 
Не можна було рвати або доточувати нитку, бо таким 
буде подружнє життя. Також мама мусила підготува-
ти червону стрічку або нитку, щоб зв’язати всі гілки 
докупи. Молода із дружками ставала збоку, а навко-
ло стола стояли дівчата – кожна коло своєї гілки, інші 
складали барвінок у пучки. Жінки в цей час співали: 

Ой-я з руточки
Дві-три квіточки.

Благослови, Боже,
І отець, і мати,
Своєму дитяти 
Деревце ввивати.
Ой дядик говорить:
– Най Бог благословить!
І Пречистая Мати,
І отець, і мати,
Своєму дитяти 
Деревце-я ввивати.
Ой ненька говорить:
– Най Бог благословить!
І Пречистая Мати,
І отець, і мати,
Своєму дитяти
Деревце-я ввивати.
Родина говорить:
– Най Бог благословить!
І Пречистая Мати,
І отець, і мати, 
Деревце-я ввивати.

 ***
Колесом, колесом-я вгору сонце йде, (2)
В нашої Марусі на столі рай си в’є. (2)
– Хто ж тобі, Марусю, сей рай дарував? (2)
– Дарував мені Біг, ще й дядичко мій, 
Ще й ненька рідненька, що в Бога годненька,
Ще й усі святі, ще й люди добрі.

 ***
Райське деревце (2)
Над раєм стояло, (2)
Я в рай си похилило, (2)
Синенько зацвіло, (2)
Не много вродило.
Ой зродило ж воно (2)
Дві-три ягідочки.
Перша ми ягідочка – (2)
Молоденька Марусечка.
А друга ми ягідочка – (2)
Молоденький Іванко.
А трета ми ягідочка – (2)
Молодої родиночка.

 ***
Коби нам той си гай розвив, (2)
Що нам таке зілля вродив,
Що взимі не замерзає,
А уліті не в’єває,
Та що взимі зелененьке, (2)
Та що вліті багровеньке.

 ***
Щаслива Маруся у Бога,
Стояли ангели в порогах.
Стояли ангели, світили,
Поки ми деревце не ввили.

 ***
Ой у лісі, ліску на піску
Стояла пшеничка-я в стіжку,
Ми тую пшеничку збирали,
Маруси деревце ввивали.
В долину, дівочки, в долину
Та й по червоненьку калину,
Ми тую калину ламали,
Маруси деревце ввивали.
Згори до долини – барвінком,
На самім вершечку – васильком.
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***
Ой ми дівочки з міста,
Ввили деревце згуста,
Як ми го довивали,
Мед, вино проливали.

***
Качечки сизокрилі,
Дружечки чорнобриві,
Виведіть нас з хати
Надвір погуляти.
Качечки кучеристі,
Дружечки дженджеристі,
Виведіть нас з хати
Надвір погуляти.

До цього часу деревце мало бути ввите.
Ой дайте нам краски (2)
Зв’язати галузки,
Червоної калини
Для вашої дитини. (2) 

Молода подавала дівчатам, які ввивали деревце, чер-
вону стрічку або міцну червону нитку.

Вийси, деревце, гладко,
Як червоне ябко [яблуко].
То вгору, то в долину,
То ружов, то калинов. (2)

Дівчата зв’язували гілочки деревця. Дівчина, яка вви-
вала середню гілку, витягувала деревце з нижнього 
калача й починала танцювати. У цей час співали:

На горі кришталь виливається, 
Ненечка зятенька сподівається,
Солому січе, пироги пече,
Сальцем ся мастить, пироги мастить.

Та дівчина, яка танцювала, легесенько торкалася голо-
ви молодої і казала: «Благословіть, люди!». 

Ой плине качур далі водою,
Йому затичка за головою.
Затичко моя затиченая,
Дівчино моя зарученая.
Заручивим тя півтора року,
Поки не знали вороги з боку,
Як ся дізнали – розщебетали,
Бодай від Бога ласки не знали.
Благословіть, люди!
Ішла я берегом, бережиною,
Найшла я хустину під ожиною, 
А в тій хустині – всілякі цвіти,
Маруся з Іванком – прибрані діти.
Марусю, серце, викуп деревце.
Ні за гріш, ні за два – за чашу вина. (2)
Благословіть, люди!

Дівчина, яка виплясувала деревце, застромляла його 
знову в калач і шепотіла молодій на вухо побажання 
щасливого життя. Потім дівчата кидали барвінок, що 
залишився, на молоду і дружок. Після цього молода 
роздавала всім присутнім медівник. Такий обряд від-
бувався і в молодого. У цей час співали:

Зашуміла ліщинонька, як ся розвивала,
Заплакала дівчинонька, як ся віддавала.
Ой не шуми, ліщинонько, та й не розвивайся,
Не плач, не плач, дівчинонько, та й не віддавайся.

Якщо в молодої помер батько чи мати, то був звичай 
розчулювати наречену. Співали: 

– Сестричко (або ім’я молодої), сестричко,  
 в тебе вісілєчко.
Напросила-с гостий повне подвірєчко. (2)
Напросила гостий, є велика хата,
Лишень не просила рідненького тата. (2)
– Я тата просила і в тата бувала,
На моїм татуні виросла мурава. (2)
Я у тата була, я тата просила,
На моїм татуси виросла могила. (2)
Висока могила ягідки зродила,
Бодай же сирота на світ не родилась.
– Грабарю, грабарю, зроби мою волю,
Розкидай могилу по широкім полю, (2)
Як вітерець повіє, травиця зів’яне,
Тоді моє серце тужить перестане. (2)
Не лиш я сирота, є ще сиріт більше,
Якби-м мала тата, було би ми ліпше.
Якби-м мала тата, так як маму маю,
Принесла би-м води з чистого Дунаю.
Принесла би-м води, дала си напити,
Якби-м мала тата, хоч си подивити.
Ой піди, матусю, до другої хати, 
Чи не прийшов тато мене повитати...

ВІНКОПЛЕТИНИ  Найбагатшою на звичаї та обряди була 
субота. Зранку молоді ходили просити на вінки. При-
ходили в хату до людей, дружка промовляла: «Слава 
Ісусу Христу!». Господарі відповідали: «Слава навіки!». 
Дружка: «Просить молода благословенства». Госпо-
дарі: «Най Бог благословить!». Молода: «Просили вас 
тато, мама, і я вас прошу, якщо ваша ласка, прийти до 
мене на весілля». Господарі: «Дякуємо татові, мамі і 
тобі за послугу. Обов’язково прийдемо». Після цього 
молода цілувалася з господарями, їх запрошували сіс-
ти. Молода: «Сядьмо, подруженьки, щоб у цій хаті за-
вжди добро сідало». Якщо були на виданні дівчата, то 
казали: «Сідаємо, щоб старости сідали». Прощаючись, 
говорили: «Бувайте здорові у вашій хаті. Обов’язково 
приходьте». З такими самими словами просив на ве-
сілля молодий зі старшим дружбою. Десь по полудню 
сходилися до хати (окремо до молодого і до молодої) 
жінки, які плели віночки: молодій  – на голову, а  мо-
лодому – маленький віночок на шапку. Зараз його чі-
пляють зі зворотної сторони піджака. Вінок плела жін-
ка, яка мирно і щасливо жила в шлюбі, решта жінок 
складали листочки барвінку. Удовиці або розлучені не 
брали участі в цьому обряді, щоб не накликати біди 
на молодят. Плели вінок на калачі, у який утикали мо-
нети – на багатство. Особлива вимога щодо плетення 
вінка: нитка, якою плели вінок, мала бути червоною 
й міцною, а довжина – такою, щоб вистачило на пле-
тення, бо не можна було ні обривати, ні доточувати її. 
Мама молодої (молодого) зверталася до тієї жінки, яка 
мала плести, із такими словами: «Бери (ім’я жінки), 
починай віночок плести, щоб у моєї дитини була зла-
года і мир в хаті, а кохання ніколи не переводилося, як 
у тебе». Після цього молода з дружками ставала перед 
столом, жінка тричі хрестила калач, утикає копійки, 
брала барвінок, нитку і казала: «Господи Боже, допомо-
жи». Починала плести віночок. У цей час усі співали:

Ой-я з руточки
Дві-три квіточки.
Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати,
Своєму дитяти 
Віночок сплітати. (2)

www.etnolog.org.ua

IM
FE



457
БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕ-

СІЛЛЯ  Коли віночок уже був сплетений, молода сіда-
ла на крісло, спиною до столу, а мама й тато по черзі 
тричі кропили її свяченою водою. Потім мама брала 
віночок у руки й тричі клала його на голову зі слова-
ми: «Благословіть, люди!». Усі відповідали: «Най Бог 
благословить!». Так само робив і тато. Кожного разу 
вінок лише прикладали до голови, останній раз за-
лишали на голові молодої. Після вінкоплетин молоду 
виряджали в село. Вона була в національному одязі. 
Падала в ноги батькам, ті благословляли доньку кала-
чами й сіллю. Під час цього дійства батьки зверталися 
до весільних гостей зі словами: «Благословіть, люди!». 
«Най Бог благословить!»,  – відповідали гості. Далі 
співали: 

Ненька дочку родила, 
Місяцем городила, 
Сонечком повивала,
У село випроводжала...

Після цього молода віталася з усіма присутніми в хаті 
й разом із дружками йшла до священика, а також до 
оселі молодого. Разом з ними йшов старший староста, 
який ніс до священика калачі й курку. Такий самий 
обряд відбувався і в домі молодого. У цей день молоді 
не повинні були зустрічатися й бачити один одного. 
Молоді запрошували священика на весілля, а  старо-
ста уточнював час вінчання. Від священика молода з 
дружками йшла до батьків молодого просити на ве-
сілля, а  молодий  – до молодої. Дружка казала: «До-
брий вечір! Просить молода благословенства». Батьки 
відповідали: «Най Бог благословить!». Молода: «Про-
сили вас тато, мама, і я вас прошу з вашого весілє на 
наше. Прошу тата бути мені за тата, маму – за маму, 
брата – за брата, сестру – за сестру, бабку – за бабку, 
дзідзя [діда] – за дзідзя, родину – за родину, а вашо-
го сина Івана – за чоловіка не на день, не на рік, а на 
цілий вік». Далі тричі падала в ноги, цілувала руку 
мами, тата, а батьки благословляли її – клали на голо-
ву калачі. Молода цілувалася з усіма, хто був у хаті...

ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН

с. Романове Село
Записала Л. Артюх 14 серпня 1989 р. у с. Романове  Село 

Збаразького р‑ну Тернопільської обл. 
від Погорельської Катерини Михайлівни, 1929 р. н. 

СВАТАННЯ  Старости – дядьки два – і молодий догово-
рюватись ішли. Хліб не несли, нічого не несли. Старо-
сти пішли (другий раз) і молодий, і його батьки. З го-
рівкою, хліб несли. Ставили горівку, жартували. Хліб 
ставили на столі, а ті ставили страви, а як незгода, то 
сваряться, хліб забирають, горівку і йдуть. Гарбуза 
да́ла. А як згода, то гостюються, хліб лежить...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Мама кликала кумів, су-
сідів, по родині без хліба. Молода ходила у вівторок 
з двома дружками в українському строї у вінках з 
биндами [стрічками]. Колись кликали ціле село, бо 
обіжувались, як минала молода чиюсь хату. Носила 
коровайці, короває ́ць дала – запросила, діти дуже ті-
шились. Сантиметрів десять-п’ятнадцять завинутий і 
зверху – ружечка, а запрошені давали їй повісмо, пря-

диво, то її набуток. Конопляне, бо коноплі більше сі-
яли. Молодий з дружбами ходив [запрошував] теж на 
весілля. Співали, з коровайцями.

КОРОВАЙ  Коровай пекли у вівторок з обіда. Пекли дві 
свахи, брали їх з родини – вуйну чи цьоцю, молодиці, 
не вдовиці. Пекли у молодої і в молодого. Несли муку, 
яйця, цукор, курку. Сваха ще вдома пекла коровай, 
щоб було з чим йти на весілля, з різкою. У діжці роз-
чинили, удвох місять, сміються. Кругла бляха, підрос-
те, тоді підкрашують ружами з другого прісного тіста, 
виробляють поверх, всадять у п’єц, вигортали самі. Як 
виріс великий [коровай],  п’єц розбивали, тоді тіши-
лися, що добре будуть жити молоді. Якби репнув, то 
плачу ́ було б, розпадається весілля. Гуляють. З діжкою 
гуляють. Як руки помили, тією водою ляпалися самі 
й інших мастили, воду лляли, аби не на гній, з хліба 
[воду] де-небудь не лляли, а під кущ. Частували. Да-
вали короваєць додому. Поставили на столі, вбирати-
муть у середу... В Кобилії Збаразького району всі люди 
несуть короваї з барвінком і з різками, півстодоли на-
несли. Дружка принесла три поверхи коровай, звер-
ха – різка, гільця не було...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  Варили, пироги пекли. Коровай 
маїли свахи. Барвінок приносили з городу. Ставлять 
різку на три галузки у квітах і ябка [яблука] на ті різ-
ки. Обмотували папером. Потім стали коралики з тіс-
та вішати. Будь-яке дерево на різку йшло. Барвінок – 
віночок плели, чіпляли квітки, староста той коровай 
буде нести. Не запікали всередину...

ВІНКОПЛЕТИНИ  Дівчата  – коло молодої. Рихтували 
віночок для молодої. Вечір  – вінкоплетини, плетуть 
віночки, букети для всіх весільних гостей. Зараз є він-
коплетини. І  коровай печуть. Хлопці приходять на 
вінкоплетини, гуляють. Співали, танцювали, музи ́ки 
були. До вінка грали, частували...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Гості йдуть. Всі 
зійшлися. Всіх беруть за стіл. Пере́куска: драглі, пиро-
ги печені, сир з сметаною, риба смажена, печеня з кар-
топлею, кашу гречану пекли, риж пекли з повидлом, 
як перекладанець... Підливки, розсіл з макароном, 
капуста варена рідка з пшоном, пироги печені й ва-
рені, ніяких там «ферде-фелів», якихсь там «їжачків» 
та «грибочків». Холодні перекуски, борщ варили, те-
пер – ні, рідко буває. Танцюють. За посаг сідають... Ще 
перекуска й обід. Тепер остання, зараз – солодке. Ки-
сіль випи ́ханці, колись сушеню варили, пити давали. 
Пиво з буряка колись робили, тепер справжнє пиво 
дають, бо купчого пива тоді не було, та й грошей не 
було, меду додавали, дріжджі, хмелю...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  У молодо-
го те ж саме. Благословляє хлібом, свяченою водою 
мама, а тато сипле пшеницю. До молодої йде. І зараз 
так... Молодий збирається до молодої, дві бляхи хліба 
під пахву, під обидві руки і йде. Не посипають. При-
ходить. Мама й тато виходять з хлібом. Змінялися хлі-
бом. Завжди так...

ПЕРЕЙМА («БРАМА»)  Дві смереки, обмаюють, лозунг 
«Многая літа молодій парі», стіл в брамі, образ з руш-
ником, буває  – Тараса Шевченка, хліб стоїть. Будуть 
вимагати горілку з молодого. І колись, і зараз так. Як зі 
свого села молодий, то йому брами не ставлять, а хлі-
бові кланяється, цілує його, і хлопці забирають його 

ЗБАРАЗЬКИЙ  РАЙОН
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собі. Молодий приходить. Молода виходить з дружка-
ми, кланяються і просять до хати. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  На подушці сидить. Ви-
водять. Мама благословляють хлібом. Мама й тато 
сідають, і хрещені, і на коліна хліб кладуть. Молоді ці-
лують хліб і в руки цілують, і плачуть. Тепер теж так. 
Виходять, мама кропить, тато сипле пшеницю, жито, 
цукерки. 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Йдуть до шлюбу. 
Несуть малий короваєць священикові. Староста несе. 
Тепер несуть торт («короваєць» називають) і шам-
панське. Вперед розписувались, потім вінчає, бо без 
справки  не можна. Присягає. Вінки. Читає «Многая 
літа». Як вийшли з церкви, йдуть до молодої. Під поріг 
привів, а до неї не йде. Пішов додому. В неї весілля...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Пізно вночі. Староста ставить 
коровай проти молодих, дружби ріжуть і роздають...
Співають, мало не до сварки доходить. Люди підхо-
дять, кидають гроші чи дарунок, і коровай за це [да-
ють їм]. Мамі й татові перше. Хрещені, ближчі з ро-
дини. Молодим не дають. Молодь теж отримує. Музи-
кам – підошву [низ короваю], без грошей...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молода сидить за сто-
лом, і два козачки – пильнують. Вона весь час за сто-
лом. Молодий стоїть біля столу. Викупляє від козач-
ків, торгуються, викупляє, вони дають йому руку, він 
перелазить через стіл і сідає біля молодої. Молодий – 
справа від молодої. Коло неї – його дружина, а коло 
нього – її дружина, а тоді всі гості...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Музики 
грають. Молодий молоду забрав, за молодою – прида-
не. Вона свій хліб несе свекрам. Щось можуть вкрасти 
(курку, качку, порося) через те, що вона йде з дому. 
У дворі мама, тато, [молода] кладе свій хліб на столі, 
цілує, кланяється вже і хаті...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Музики грають. Будуть роз-
бирати молоду. Перегулюють кілька раз з дружками, 
садять на подушку, вельона не було, віночок і бинди, 
дружки в ньому танцюють, щоб сі віддавали скоро. 
Мама [свекруха] хусткою завиває [нареченій] голову 
назад ріжками, і вже вона – молодиця... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  І  вже друж-
би дають відра в руки і – по воду далеко. Перекида-
ють, виливають, треба, щоб принесла. Тоді мітлу да-
ють в руки і прясти давали, щоб до роботи. Смітили 
спеціально. П’єц [піч] довбали, вапно давали, щоб 
мастила... 

ЗБОРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Гаї-Розтоцькі
Записала Л. Артюх 15 серпня 1989 р.  

у с. Гаї‑Розтоцькі Зборівського р‑ну Тернопільської обл. 
від Романевич Марії Михайлівни, 1922 р. н. 

СВАТАННЯ, ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ, ОГЛЯДИНИ 
(«ЗАЛЬОТИ»)  Ста ́рости – два старші з родини свої, 
молодий не йшов. Хліб несли. Як договоряться, то 
хліб міняли, а як відмовляли, то не давали хліба... За-
повіди священик оголошував три неділі. Чи нема яких 

перешкод, може, якась друга є беремена, або, може, 
молоді є родиною [до троюрідних]... Через три тижні, 
як все доб ре, роблять зальоти – до него приходять, до 
неї, родичі ко́нтракт робили на поле, хату, товар [ху-
добу], гроші.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Частували: хо-
лодець – драглі ́, м’ясо – печеня, капуста тушена, го-
лубці тоді не робили, борщ варили червоний – буряк 
квашений, капуста, морква, картопля і зажарювали. 
Пекли пиріжки, рогалики з повідлом, з сиром. Пиво 
куповане барилками [дарували на весілля]... А  го-
рілка – одним келішком, п’яних не було. З понеділка 
починали готувати... Порося кололи. Вудили м’ясо, 
сало, готували кишки, сальцісони з вареного м’яса – 
[у] вівторок, середу. В  четвер макарони качали, на 
розсіл з курей. М’ясо варили. Капусту з пшоном не 
варили, колись бабуня варили... Салат з огірків, ка-
пуста, макарон з розсолом, кишки ́ пекли з кашею і з 
кров’ю, м’ясо... Даро ́вання після перекуски, а вже за 
тим – гаряче...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Пекли рогалики, 
медівники, короваю не пекли, бо міщани. А  в сусід-
ніх  [селах] пекли й донині печуть. Кума пече коро-
вай – у обох. Близька родина несе коровай з різкою на 
три зубці і ябка [яблука]... 

ВІНЧАННЯ  В п’ятницю вранці молода з дружками (мо-
лодий окремо) – до сповіді, з сватками... Ще в четвер 
ходили молоді на катехис до церкви... Вона – попереду 
з дружками, він – ззаду з світилками, на кількох возах. 
Хліб батюшці чи медівник сваха везла й вина фляшку, 
рушник стелили й лишали в церкві. Вона клала на-
спід праву руку, він – наверха праву руку, а священик 
зв’язував їм руки єпатрихиляю. Клячали [ставали на 
коліна] вони. Перстені одягав. Присягу проводив. Не 
обсипали. Їхали до неї обоє на одному возі, а  після 
обіду було вже й по весіллю... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ішли на весілля просити, 
як далі – то кіньми. Не несли нічого. «Гуски́» – булоч-
ки маленькі – роздавали дітям вдома, всім чужим ді-
тям, яйцем мащені, втіха дітям... У  віночку молода, 
а дружки – у строях...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодий у 
суботу збирає своїх сватів – дружбів – і свах, світилок 
і їде до неї. Він кланявся мамі, татові, хресним, бабі, 
діду, там благословила хлібом, свяченою водою кро-
пила – тричі обходила мама його, зерном не сипала. 
Їхав. Віз хустинку й два медівники. [Усе це] дружба на 
таці ніс.

ПЕРЕЙМА («БРАМА»)  Ставили браму, як з чужого села, 
«перепина ́ти» називали. Дві сосонки, стіл, хліб-сіль, 
а він давав відкупне, хліб не забирав, краяв, частува-
лися, хліб їли, горілку пили. Тепер перепинають. Пус-
кають на подвір’я. Він стає на порозі, як за зятя йде, 
а її мама виходить з хлібом – два круглих – і перепиває 
його, міняється тими хлібами. Молода кличе до хати, 
і дружби медівники й хустину кладуть на стіл.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Дружба – староста її – крає ме-
дівники, сваток носить, підходить її мама, дає дарунок, 
а сваток їй дає пиво й медівник. Тоді тато – хрещені, 
брат, сестра... «Многая літа». Всі подарували. Тоді ви-
водили молодих з-за столу, дражнили дружбу:
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В коло, хлопці, в коло,
Нема хлопця, як Микола,
А в Миколи нема хати,
Штири снопки – одна лата.

Дружба через стіл за хустку виводив. Танцювала мо-
лода з дружками коломийки.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  Ще садять раз 
обідати, знов танцюють. Співають молитву «Многая 
літа». Коли подарували, молодий посилав по свою 
родину. Вони приїжджали на другий обід. Його мама 
знову везла медівники. А як з другого села – коровай, 
тут всюди коровай, тілько в нас медівники. Сідала 
коло молодої, медівник краяла і роздавала своїм і її 
гостям. Тоді обід.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вельон з неї знімали, як вона 
йшла за невістку, то в нього, а як вдома лишалася, то в 
неї вдома по обіді. Його мама знімала, в хустку ту, що 
дружба віз, вбирали, а на другий день вона піде до ви-
воду. Дружки з вельоном танцювали. Віник не давали, 
піч не довбали.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На цей же день мама її 
прийшла в гості, співають: 

Покажіть-но нам наше (2)
Золотеє пташа,
Воно вчора з нами їло-пило,
А сьогодні відлетіло.

Приводять перебрану або чоловіка, або жінку й руки 
показують: чи мама пізнає свою дитину по руках. Піз-
навала, розкривали, гостилися.

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  До ста літрів горілки і пиво (пивом 
і тепер, як колись, дарують), воду солодку, драглі, са-
лати, ковбаса, шинка, сальцісон, хлібці з фаршу, язи-
ки. Варять: розсіл з макароном, палички з кмином 
печуть, пельмені до розсолу, м’ясо, кишки. Кури ва-
рять, тушать, крученики з м’яса. Солодкого всілякого. 
Кисіль дехто робить, каву роблять і торти. Медівники 
й тепер...

На чепець треба дати,
Так казала її мати,
На чепець, бо вродлива,
Бо віночка доносила.
На чепець, бо годиться,
Бо то гарна молодиця.

В него гості, молода їх частує. Зав’язана в тій хустині. 
Сніданок не несли.

с. Івачів
Записала В. Конвай 24 травня 1995 р.  

у с. Івачів Зборівського р‑ну Тернопільської обл. 
від Хом’як Іванни Романівни, 1929 р. н.

ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  Попервах, коли відбувались 
словини [змовини], священик оголошував у церкві: 
«Петро Хомяк, із дому Пушкер, заручився з дівчиною 
стану вільного Йоганною Романовою. Чи є свідки у 
тій справі, чи немає яких церковних перешкод для 
шлюбу?». І так має бути три оповіді...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На весілля просили два 
друзяки і дві дружки по своїх родичах. Говорили три-
чі таке: «Прошу на весілля! Просимо благословенства 

Божого!». Відповідали так: «Хай вас Бог благосло-
вить!». Також три рази. Коли приходять просити на 
весілля, не можна давати тим, хто запрошує, сідати, бо 
не буде з того шлюбу нічого доброго.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  В  день весілля 
гості збираються у молодих рано. Молодий бере дві 
світилки, в руках у них свічки і квіти, треба, щоб були 
обов’язково хоч трохи освячених... Співають:

Не лякайся нас, свату,
Нас не йде багато,
Но тридцять двоє
На подвір’я твоє.
Розширяй, свату, хату,
Розширяй, свату, сіни,
Щоб гості сіли.
Запросіть нас до хати,
Дайте нам посідати.
Як самі повлітаєм,
То на п’єц [піч] посідаєм,
Горшки вам поскидаєм,
Самі там посідаєм.

ПЕРЕЙМА («БРАМА»)  Люди від молодої роблять пере-
тин дороги  – браму. Вона робиться так: на дорозі 
півколом обплітають гілками смереки, стрічечками 
і квітками із паперу, потому до того чипляють ікону, 
а  на неї  – рушник. Коло брами ставлять горілку, за-
куску. Молодого гості співають:

Що ми вам завинили,
Що ви нас зупинили,
Стіл собі забирайте,
На подвір’я нас пускайте.
Запросіть нас до хати,
Дайте нам посідати.

Молодої гості з подвір’я співають:
На подвір’ї є пеньочки,
То посідайте, світилочки.

Молодого гості співають:
На подвір’ї є грушки,
Сідайте і ви, дружки.

Молодої гості відповідають:
Ми у хаті крісла маєм,
Ми собі посідаєм.

Торгуються, аж поки молодий не дасть добре горівки 
і викуп.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Коли молодій закладають вінця́, 
співають: 

Молода дівчина, молодії літа,
А як вийде замуж – не зазнає свята.
Прийшла я додому
В неділю в гостину.
– Мамо моє рідне, 
Я його покину.
– Йди, доню, додому,
Не кажи нікому,
Бо люди рознесуть,
Як вітер солому.
Як вітер солому,
Солома легенька,
Люди те обсудять,
Ти ще молоденька.
Йди, доню, додому,
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Я там зара прийду,
Я ся його запитаю:
– Яку маєш кривду?
Прийшла-м до свекрухи
Поради просити:
– Щоби то зробити, 
Що би догодити?
А свекруха каже:
– Води наносити.
Води наносити,
Шмаття помочити.
Коновки – на плечі,
А збаночок – в руки.
Ніхто се не знає,
Які терплю муки.
Прийшла-м до свекрухи
Поради просити:
– Що би вам зварити,
Щоби догодити?
А свекруха каже:
– Каші ячменної.
Кашу ячменную...
[Нерозбірливо.]
Прийшла я з водою,
З тяжкою бідою.
Коновки скидаю,
Йду за соломою.
А ще [нерозбірливо]...
Разу не [нерозбірливо]...
Прийшов муж до хати,
Мало не [нерозбірливо]...
Сидить свекруха,
Мужа намовляє:
– Бий, синку, невістку,
Нехай рано встає. 
Як ніц не сказала,
Поки подумала.

До вінка, як закладають вельон, співають:
Дала мені моя мама
За високі гори,
Не дала мі більше віна, 
Но однії пчоли.
А пчоли ся розлетіли,
А я ся лишила.
Буде мені лиха доля,
Голову сушила.
Буде мені лиха доля,
Голову клептала [багато горя],
Буде мене до матінки
За віном зсилала.
Ой піду я додомоньку
Горами, долами,
А миленький виглядає,
Чи не йду з волами.
Прийшла я додому:

– Дайте, мамо, віно.
Мама – кицю із полиці
Гоп мі на коліна.
– Не ходила-м на вечірки,
Ні на вечорниці,
Що ви мені, моя мамо, 
Дали в віно кицю.

При одяганні вінка співають ще такої:
Що то є за поле,
Що гірчицю родить,
Що то ми за хлопець –
До двох дівок ходить.
Прийшла-м на весілля,
Стала си в одвірку,
А мій наречений
Намовляє дівку.
Як мене зобачив,
То зразу відскочив,
Витягнув хустину –
Обтер собі очі.
Приступив до мене,
Стався те питати:
– Що там, моя мила,
У селі чувати?
А я, молоденька,
Знала, що сказати:
– Стоя із там-тою,
Було ся питати.
А я, молоденька,
Знала відповісти:
– Не будеш, козаче,
Мого життя їсти.
Мого життя їсти,
Ані води пити.
Перестань же, дурню,
До мене ходити.

***
Любила тя, козаченьку,
Любила, любила,
Доки тебе до другої
Мара не носила.
А як тебе до другої
Та й мара понесла,
Відповісь ми від серденька,
Як сніп з перевесла.
Любила тебе, козаченьку,
Любила не трошки,
Щоб те мати поводила
Сім літ до ворожки...
Щоби тобі, молодому,
Ратунку не дала.
Щоби тебе висушило,
Як дошку на стелі,
Не раз ти ся, дурню,
Виспав на мої постелі.
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м. Харків
Записала В. Горова у 2010‑х рр.  

у м. Харкові 
від Кисіль Людмили, 1948 р. н. 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ Це Харківська область, 
за Люботіном. Свадьбу гуляли два дні. Тоже робили на-
критьо, шатьор робили. Сусідки допомагали готувати. 
Голубці, котлєти, буженіну робили, жаркоє, капустку 
тушили. Кутками ото подружки живуть, і  помагали. 
Вони знають, що вони вміють готувати. Робили по чо-
тири відра, кастрюлі, холодець варився. […] Букєт в 
Чехії маленький був, свісалі кімнатні цвєти – оно как 
йьолочка. У ніх були прийняті такі, от як зараз, а у них 
таке було. Оні свою ідєю прівеєзли. Вони казали: «Що 
ти з вєніком ідеш»? Усі тоді гладіолуси дарили. А вони 
організували такий букетік. І тут свисала травка, і за-
вязалі лєнточкою. […] Ночували по хатах, а  кому не 
хватило місця, ночували на соломі. Накидали солому, 
накрили її чимось… Якимось рядком, особєнно там 
мужики хропіли, як хотіли, і зірки считали. Возлє сто-
ла [cпали]. Стол стояв такий тлінний, просто на вулиці. 
Це родичі. Мій папа там був, теж спав. К 12-ти усі були 
уставші. […] А регістрація – кілька пар разом, в селиш-
ній раді. У клубі регістрували нєсколько пар. Пять чи 
шесть пар в тот дєнь рєгєстріровалі. Баян і бубен гра-
ли, і такі танці були. Просто музика була заводна така, 
без слов. Била очєнь емоціанальная і заводная, і танци, 
«без проігриша» це називалося. Нам мужчина грав на 
баяні, а  жінка у бубен. Молодьож танцювала у дворі. 
Пиль стояла по пояс. Вот ето мєсто, де начіналі танце-
вать, к вєчєру там трави нє било во дворе. 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА У  меня коровай був 
чи не було, не помню. Хто-то пік… Сестра двоюрідня 
свьокра пекла коровай, а мама моя пєкла «Напалєони» 
і «Деліси» – билі такіє торти. Очєнь много у нас було 
птіци жарєної. Свадьба була дома. З кімнати винєсли 
усе. Столи стояли буквою «П». Почємуто меня с жені-
хом посаділі на кожух. Жарко було. А де його взяли, 
у баби був чи з села привезли. Хутром наверх. Щоб по-
більше людей помістилося, то стул і стул, а між ними 
доска хороша, щоб витримала усіх, обмотана марсєлє-
вим одіялом, завязаная. І так люди сиділи. І ми тут си-
діли. Тут стул, стул, і ми на цій доскє. І щоб не надоскє, 
то кожух. Женіха і нєвєсту садят на кожух, як правило. 
Щоб голодні не були. Це було в 1969-м году в Харко-
ві. З хлібом і сіллю [зустрічали молодих], з короваєм. 
І подарили наші батьки дві срібних ложки. Зустрічали 
зі шампанським, пригубили і еті фужери бросалі, білі 
[розбивали]. Два фужери і дві тарілки побили. Тобто 
побити зараз, щоб потім не скандалили і не білі. […] 

Шишки только билі, мелєнькая булочка. Потом розда-
вали їх, як уходілі со свадьби, і різали коровай. Я знаю, 
як сламався у меня каблук, туфлі у мене були імпорт-
ні, еті туфлі на шпильці. Папа срочно побєжал, другіє 
пріньос. Каблук сломался, і ето такая плохая прімєта, 
такая плохая прімєта, а я ще думала, чого це так. Але 
коли наша сім’я рухнула, тоді я почала вірити. [Моло-
дих] посівали. Мама посівала, як ми виходили із дома. 
Пшєніцей, грошима і канфєтами посівали. Родітє-
лям крічалі «горько»  – і  родітєлям нєвєсти, і  родітє-
лям женіха. Зі свьокром я танцєвала. Дома, ета суєта. 
У 1969 році робили пополам, хто більш зажиточний. 
По-моєму, свадьба дома була тільки у меня, у  Галки, 
у Люди – в ресторані, у Інкі – в частном домє.

ПОСАГ Постільне [давали у придане]. Папа пошив два 
ватних одіяла –  сверху сатін красний, а снізу мєлкій 
цвєточєк бил. І  папа простєгал еті два ватних одія-
ла. Кольцо обручальноє  – оно нє гладкоє, оно такоє 
чуть-чуть насєчкі, як ріфльоноє такоє кольцо. Мнє 
мама дала постєльноє і спальню, гдє жить, спать, всьо. 
Ну, і  в кухні, что било, так і осталось с посуди. Он 
ко мнє прішол с малєнькім такім чємоданчіком, там 
було бєльйо, троє майок, носкі, магнітофон «Днєпр». 
Потом купілі крєсло. На свадьбу нам подарілі 750 ру-
блєй, кто-то даріл постєльноє бєльйо, часи подарілі, 
на платьє мнє подарілі, набор для торта, мєльхіоро-
виє вілкі, ложкі. І мєбєль купіла, хватіло на покупку 
мєбєлі, 850  руб. Потом родітєлі єго далі пісьменний 
стол, так как он же студент. Я була на 5 курсє, а он по-
ступіл на пєрвий. В Харькові [весілля було]. Свідєтєлі 
билі, їх місія була какова – поставіть свої подпісі во 
дворце брокосочєтанія на докумєнтах, що вони за-
свідєтєльствовалі рєгістрацію брака. […] Ще розкажу. 
1970-й год. Це був Люботинський район Харьковской 
області. Видавалі мого мужа двоюрідну сестру. За Лю-
ботином, село Манченки. Преданоє какоє біло – мє-
бєль везлі, шкаф платяний вєзлі, від матері вузлі (вона 
в селі жила, а виходила в сєло другоє село замуж там 
рядом), сєрвант вєзлі, шкаф, тріляж, подушок шесть 
штук з такімі в’язаними, розшитиє (в наволочку вта-
чівалося звязаноє крючком з бєлих ніток), щоб кру-
жевноє було свєрху. Простині (нужно било заслать 
постєль), вишивалісь по нізу цвєти яркіє, а потом при-
шивалося ещьо ето кружево. Тоже крючком із бєлих 
катушечних ніток (сороковий номер ніток). Грузовая 
машина, з пєсніми. Ми вже повечеряли, завтра свадь-
ба, а ми сьогодні ввечері поїхали обустраївать єй ком-
нату. Все це положили на кровать, ще й подушки по 
бокам, і це закрили тюлєвой накідкой на ці подушки. 
Баби прийшли, задралі, посчитали, скільки там одіял, 
все подивилися – ага, годиться. Це таке придане.
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дили батько хрещений, мати хрещена, за свата беруть 
когось – старішого чоловіка. Рушник, хлібина. І йдуть 
до нєвєсти сватать. Приходять, цей самий старіший 
чоловік приходе, стукають у двері. Нєвєсту ж поки 
не показують, вона не виходе. Стукають і питають: 
«Ми шукаємо куницю (чи лисицю), ви не бачили, не 
бігала?». А тоді: «Та да, єсть у нас». І тоді ж виходять 
батьки нєвєсти, стрічають сватів, заходять свати в 
хату, обмінюються хлібом. Ті – тим хлібину, а ті – тим 
хлібину. І начинається сватовство... Це вже як нєвєста 
согласна іти заміж, тоді ж хлібину ріжуть. А як несо-
гласна, тоді  ж гарбуза дає. Но в житті таких случаїв 
нема. Це рідко. Потім сідають за стіл, обговорюють 
же, когда весілля. Це сейчас стали: в цю суботу нєвєс-
ту засватали, погуляли, на слідуючу – до сватів. А тоді 
було в один день пішли засватали нєвєсту, посиділи і 
ідуть до сватів, до женіха. Гуляють там, це було в один 
день раніше. А щас на два дня переносять. 

РОЗГЛЯДИНИ Ось поїхали в цю суботу засватали нє-
вєсту, на слідуючу суботу приїжджають до сватів, на 
розглядини до женіха. Це сейчас так. А  раніше було 
в один день. Розглядини в цей же день. Дивилися, 
куди віддають... Молодого перев’язували хусткою, 
молода перев’язує хусткою, а  всіх тих, хто прийшли 
сватать: чоловіків перев’язували рушниками, а  жі-
нок перев’язували платками. Або чоловіків  – ото ж 
набирали ткань... Молода перев’язувала всіх сватів, 
хто прийде. [Яка хустка була в молодого?] Та люба. 
В основном перев’язували білі квітчасті...

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Вечором дружки там у неї гуляють, співа-
ють, а в неділю гуляють свадьбу... А тоді ж у хлопця – 
боярини, у нєвєсти – дружки. Старша дружка була і 
були дружки. Дружки ж співають бояринам, боярини 
співали дружкам. От на Богодухівщині у нас співали 
дружки бояринам:

От столу до порога (2)
Топтана дорога,
А бояри топтали,
Помиї хльобали.
Старший боярин топтався,
В помиях остався.

А от бояри співали дружкам:
А в нашого свата (2)
З верби, лози хата,
Сволоки з осики,
Дружечки – зассики...

Це вже сейчас стали ото ж собирають, шо прощають-
ся із своїми друзями, з дівчатами...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІ ́ЛЬЦЕ»), ВЕСІЛЬНА ВИ-
ПІЧКА  То ж гі ́льце було. Це раніше було гільце [...] 
квітчали, робили квітки із бумаги. А  сейчас остан-
нім часом це гільце не печуть. А  раніше гільце пе-
кли. Це різки такі пекли... Тісто замішувалося прісне, 
солодке... Їх багато пекли. На палички намотували 
тісто, на плиті ложили дві цеглини, в хаті топилося, 
а зверху на плиті то пеклося. А тоді [...] ці різки укра-
шали... У відро насипали пшениці і ті різки ставили 
туди, обмотували, украшали. Коли я ішла заміж, я не 
скажу, до якої пори оці гільця були, но довго... Якщо 
його [«гільце»] самі не робили, так його купляли на 
базарі. Воно було із дерева. Робили його із квіток або 
на проволокє... Як деревце робили його таке велике... 

ВИКУП МОЛОДОЇ Було, у  під’їзді, на первом етажє, 
трєбовалі дєньгі, коробку конфєт. Це гра била такая. 
Все це було забуте, не знали ми етіх обичаєв. […] Коли 
він приходить у прийми, казали «приймак». Це для 
мужчини считається зазорним. Само собою воно ро-
зумілося, десь підкоркою, шо оце прийшов приймак. 
Мені ще папа розказував, приймак… Ну, зналі, ето не 
його жильйо, он прішол жить к нєвєстє. Весілля два 
дня гуляли. Приїздили родичі. 

ДАРУВАННЯ В  городє етого нє било. І  я запрєтіла на 
свадьбе, чтоби ходілі собірать дєньгі. Потому что пє-
рєд свадьбой, в  сєнтабрє мєсяцє, єго друг женілся. 
І там ходілі вот ето каравай, шишки пеклі єщьо, роз-
давали шишки і стопочку граньону (сто грам водкі)… 
Ввипєваєш і кладьош дєньгі. В ітогє кто-то еті дєньгі 
пєрєполовініл, і всє нєдовольни. Мнє такого нє надо. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ На слєдующій 
дєнь ще й простиню вивішували. Це було в 1968 році. 
Постіралі. Це щоб показати, що вона була незаймана. 
Щоб простиня була грязная, і її постірали і вивішали су-
шить. Может, вони взялі просто постірали чистую про-
стинь і вивішали сушити. Але сам факт – вона виходила 
замуж чесною. Показали стірану простинь – це симво-
лічно. Всі прийшли снідати. Це зранку робили.

РЯДЖЕННЯ В городі етім не занімалісь. Етім занімалісь 
вокруг Харькова, в посьолках і дрєвнях. Шутілі. Од-
євалісь. Я там роль доктора ісполняла, так мені нарісо-
валі помадою губи. Свадьба була в Коротичі. Забралі її 
с общежитія. Мама жила в Коротичі. На второй дєнь 
тєбя не пускают. Значит, подарок нєвєстє. Я нєсла чул-
ки чи колготки. У кого нєт подарка… «У нас нєвєста 
такая бєдная, ну, дайтє хоч шо-то», – прічєтают. Дала 
колготки і такім образом попала ще на сніданок. А оні 
взялі на второй дєнь вот етот… Я наряженая в халат 
бєлий. Губи нарісовалі, очкі на меня надєлі і нашлі тач-
ку з двумя кольосамі (бричку) і голоблі. Я нє знаю, ко-
гото запрягать надо било… І самому таскать. Посаділі 
тьощу. Надо тьощу купать. «Та зачєм купать? Вона ж 
чистая». – «Зараз буде грязною». Її намазалі в грязюку. 
Нашлі бистро грязь, размазалі єйо і вєзут до колодца 
купать. Она була очєнь нєдовольна. Тьощу іскупалі. Ну 
гості сєли, когда підвипили, і понялі, как же піть, тьо-
ща ж грязная, хватіть за столом сідєть і пішли дурачи-
тися. На сніданок до 10, 11 уже снідали в саду. Там же 
шалаш, одєяла на случає вєтра, нєпогоди. Гдє молодиє 
сідят, там лозунгі всякіє на ватманє понарісовани с по-
желаніямі: і голубі, і дєті, ангєлочкі лєтают, такоє. Не 
знаю, [хто малював ці плакати], хто це, ми прийшли, 
то всі ці одіяла були прикрашені. Чоловіки [збирали 
шалаш], чужих нікого, самиє близькіє. Це 90-ті роки. 

БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН

c. Грушуваха
Записала С. Маховська 30 жовтня 2010 р. 

у с. Грушуваха Барвінківського р‑ну Харківської обл. 
від Рой Зінаїди Михайлівни, 1950 р. н., 

родом із с. Матвіївка Богодухівського р‑ну 
Харківської обл. (у с. Грушуваха мешкає з 1969 р.)

СВАТАННЯ  Ходили сватать. Ну як? Собираються, же-
них іде, кого вони там беруть у свати, обов’язково хо-
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Уквітчували сосну. В основному дерево те із прово-
локи робили, уквітчували квітками... А останнім ча-
сом начали пекти оці різки, і  на другий день, коли 
вже нєвєсту розбирають, каждий старався ухватить 
те гільце. Це така борьба була. Всі так дивляться, чи 
нєвєсту розбирають. Як тіки нєвєсту повезли роз-
бирать, толпою всі біжать. Інтєрєсно, дітям же в 
основному, шо різочка така довга, вона вся в тісті, 
тісто солоденьке. Ще зверху там цвіточок, канхвети. 
Стояли [«різки»] вмісто гільця. Перед молодими ста-
вили оце гільце і ложили коровай. За столом перед 
молодими. Коровай уквітчаний калиною... Шишки 
пекли... Сейчас мало хто пече, но заказують же. А все 
равно шишку дають...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ, ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕ-
ТИ. ЗАБОРОНИ  В  суботу молода іде з старшою 
дружкою  – приглашає ж на свадьбу... Вони із друж-
кою ідуть, заходять, до кого там скажуть батьки, 
гукали всіх родичів... З дружкою ідуть вони, це сей-
час вони пописали пригласітєльні, шо приходьте на 
свадьбу, та і все. А тоді гукали. Заходять, кланяються 
в хаті. От прийшли до тьотки, наприклад: «Здрастуй-
те, тьотю (там називають), батько, мати і я запрошу-
ємо до нас на весілля такого-то числа». Поклонились 
і пішли дальше. Єслі ж у друге село, значить, це сей-
час на машинах, а раньше були на конях. Коні наря-
жали, з дзвонами. Ще оце традиція, та вона і сейчас 
єсть: єслі їдуть, встрічаються двє нєвєсти, значить 
лице нєвєста старалася закрить, шоб нєвєста нєвєсту 
не побачила, бо буде нещаслива, неудачна жизнь»... 
Так кажуть давно, шоб нєвєста нєвєсту не побачила. 
А бачите, сейчас в городах скіки їх там, а раньше ж 
в сєлє так було. Кажуть: «Ой, і  в тих, і  в тих свадь-
ба, надо, шоб нєвєста нєвєсту не побачила, шоб не 
зустрілися, бо буде нещасливе життя». Тіки по роди-
чах, тих, кого вони должні були запросить... В осно-
вному таких рідних людей, близьких, надо, шоб були 
в парі. Молодьожі – то да. А от такі люди, шоб були 
попарно. [Чи запрошували хрещену, якщо вона була 
вдова?] Запрошували, но хтось, якшо вона ця сама, 
то хтось замість хрещеного должен бути... Там такі 
жінки ішли і коровай, і шишки ж пекли, ліпили такі, 
шо [в шлюбі]...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ, ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Це ж сей-
час ось плаття напрокат беруть, а раньше ж було, оце ж 
купили нєвєстє плаття, вінок, все, воно сохранялося. 
І ще даже, от у мене плаття було моєї мами, тоді ж це 
ще вобще давно-давно було, у неї батько був у Германії 
і привіз їй такий шовк, кубиками такими біленькими, 
синіми. І те плаття пошили, тоді ж люди бідно жили, 
де воно шо було. От те плаття – не раз у йому вінча-
лися, у її платті, у церкві. Оце невістки моєї бабушка 
у Дніпропетровське живе, вона така дуже в Бога ві-
рує, і все це, так казала, єслі воно, оце плаття, шо не 
раз побуло під вінцем, ним оце раньше, як було у ді-
тей  – називалося «младєнчеське» (маленька дитина, 
шо його оце тягне, витягає, нічо’ йому не зробиш), – 
накривають оцим платтям, шо під вінцем було, і воно 
успакаюється... В  основном раніше шили плаття. Не 
було, із матеріала шили. Вінок купляли, фата яка біла 
була, плаття довге... Це плаття нікому не передавало-
ся, ні фата, ні вінок. Воно сохранялося... Вішали ото 
платочок, цвіточок, приколювали булавкою. Дружкам 
і бояринам вішали на платочок...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Перед тим, 
шо він буде їхати [по молоду], була така традиція: 
мати сідає на рогач зверху... Вивертає кожух, накрива-
ється кожухом мати і на рогачі їде кожухом накрита, 
позад іде женіх, і вона його так через голову посипала. 
Через голову ото ж кида, посипає, і сипалось там вся-
ке: і жито, і канфети, і гроші мідні, шоб не були бідні. 
Були по п’ять копійок і по три. Все було мідне...

ПЕРЕЙМА  Стояли на воротях і не пускали, і викуп тре-
бували за нєвєсту всі на дверях. Скрізь стояли. Та було 
таке, шо замотували їх [підмінних молодих] у  шось. 
Посадовлять дві ж на стільці, обмотають матерією чи 
шторами, кого ж вибере...

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Оце як на свадьбє 
нєвєстина сестра, єслі в неї єсть сестри чи рідні, чи 
двою рідні. Тоді як було, тоді ж не таке, як зараз. Тоді 
воскові високі такі вінки були, от, і у нєвєсти на її бі-
лому вінку був причеплений красний цвіточок. Оцей 
цвіточок надо було причепить жениху на кепку чи на 
шапку. І ця нєвєстина сестра одчіпляє у нєвєсти цей 
цвіточок, бере у женіха кепку, до кепки цей цвіточок 
чіпляє і співає пісню женихові, шоб він викупив кеп-
ку свою:

Не дивися, зятю, в землю, (2)
А дивися у кишеню,
Бери грошей жменю,
Клади на тарілку
За Вірочку-дівку.

Як нєвєсту звать, ото ж так і співали ж. Він же ж собі 
лазить по карманам, шоб викупить нєвєсту.

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ  ШЛЮБУ  Вінчалися... Уже ж 
було тоді. [Коли реєстрували шлюб: до весілля чи піс-
ля?] В період свадьби. А вінчалися ж тоже. Це церемо-
нія була, шо в той день должні були і повінчаться, як 
свадьба. У той же день, як свадьба...

ПОСАД, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  А раніше і женіх із нєвєстою 
на кожуху сиділи. Їм підстеляли кожух на тому міс-
ці, де должен сидіть женіх і нєвєста. Женіх обізатєль-
но сидів на покуті, а потом сиділа нєвєста. С правой 
сторони – нєвєста, а з лівої сторони сиділа світилка. 
Світилка  – з боку [з  рідні] молодого. Сиділа, це та-
кий обичай був. У неї був такий кийочок, їй робили із 
реп’яхів на палке... Світилкє боярини співали пісню:

Світилочка – ласка, (2)
На стіну дралася,
Блощиці хватала,
Бояр годувала...

А  тоді ж сідали [молоді] на кожух. Може, із-за того, 
шо це вовна, шо це багатство... Колись було «моло-
дий» і «молода» [казали], а щас – «женіх» і «нєвєста»... 
[Якщо в молодих не було рідних батьків, то хто замі-
няв їх на весіллі?] Хрещені, або когось із рідні брали. 
Дядька якогось чи брата чийогось брали...

ПОКРИВАННЯ  МОЛОДОЇ  Уже як догуляли до семи 
вечора, до восьми, все – перший день кончається. За-
водять нєвєсту в хату, розбирають, скидають фату, 
свадібне плаття, переодівається нєвєста, зав’язують її 
хусткою, вже вона – молодиця...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Як їхали до молодої, їхали всі там... 
І боярин, і багато гостей їхало забирать нєвєсту, того 

БАРВІНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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шо такий обичай був. Ага, їде забирать нєвєсту, там 
погуляють усі ці родичі, свати, а потом од нєвєсти за-
бирають і єдуть же ті родичі нєвєсти до женіха. Всі 
разом гуляють...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Як уже ж забира женіх нєвєсту, як косу 
їй розплітають [...], матері пісню співають... Там було:

Кажуть люди, шо мати не п’яниця, (2)
А вона продала свою дочку
За чарочку горілочки...

Як оце ж нєвєсту забирають од матері, ото ж везуть до 
свекрухи, співали пісню:

Нашій матері полегшало – (2)
Худоби поменшало,
А свекрусі погіршало –
Худоби побільшало...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Мати ж нєвєсту виря-
джає, вона благословляє. А там мати виряжа женіха, 
вона ж його тоже іконою благословляє... Його та бла-
гословляє, а  нєвєсту проводжає ця, благословляє ж 
нєвєсту. А так в парі вдвох – нє...

ДАРУВАННЯ  От дарять у цей же ж день, як приїхали до 
молодого... Так у нєвєсти сидять, поки подарили, і по-
їхали до женіха. А в жениха вже свої там гості дарять. 
Це сейчас умісті [разом]. А раньше було [родичі] нє-
вєсти дарять у нєвєсти тутечка, женихові – там жени-
хові дарять. Но тіки відселя вже, [від] нєвєсти, їдуть 
сваха, сва́шка оце ж та, шо на свадьбі, она собирає всі 
дари, шо дарили, і везе туди. Свахи ці, сва ́шки, співали 
пісню ж:

Свашка – неліпашка, (2)
Шишок не ліпила,
Дружкам не дарила,
Одну ізліпила
Та й ту сама з’їла...

Та тоді шо дарили? Тоді в основном дарили то про-
стинь, то одіяло. Щас же золото дарять, хто – гроші. 
Тоді у людей таке було: якусь шторку – набере тюлі, 
подаре...

ВИЗНАЧЕННЯ  ЦНОТЛИВОСТІ  МОЛОДОЇ  На другий 
день, після [першої шлюбної] ночі, на високу палку 
вішають покрасу. Називається «покраса». Біла хустка. 
На білій хустці – красне п’ятно... Викинуть високо. Но 
щас ніхто його не викида. А раніше – високо, готов-
лять зараньше таку палку і ставили, шоб видно було... 
[А якщо молода була «нечесна»?] Всі виставляли...

РЯДЖЕННЯ  («ЦИГАНЩИНА»), ВІДВІДУВАННЯ  МО-
ЛОДОЇ В МОЛОДОГО («ШУКАТЬ ПРОПАЖУ»)  А на 
другий день, це ж були придани циганували. Наряжа-
лися, плясали, танцювали. Там тоже пісні були, оце як 
нєвєсту забира женіх... Ті цигани прийшли од нєвєсти, 
ідуть шукать пропажу до жениха... Свати ідуть туда, 
шукають нєвєсту, до женіха ідуть. Тутечки у нєвєсти 
посходилися, випили по п’ятдесят капєль для смілос-
ті, понаряжаються і йдуть шукають пропажу. Тоді вже 
ото гуляють свати вкучє, як пропажу знайшли. І там 
ріжуть коровай же ж у кінці другого дня...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Навєрно, два [короваї] було, 
того шо там же свої гості були, тут свої гості були... 
Навєрно ж, два, того шо як нєвєсту забирали до же-
ніха, так уже ж на другий день коровай різали перед 

тим, шо розходяться гості. Да, як конец, уже ж тоді ко-
ровай різали. Каждому ж давали по кусочку коровая... 
На слєдующий день, на перший день коровай не різа-
ли. На другий день уже ріжуть коровай, як уже поци-
ганують. Уже все, нєвєста вже в жениха... Ділять так, 
шоб каждому гостю по кусочку короваю досталось... 
Та могли всі [пекти]. Як вміла мати, [то сама] мати пе-
кла. В основному сусідів [запрошували] на шишки, чи 
хто такий, хто вміє харашо тісто замісить...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Раньше, як оддають, обізатєль-
но должни билі нєвєсті дать телицю на придане. Тут 
же хазяйство меншає, а там же більшає... Поки ж там 
погуляли, викупив нєвєсту, поїхали до женіха... При-
дане ще раніше несли усе. От свати йдуть сватать і все 
придане несуть на руках. Ото там простині, одіяла, 
подушки. Як погода суха, то нічого, а як грязь, поки 
донесуть – все в грязюці. Такий обичай. Несли в ру-
ках, може, сундук. А все ото, шо в середині у шефонєрі 
чи в сундуку. Як далеко йти та по такій погоді. Це ще 
раньше ж обязатєльно давали сундук. Довго по тра-
диції передавався с поколєнія в поколєніє. А це ж тоді 
стали шефонєри давать пізніше...

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  А на третій день, уже це в понеді-
лок, прийшли забивать кілок... Ви б подивилися, який 
мені кілок забивали. Скільки в нас на кілку людей 
було. Як ми забивали кілок, як обв’язали платками... 
Вечором приходять, садовлять на воротях. Сідаєш, 
шо-небудь же – хвартух якийсь такий старий, і заби-
вають кілок... Хто-небудь із мужиків забиває кілок. Як 
остання свадьба, шоб уже тут свадєб не було. А тоді 
ж гості ті, шо поприходили ж вечором сюди на кі-
лок, і це ж вішають хто платочок, хто полотенце, хто 
якийсь там матеріал. А  тоді ж з усим цим заставля-
ють: «Потанцюйте ж!». Свекруха чи бідова ще, чи ні... 
У нас в асфальт гатили на тому, а тоді ж син [молодий] 
должен витягти отой кілок... Витягли. Кілок здоровий 
такий, витесаний, а  забили десь отак. У  нас асфальт 
був у дворі, це тепер плитами виложили... Надо ж ви-
тягти, ато як же устане мати – прибита кілком, фар-
тух прибитий. У фартух прибили кілок, через фартух 
били. Як же ж устанеш, треба кілок витягать...

ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Сніжків
Записала С. Маховська 14 квітня 2011 р. 

у с. Сніжків Валківського р‑ну Харківської обл. 
від Бондаренко Олени Петрівни, 1947 р. н., 

родом із с. Новоселівка  
Валківського р‑ну Харківської обл. 

(у с. Сніжків мешкає з 1967 р.)

СВАТАННЯ  А сватати ішли... Купили хлібину, бутилку... 
Пішли, там  [...] хорошо прийняли, договорились, на 
який день свадьба. Це називається «сватання». Ходи-
ли в свати, на договорини. Це договори. [Чи було таке, 
що молода відмовляла сватам?] Такого не було. Це в 
старі [...] времена приходили сватати. Там же ж не ви-
бирали женіх і нєвєста, а там так, сказав батько: «Ви-
йдеш за отого заміж!». Хочеш ти чи не хочеш, тебе від-
давали, а він женився на нелюбимій. А зараз такого ж 
немає. А зараз сходяться, не подчинились друг другу, 
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значить розходяться. Раніше ж було, шо давали гарбу-
за. А в моє врем’я [...], то я не чула, шоб комусь дали 
гарбуз... Потому шо ідуть у свати і договарюються пе-
ред цим неділі за дві, а то і за місяць. Раньше ідуть і до-
говорюються, чи це вона хоче, чи ні – оце тіки по дого-
вореності. А так не було, шо прийшли, а їх одрядили...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода ішла з своєю друж-
кою і кланялись, і приглашали на свадьбу. Без нічого 
ішли... Приходили, кланялися і [казали]: «Просили 
тато і мама, шоб ви прийшли на свадьбу пожелати нам 
всього». Це так було колись. А зараз – откриточкою. 
Молода вдівалася, і  дружка перев’язана обізатєльно 
хусточкою з одної і з другої сторони... Тоже ж і моло-
дий так своїх приглашав. Да, да, із свідєтєлєм ходив...

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Тепер  – дівишники, а  раньше такого не 
було... Зараз роблять це таке. По теперішніх време-
нах роблять і дівічники, і  мальчишники. А  тоді такі 
времена. Ні, може, воно і було, просто в ізвєсность 
не ставили. А потом же воно ще так. Оце свадьба зі-
грається, все, тоді ж там на якийсь день, а буває і на 
другий день, у неділю, несуть у клуб і колись, і зараз 
могорич... Банку там трьохлітрову горілки, закуски, 
шишок – це таке носили...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІ ́ЛЬЦЕ»)  Колись було гі ́льце. За-
раз цього немає. У старі времена було гільце. Робили 
у кого з чого. Ставили гільце із вишні [...] і ставили із 
ялиночки, у кого була. І відрізалося, оце ж чіпляється 
цвіточок і до цвіточка обізатєльно причіпляли канх-
вєту. І  тоді зрізалося, вєточка зрізалася, і  воно тоже 
викупалося. Тоже давали гроші, хто скіки міг. На ве-
сіллі біля молодих [стояло «гільце»]. Біля молодих на 
столові [на столі] оце стоїть, і тоді ото обдарювали... 
Все продається. І все по колічеству. Цвіти робилися по 
колічеству гостєй. Там, може, десь шось оставалося, 
дві-три, шоб продати комусь, так може чужа людина 
прийти і продати. Но зараз гільце вже не ставлять...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Круглий [коровай]... 
Замісюється тісто, як на хліб, круглий хліб, як рані-
ше пекли. А тоді украшалося... Різали ото, розкачува-
ли тоненько і тоді так колосочками обдєлували, і тут 
тоже розу посередині ставили... Вдома в нас пекли, це 
як я заміж ішла, то в нас пекли. Це сорок чотири годи 
тому, як я заміж ішла... А зараз [...] замовляють – це 
все кахвє [кафе], столові...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодого 
як випроводжають, обсипають, і  молоду тоже обси-
пають – тоже там жито, пшениця, мєлочь і канхвєти. 
Старалися обізатєльно молодьожі десь якусь копійку 
і побажати молодим здоров’я... Сідали за стіл, хто б не 
був: чи це молодої, чи це молодого. Ставилась там бу-
тилка [...] і закуска, желалося там здоров’я, таке, щас-
тя... Просто [мати] обсипає впєрєді і желає щастя ж, 
здоров’я...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  «Молодий» і 
«молода» [казали]. Як він [молодий] їхав, дружко [із 
ним був]. Розведених у поїзд не брали. Це називаєть-
ся «поїзд». Обізатєльно тоді свідєтєль, тоді женіх, ну, 
і тоді брали в поїзд кого хотіли: там брата, сестру чи 
друга, чи подругу. Отакі брали. Дружко – само собою, 
який, так сказати, заправляє всєю свадьбою. Старший 
чоловік, який сідає біля шофера впереді, там оце його 
перев’язують, і  він оце цим завідує. Там повезти ку-

дись чи там такими ділами... Свідєтєль – біля женіха. 
Можна і «боярин» [казати], а зараз більше «свідєтєль», 
«шахвер» – називають його так. І оце так воно. А у мо-
лодої сідає тоже дружка. Обізатєльно так брали, ну, 
молодьожі брали, і дітки сідають – світилочки... І дру-
жок вона сама тоже, скіки хоче, бере: чи там одну, чи 
дві, чи три, чи п’ять. Колись був цвіточок, спеціально 
світильники робили. Так і називалося «світильники». 
Такі з цвітів робили – обикновєнно роблені цвіти, із 
такої бумажечки робили. Це було колись, но зараз цьо-
го не роблять... Зараз просто живі цвіти беруть і все...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Перекривають дорогу ж [молодо-
му] і стають на воротах... Молодий виїжджає із своєю 
машиною, із своїм свідєтєлєм і приїжджає до моло-
дої.  Стоять на воротах і требують викуп за молоду. 
«Ви куп» називається. І вони хто шо, молодьож, і бу-
тилку требуют, і  канхвєти требуют, а  як менші, то і 
дєньгі требуют. В каждого по-разному. А вобще тре-
бується. Бутилку беруть, канхвети беруть, ще й гроші 
беруть. А в кого беруть гроші, та й те. Це вже як там 
приходиться. Це вже приходить, викупили, заходять, 
сідають за стіл, посиділи... Як в кого єсть братік чи се-
стричка... Ідуть же, молода у спальні, зразу ж моло-
дому не показують. У спальні і сидить на подушках. 
І там оці малі діти тоже требують викуп... Обично до-
говорюються, чи то кукла буде дєвочкє, чи то гроші 
будуть...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Хто як. Хто благослов-
ляв. Я,  напрімєр, двох благословляла, одну  – ні. На-
таші я не благословляла, свадьби в неї не було, ми 
просто дома посиділи  – тоже свідєтєль, свідєтєльні-
ца... Но просто так склалося обстоятєльство, а [в] цих 
менших двоє була свадьба, було все. І благословляли... 
Самий менший як женився, тоді ж воно не дуже, як 
би сказати, до церкви. Сказав просто, благословив і 
все. А меншого сина я благословляла іконою. У мене є 
ікона така, їй вже десь годів сто п’ятдесят – дуже стара 
ікона. Це ще Вовиної бабушки, чоловіка мого... В об-
щем до нас вона вже в четверте покоління попала... 
Я  оце їх благословляла цією іконкою: «Благослови, 
Господи, моїх дітей на щастя, на здоров’я, на удачу»...

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  Щас машинами їздять, а  в 
старі времена їздили лінєйкамі. Сідали, їхали, лінєйка, 
світилка обізатєльно з цвітком – був такий роблений. 
І  оце їхали, тоже сідала у первий, як їхала перва лі-
нєйка, кіньми запрягали. Їхала тоже молода, дружка її 
їхала і світилочка, і там ще брали дружок скіки вона – 
одну чи дві. І так же само і в молодого... Прикрашали 
[коней] дуже хорошо... Отак коняку запрягали, а звер-
ху хомут одівали, і дуга така була. І дугу дуже красіво 
наряжали, і  цвіточки тоже, заплітали коси [гриви], 
і до кос [грив] конів чіпляли тоже цвіточки...

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  До карманчика 
причеплювали цвіточок дружечкам. Молодой не чі-
пляють... А в світилочок, у дружечок [...] було. Це го-
дів, може, п’ятнадцять не стало, а то перев’язували і 
дружечок там, чим хотіли. І шофер, хоч той, шо оце 
сидить на конях з віжками, його тоже перев’язували... 
Зате ото кольца на машинах робляться, усе. І тоже ж 
куклу сажають, і наряжають машини...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Їдуть розписуються. Відтіля 
як приїхали, розписалися, там тоже стрічають, ну, 
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дуже хорошо тоже ж. Стрічають, желають їм там 
здоров’я, розписалися, тоді ж обізатєльно заїжджа-
ють до пам’ятників. Кругом, і  в Валках заїжджають 
туди до пам’ятників, і  у нас до Вєчного огня всєгда. 
Свої всєгда, і  чужі приїжджають до Вєчного огня. 
Тут постояли, а  тоді вже той... [Коли реєстрували 
шлюб?] В  цей день [у  день весілля]. Я  скіки помню, 
шо це все було в один день. Розписуються, а тоді вже  
приїжджають... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  
[Молоді] приїжджають, батьки стрічають. Сначала 
встрічають у невістки, у молодої. Тоже хлібом-сіллю. 
Та сідають до [столу]... Часів чотири в молодої гуля-
ють... І тоже в молодої дарять, все тоже так само, як і 
в молодого... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Єсть коровай  – це ж ріжеться 
тоже ж на другий день. Розрізається, і  тоже він да-
рений. Сідають за стіл... Низ коровая віддавали гар-
моністові, хоть баяніст, ну, хто там на чому там грає. 
А  верх розрізали, і  оп’ять обдаровували. За каждий 
кусочок платилося  – хто скіки. Тоді кидали і руб лі, 
і копійки – хто шо. Хто як дуже багатий, то, конєшно, 
більше кидали, а  бідніші, то менше. І  оце ж до оцих 
грошей, шо кувалися, і  оце, шо за коровай, і  оце  ж 
вони вкучі збиралися оці гроші, і  купували батькам 
подарки...

ДАРУВАННЯ  А шишки [роздавали], як дарили. Оце ж 
як сідають за стіл. Первий стіл  – сидят люди, поїли, 
а тоді молоді прогулюються... А тоді свашка бере собі 
горілочки і набирає шишок  – по колічєству людей, 
конєшно. І  одарюють: тоді шишечку дає, і  кидають 
[молодим дарують]... Хто там, може,  – полотенце чи 
підодіяльник, хто – дєнгі, посуду. Дарили хто шо міг. 
Отаке дарилося. А тоді як оце обдарили, все, тоді ви-
носили сосідам, людям виносили тоже там бутерброд 
якийсь, шишечку і наливали стопку. І ці ж сосіди, хто 
приходив, но не тіки сосіди, а і люди, десь дальші там 
в селі шо живуть, приходили, і  їм давали стопочку, 
а вони молодим желали здоров’я... І так же і в молодо-
го, і в молодої кують, збирають гроші і батьків одіва-
ють... Дарять ще, і так должно бути із старих времьон, 
шо крьосні батьки должни молодій шось подарити. 
Вони дарять, молодих одарюють, конєшно набага-
то лучше, чим так дарили. І їм надо купити: батькові 
всєгда купували сорочку, ну, а матері там – чи на плат-
тя, чи там хустку якусь, теж щось хороше. Тоді жела-
ли. Обично, як приподносять шишечку і стопочку, так 
желали добра... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  А наряжаються як? На 
перший день ото ж свайба, а на другий день, як молоді 
ото приїхали, приходять же як би похмелятися, і тоді 
стоять на воротях. Стоять на воротях, в общем, одіва-
ються. Молода ж приїжджає сюди до своїх же, і стоять 
на воротях. І  вобще, даже єслі це і не приходять, ну 
на утро приходять же похмелятися і дивитися ж на 
молодого і на молоду, то тоді стоять на воротях люди. 
Стоїть кузнець, наряжають, і молоток, і кують, і за це 
дають гроші. Шоб зібрати гроші – батькові і матері ку-
пити якийсь подарок. Купують там чи полотенечко, 
чи ночнушку. Хоть до нього йдуть, то на воротях сто-
ять, називаються «цигани» – кують. Одіваються: і ци-
гани, і циганки єсть, і врачі, і молоді – все, шо хочеш. 
Хто шо придумає.

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  І курей ходять ловлят по дворах, 
ну, соотвєтствєнно єслі це согласні, є люди такі, шо, 
може, і  недовольні цим. А  так приходять чи до сво-
їх, чи до тих, шо на свадьбі гуляють, чи так шо там. 
А тоді ж ідуть у магазин, купують якийсь батькам по-
дарок. І тоді, як купили цей подарок, уже ж там час-
два проходять, прогуляють, тоді батьків уже купают, 
миють ноги їм і вдівают. Тоді купують там труси, май-
ку чи ночнушку – кому шо. І тоді вдівают. Но сначала 
миют ноги, тапочки ще купуют, носки, берут миску, 
наливают теплої води, беруть гарний жмут кропиви і 
миють ноги. Кропивою миют ноги. І тоді ж уже, коли 
помили ноги, витирают, і тоді вбирают, хвотографіру-
ют. Конєшно, процедура ця дуже інтєрєсна...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане [давали]. Там хто шо 
дає: хто – порося, хто там – корову, а хто там – шехво-
нер. І в шехвонерах тоже – постільні. Хто шо, но це в 
завісімості от батьків. До свадьби було [перевозили]. 
Но зараз уже ж ніхто з батьками не живе, то зараз це 
придане беруть у чемодан і їдуть десь подальше... За-
раз не прєдпочитає невістка подчинятися свекрусі, 
і не живуть разом...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Оце не 
снідати, а кланятись приходе дочка до матері. Це зран-
ку на другий день часів у десять. І там же ж гуляють, 
погуляли. А тоді ж вони зібрались та пішли, а за ними, 
як договоряться, [то йдуть гості від неї]... Молода по-
їхала з чоловіком, ну, як сказати, жінка із чоловіком 
ідуть же до нього, а потім ці ж – застілля. Єслі ж не 
договорювалися, то тоді не йдуть. Ми, наприклад, до-
говорювалися, то і ми ходили, і до нас приходили... Та 
вона ж [молода] може і на другий день, і на третій день 
[прийти до своїх батьків у гості]...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  На третій день [...], зараз же то ні, 
ще возять на возикові батьків. Нас тоже возили за 
Андрієм, та і за Галиною возили. І вобще дуже хоро-
шо тоже. Єслі послідня дитина виходе чи заміж, чи 
шо, тоді на сливі возять, на колючках возять. Сливу 
зрубують і возять на сливі. А нас возили на возикові. 
Третя дитина. Бо сначала батька возили, а тоді матір 
возили... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Пекли [коро-
вай] тіки такі [заміжні], не розлучені... І  у поїзд не 
брали розлучених  [...], потому шо считалося, і  воно 
бралося непарне число. Ішло, як до молодої їхало-
ся, непарне число, потому шо її ж [молоду] брали, 
там дружку, і  садовилися непарне число... Казали, 
як сонце [в  день весілля], то буде хороше життя. Як 
дощ іде, то буде сльозна, молодій погано житиметься. 
І єслі туман, то це на багатство. Єслі з утра туман, то 
це, казали, буде багатство, шо багаті будуть... Моло-
дим ніколи старалися не переходити [дорогу]. І всєгда 
вони ставали, ото як виходили, як заходять, дорожку 
їм стелять, і тут же як приходять, встають із машини, 
і дорожку [стелять]. І батько, і мати ж. Батько держе 
коровай, а мати тут почтує. На подносі стоїть там же 
оце вино чи шампанське і два бокальчика. І як випи-
ли, обізатєльно треба розбить його, оці стопочки [...], 
на щастя. А бува таке, шо кидають, і не розбиваються. 
Кажуть, шо це погана прикмєта... Обізатєльно, шоб 
розбилося... Тут же зустрічає мати з батьком, а  [до 
свекрів] як у парі вони вже приїжджають, там тоже ж 
батько з матір’ю стрічають...
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с. Юрченкове
Записала С. Маховська 16 квітня 2011 р. 

у с. Юрченкове Вовчанського р‑ну Харківської обл. 
від Корнієнко Валентини Іванівни, 1939 р. н., 

та Тесленко Світлани Олександрівни, 1965 р. н.

СВАТАННЯ («СВАТОВСТВО»)  Батьки сказали, шо ми 
прийдемо, но вродє как положено, на сватовство. 
Прийшли вони, посватали... Як сватають, так долж-
но непарне число бути. Були, значить, батьки його, 
з моєї сторони дядько і тьотка, бо батьків в мене не 
було. І присутствовала, у нас була квартирантка, та 
женщина присутствовала. Оце виходе п’ять чоло-
вік. І  ми вдвох оце ж. Засватали. Приходили з хлі-
бом-сіллю, як положено... Засватали мене. Ми то з 
ним постановку ставляли «Назар Стодоля», то там 
такі були, шо, значить, прийшов же «сватати голуб-
ку»... Отакі були розговори. А тут так вони сказали, 
шо [...] прийшли засватати [...] тебе. Такі прості сло-
ва. Не було нічого там, ні примовок, нічого... Тоді ж 
були такі права, шо як не схочуть [дівчата виходи-
ти заміж за того хлопця, який заслав старостів], так 
гарбуза ж підносили... Лічно в мене як було. Хоч ми 
обоє з нашого села, а все одно. Обично як, сватають 
сначала нєвєсту, потом через неділю, через дві нєвєс-
ти родітєлі і вона ідуть до них [до хлопця]... Сватів 
перев’язати я должна. Значить, жениха із дружком, з 
товаришем я платками перев’язувала. Сначала його, 
він з крьосним обізатєльно, тоже шоб непарно. Його 
хрещені ідуть, і родітєлі ідуть, і друг, і жінки, ну, в об-
щем, сім чоловік було. Я їх должна всіх перев’язать: 
сватів просто отрєзом матерії, да, перев’язувала, 
а вже друга – платком, но таким обичним, а вже сво-
го будущого чоловіка  – красивим платком з бахро-
мою і квітчастим. А  він мене перев’язав платком. 
У нас є фотографія: я – просто таким красним плат-
ком, а в нього – красивий такий. У нас свадьба по-
настоящему була. Хліб вони [свати] приносять, но не 
обмінюються... У нас казали, шо мене там так чудно 
назвали: чи «лисиця», чи «куниця». А я сміюся і ду-
маю: «Нічого собі лисичку знайшли!». «Куниця» – то 
ж у книжці оце «Назар Стодоля» постановка. Шось 
від цього, видно, взяли. «Прийшли сватати куни-
цю, а  ми молодці»... Сватовство  [...] обично у нас 
опрєдєлялося там під виходні, там субота, неділя, 
обізатєльно... 

ОГЛЯДИНИ  Ходять, кажуть, на оглядини. У мене нічо-
го було оглядати. Це якби воно, знаєте, з батьками, та 
шоб воно було так, як воно положено було, а шо там 
я сама була... На оглядини – до нього...  Вони догово-
ряються за день свадьби, як це буде і де будуть вони 
жити... Через неділю, через дві, тоже під виходні...

КОРОВАЙ  Коровай обізатєльно печеться... Судять по 
короваю, яка буде жизнь у молодих. Коровай должна 
пекти жінка обізатєльно замужня  [...], шоб в неї не 
було сімейних проблєм. І дивляться, коровай спікся, 
шоб він був не однобокий, не горілий, нічого. Удачний 
коровай – значить удачна жизнь буде. У нас цього не 
було абсолютно нічого. Круглий [коровай]. Калина, 
лєнти – це обізатєльно должно буть. Він дол жен буть 
так наряжений, на рушнику лежати...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Шишки обізатєльно [пекли]. З ко-
роваєм разом печуться шишки на колічєство прігла-
шонних. А  тоді роздають, як обдарюють. За первим 
столом поздравляють, а  за другим якраз обдарюють. 
Гість побажав, подарив, а йому шишку дають...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Плаття. Раньше в платті, да. 
В  [19]70-х годах там один покрой плаття був, там 
віночок. Я  помню, там у мене навіть мамина свадь-
ба, фотографія її, то я дивлюся, там віночок такий і 
коротеньке біленьке плаття. А  молодий  – в костю-
мі і перев’язаний. На свадьбу молодий обізатєльно 
йшов з тим платком, яким його на сватанні дівчина 
в’язала...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Обізатєльно благо-
словляють [батьки молодих]. Ікона должна буть, ну, 
раньше то яка була, а зараз то і спеціальні єсть. Як я 
сина благословляла, то вже спеціальні дві купували. 
В церкві ми брали спеціально весільні. А раньше мене 
папка з мамкою – просто обична ікона така. От і там, 
і там [благословляють]... Так же і в нас, я сина само со-
бой благословила. А там її мама благословляла їх обох, 
як вже на роспісь. І обізатєльно мати, як сина випро-
воджає  [...], обсипає. Жито в обізатєльном порядкє, 
хміль в обізатєльном порядкє, там сладка жизнь – то 
єсть канхвєти. І  гроші шоб тіки парні були, Шоб не 
було там п’ятнадцять копійок, п’ять копійок, а долж-
но бить парне  – дві копійки, десять, п’ятдесят, шоб 
 парно було.

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Вінчаються щас 
більше, ну, щас модно стало вінчаться... Раньше не 
вінчалися... Во-пєрвих, це в нас раньше не було якось 
заведено. Но це тоже як, на покликання душі. Мої, на-
приклад, дітвора не схотіли вінчаться... Потому шо 
вінчання – дуже серйозна відповідальність, і развод, 
можна просто розвестися, а  церковний  – це вже... 
У  нас от бухгалтера син женився і вінчався. Через 
год розвівся, та вони і года не пожили, а по вінчанню 
розвод – це така велика проблема. Там надо і в Київ 
запрос давати. Це понятно, це дуже серйозна відпові-
дальність. Свідєтєлі [тримають вінці над молодими]. 
[Чи всі гості їдуть на вінчання?] Да, усі. Жінки всі – 
в платках. І желатєльно, кажуть, шо так положено, не 
можна виходити і заходити во врем’я [вінчання]. Шо 
єслі ти зайшов на начало процесії, ти должен її досто-
їть до кінця...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  «Женіх» і «нєвєста» в основному [ка-
жуть], «свідєтєль» і «свідєтєльніца»... У нас суржик, бо 
близько Росія. У нас свашки, свати, світилка... Я була 
тричі світилкою... Уже їх немає. Це така дитинка ма-
ленька, шо фату несе, шо букет несе. Я помню точно, 
шо я була світилкою, як мені було п’ять  років,  сім, 
і вже була взрослой. Вже як Тоня Лисенко заміж ви-
ходила, мені було тринадцять год, і  вже ішли, це со 
сторони женіха должна буть світилка, уже йдуть по 
нєвєсту, вспомнілі, шо немає світилки. Забули про 
світилку. Глянули, хто сама більш-менш чистіше вдіта, 
вирішили – я, а я трошки здорова, тринадцять год. Іду 
рядом з женихом, перед ним, і ото ж я сиділа строго... 
Світилка тоді считалася важніше даже дружок, я сиді-
ла імєнно коло нєвєсти. А потом тіки дружка сиділа. 
А як п’ять годиків мені було, так я там вобще, де на 
фотографіях не гляну, вєздє пєрєд нєвєстою, вєздє з 
женіхом на руках... Цвіти в мене в руках були...

ВОВЧАНСЬКИЙ  РАЙОН
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ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Обізатєльно дві ложки должни 
буть зв’язані  [...], два фужера зв’язаних стояти, дві 
бутилки шампанського должно зв’язано стояти. І все 
це должно лежать цілий рік, аж на годовщину свадьби 
його тіки, шампанське те, випивають, а ложки просто 
храняться. Оце ж як, чотири чоловіка  – це хрещені, 
вони імєнно ходять збирають подарки і роздають по 
рюмочки водочки і шишка. Це в обізатєльному по-
рядку. Це їх обязанность... Буває таке, шо і не зберігає 
[молода віночок]. Раньше у нас були шляпи в модє, 
ми шляпу зразу продали. Кольцо, конєшно, я, ну, я не 
знаю, як хто, – для мене це святе считається. Я його не 
могу не поміняти чи ще шось, хоч ми його і не носим, 
ні муж, ні я. Воно – недоторкане...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  От ми прийшли, його батьки жили 
по сусідству, нам маленьку хатинку купили. Єслі б не 
купили, вони б дали комнату, ми должні знать, шо 
придане, куди везти. Но в нас була маленька хатинка 
куплена на дві комнатки, значить, ми оту хату должні 
нарядити. Зайшли обізатєльно тьотя моя, батькина се-
стра, моя хрещена – от їх три жінки должно буть, обі-
затєльно замужні і не вдови. Вони должни прийти, по-
дивиться цю хату, обмірять, скіки вікон, які туди штори 
надо. Оце все обміряли, подивилися, оце вони подиви-
лися цю хату... Оце ми в п’ятницю перед свадьбою, коли 
всі готовляться, ідуть три жінки оці ж замужні [...], не 
вдови – це обізатєльно. Все придане, машину папка на-
йняв – повезли хату наряжать... Якось вони там рядили 
по правилах, ну, це тьотка моя краще знає, там все по 
закону робили. Там їм могорич ставили батьки, шоб 
же ж пустить, шоб же ж вони нарядили, потім одкупну 
давали со сторони жениха, шо хата уже сдєлана, укра-
шена красіво, вони їм стіл накривали, там як положено, 
цим же свахам. Потом, коли ото ж свадьба достоялася, 
коли ми поженилися, я перший раз зайшла в цю хату, 
я то в ній була, тіки в пустій. А то заходю, нові штори, 
новий палац – те було дуже красиво... Одвезли просто 
подушки, шефонер, шо там було, і все...

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Оце ж коли вони [молоді] в су-
боту лягли спати, в неділю оце ж їх ідуть будити. То 
єсть уже [гості], як їх «полічили» врачі, молоді ще не 
виходять. І оті ж, хто «полічив», ідуть розбуджувати: 
«Вставайте ж, молоді!». Це ж так, як в нас, приходять, 
постукали: «Виходьте, давайте ж умиваться»... Умива-
ли і мене, і Сашу. Крьосні умивали нас...

РЯДЖЕННЯ («РЯЖЕНІ», «ЦИГАНИ»), КАТАННЯ БАТЬ-
КІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Перший день – свадьба, на 
другий день – ряжені. Обізатєльно цигани рядяться, 
ходять по селу. Буває просять, буває нагло крадуть. 
Даже крадуть, шо в нас на нашій свадьбі даже розбор-
ки були. Пєтуха вкрали в однієї там, ну, вона не сусід-
ка, а  через три хати, прийшла на розборки: «Пєтуха 
вертайте!»... Просто цигани увлєклись  [...], вкрали 
пєтуха. Ми ж на кашу на другий день оставили, при-
йшлось свого віддати. Це таке діло. А то цигани ідуть 
по селу. Свадьба іде в магазин обізатєльно. Ідем у ма-
газин ряжені... По дорозі гадають цигани, врач іде в 
білом халаті – «ліче», кого там надо. «Ліче» єстєствєн-
но с етім дєлом  – випивкою. Всім наливають, кого 
бачуть. Можуть даже чужі люди в перший день  [...] 
дорогу перегоражувать. Надо відкупний, «молодий» 
должен дать. Коли молодий їде за молодою, їм пере-
горажують дорогу лєнтой цвєтной: «Всьо! Давайте 

одкупні». Їм дають одкупні, вони пропускають, пус-
кають до нєвєсти. А на другий день ідуть отак же всіх 
«лічать», угощають, там гадають, гроші вициганю-
ють... Во-пєрвих, же надо «полічити» всіх утром, коли 
приходять же на свадьбу на другий день. Люди ж уже 
«хворі», доктор стоїть і «ліче»... Нужно положити на 
вход якусь бумажечку там, тобі за це лікарство дадуть, 
накапають, температуру поміряють. Всьо, оце все сдє-
лалі, оці гроші беруть, ідуть у магазин купувати бать-
кам одіться. Усім чотирьом, єслі єсть. Єслі немає, їх 
заміняють хрещені батьки. Купують, значить, нижнє 
бєльйо: труси, ліфчики, майку, це все надо, носки  – 
надо купити в магазині. Купують, ведуть назад, купа-
ти ведуть. Беруть саму красивішу тачку, наряжають, 
ближче яке там озерце чи річечка, обізатєльно туди 
побільше реп’яхів, кропиви, колючок, – ну, шоб гарно 
було батькам сидіти. Сажають їх туди усих чотирьох і 
везуть [...], і всих купають. Покупали, зразу ж їх оділи 
в те, шо купили, це іти должні ж все дєлать, ну, і по-
магати молодьож. Оділи, їх, «полічили», шоб вони ж 
не замерзли, і ідуть сідають. Обично на другий день – 
млинці, вареники, оладьї (мучне шось), торти.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  І коровай на другий день лама-
ється. Хто ріже, хто ламає, де як... На другий день ще 
можуть украсти коровай. На перший день – це нель-
зя, а  на другий його можуть украсти, і  його должни 
викупить свідєтєлі, якшо прозівали. Вони вже не за 
молодими дивляться, а за короваєм. І коли оце ж ко-
ровай розрізають, вареники поїли, – должна готовить, 
як кажуть, молода усе це на другий день...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Покривали [молоду], співа-
ли раньше:

Покриванка плаче,
Покриваться хоче...

Це як в суботу, як нєвєсту надо раскрить, зняти фату 
з неї. На третій день, коли вже подарили, вечором, ну, 
це і по сей день, даже у мене невістку покривали, в нас 
і по цей день покривають. Іде дві свашки: одна  – со 
сторони женіха, друга – со сторони [молодої]... Мож-
на хрещена мати, у нас, напрімєр, покривала хрещена 
мати мого сина... То єсть беруть любий картуз, кепку, 
шо угодно, цвіток причепили. Беруть платок любий. 
Вони ж сидять удвох, і над ними ж:

Покриванка плаче,
Покриваться хоче,
Не так покриваться,
Як поцілуваться.

Їх накривають платком, свашки між собою цілуються, 
і вони там цілуються. Потом піднімають платок, но з нє-
вєсти фата уже знята. Одна свашка надіва кепку, а друга 
свашка надіва фату. Коли вони проспівалиі  поцілува-
лися, вони помінялися головними уборами, і так тричі. 
І так вони тричі цілуються, тричі помінялися. Коли по-
мінялися, жениху одівають, роблять із дівки молодицю, 
а з парубка (з жениха) – молодця. А їй надівають пла-
ток... Хустку вже наділи, вже вона – молодиця...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («КАША»), ЗАБИВАННЯ 
КІЛКА  У мене чоловік (їх три сини в родині), він – се-
редній, а женився самий останній, і оце у нас на третій 
день обично їдять кашу... На третій день несли роди-
чі те, шо накрали, – «каша» називається. На вечір усі 
йдуть кашу їсти, готувать, їсти. Єслі останній [син] 
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жениться в сім’ї, ілі виходе заміж остання [донька], 
значить отут нужно забити чіп на воротях в цій хаті, 
з якої йде остання: шоб більше ніхто не розводився 
і в другий раз не поженився... Прімєрно отакой тов-
щини вирубується дерев’яний такий кілок, товстий, 
загострюється. Зверху надівається така желізна, шоб 
він не розбився сокирою [...], ободок, то єсть молотом. 
І от на воротях, де в двір заходити, оце кілок буде за-
биваться. Ставиться відро води, цей кілок і кидаються 
гроші. Забивати надо обізатєльно з закритими очима. 
Зав’язують очі, наливають трохи водички біля кілка... 
І перший же хто там кидає гроші, один удар, опред-
єляється – гривня чи більше. Ударив, попав – не по-
пав – це твоє діло. В грязь попав, значить усі грязні. 
Всьо, слідуючий кидає гривень, той забиває. І це поки 
той кілок не заб’ють, поки не видно. А тоді ідуть сіда-
ють кашу їсти, і всьо в порядку...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  По-разному 
кажуть. Хто каже, дощ – це значить гарно, хто каже, 
шо плохо. Я знаю, ось ми були [одружували] Шейкі-
ної Свєти сина, прикмет було, нам ніде було ступить... 
Значить, поставили їм красиві стулки – убрать, надо, 
шоб тіки обща скамєйка була, шоб вони сиділи на 
спільному. Прибрали стулки. Тут у нас у Юрченково-
му, вони – Білянські самі, вона, нєвєста. І у них свої 
там обичаї. На стільцях – нельзя... Цілий день [...] ніх-
то не должен мєжду них [між молодими] пройти. То 
єсть вони должни буть всьо время вмісті, шоби мєжду 
німі ніхто не пройшов – це в обізатєльному порядку. 
Но тута  ж само собою, шоб стілець сплошний був і 
кожух лежав... В карманах мєлоч – на багатство, і шоб 
тепло і добро було. Тоді як приїжджає молода з мо-
лодим із роспісі, надо, шоб обізатєльно вони зайшли 
у хату, хоть трошки побули просто в хаті. Не зразу 
за стіл, ні в коєм случаї, вони спочатку ідуть вдвох у 
хату, їх батьки ведуть [...], шоб вони побули самі мєж-
ду собою з батьками у хаті. А потом тіки за стіл можна 
вийти... Тут дорожки послали од самої вулиці, через 
увесь двір дорожки, і поки вони вели, шоб ніхто ні в 
коєм случає не перейшов цю дорожку, поки їх заве-
дуть. І  завели, надо бігом ці дорожки згорнуть, шоб 
ніхто не наступив. Оце такий [...] був свого рода оби-
чай. Фужери б’ють обов’язково, як положено, с перво-
го разу желатєльно [розбить]... Для села дві свадьби в 
один [день] – це дуже великий нонсенс, потому шо в 
селі одна свадьба, і то вже празник, як кажуть, на все 
село. Но буває такий случай, шо дві свадьби в день. 
Но кажуть, желатєльно, шоб свадьба з свадьбою не 
зустрілась. Хотя це тоже не прєдугадаєш. Нельзя [пе-
реходити дорогу молодим]. Нежелатєльно [недобре], 
коли в день свадьби в селі покойник...

ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Левківка
Записала С. Маховська 13 червня 2010 р. 

у с. Левківка Зміївського р‑ну Харківської обл. 
від Доброскок Ганни Василівни, 1924 р. н.

ВИБІР ПАРИ, СВАТАННЯ  Це раньше, дуже давно було 
таке, що як сказали йди, то йди за багатого чи за ста-
рого. А уже в ці роки (я родилась при радянській вла-
ді), уже цього не було. Ішла по своїй волі. Хочу – піду, 

не хочу – не піду... Приходили старости – два мужи-
ка  – там родственнікі. Обично ішли сватати: от єслі 
молодший, то старший брат уже жонатий, зять, якщо 
є, а  ні, так хрещений батько ішов. Приходили до ді-
вчини, приносили такий хліб здоровий. Як вона по-
годжувалась іти заміж, то вона хліб різала, а  як ще 
хоче подумати, то вона хліб оставляла цілим. Пили 
там самогону... В мене старша сестра з [19]18-го року... 
Її прийшли сватати, а вона не захотіла. Батько гово-
рить: «Таня, а може, таки підеш?» – «Ні, тату, не піду я 
ще». І випровадили жениха. Через дві неділі прийшов 
її любимий. Тато каже: «Так ти ж молода?»  – «Тату, 
піду заміж!». І ото її віддали, в вісімнадцять год вона 
родила вже Колю... Приходили сватати тіки в субо-
ту під неділю. Ішли сватати старости. Їх рушником 
перев’язували. Кажда мама должна була приготувати 
своїй дочці не менше як дванадцять рушників. Но я 
свої поміняла в [19]42-му  році, усі дванадцять. Тоді 
голод був, тоді їсти треба було шось, так я їздила в 
степ і там [обмінювала на харчі]... В мене не осталось 
ні одного. Приходили [старости і казали]: «Драстуйте, 
добрі люди! Пустіть переночувати. Ми оце йшли, бігла 
куниця, а ми за тією куницею... Це ваша красна діви-
ця. Оце ми й прийшли до вас». Оце так. Це староста... 
Коли вже вона [дівчина] согласна, тоді зв’язували 
рушником руки їм – йому і їй, обоїм. Це вже зв’язувала 
сваха (ходила тоже ж), яка рекомендувала, шоб поже-
нилися вродє б то, як знайомила їх... Пили могорич, 
запили. Брат мій самий старший пішов засватав. Коли 
через день собака загавкала, подивилися, за ворітьми 
стоїть мужик. Вийшли, він приніс хліб. Вона йому від-
казала, не захотіла за його йти заміж, передумала. Тоді 
женився на Насті. Красива була в нас невістка, строй-
ная бєрьозка... [Коса] здорова... Гарбуза не давали, це 
не за моїх часів давали гарбуза...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Перед свадьбою шиш-
ки і коровай [пекли]... Коровай сват – оцей же старо-
ста – розрізав, куски давав, і шишки мати роздавала 
тоді. Це вже на другий день... Дарили молодих... Ну як, 
більше  – гроші. Хто скіки мог. Ті жінки, яких брали 
шишки [випікати], вони ж і коровай пекли. Тоді не за-
казували нічого. Все самі робили...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  
Посаджені батьки. Це коли в неї [в молодої] нема сво-
го рідного батька, тоді посаджений батько. Як закон – 
якщо є хрещений, сідав на місце батька хрещений, 
а ні, то дядько. Це свашка була, яка їхала, везла шишки 
туди. От приїзжає, тут заходять:

Дружечки-паняночки,
Посуньтесь по лавочкє,
Пустіть цього князя до цієї паняночки.

Він заходив, сідав. Її сестра должна була  [...] до його 
фуражки пришити квітку. Робили із лєнточок такі ві-
ночки. І у неї один знімали, а йому пришивали. І вона 
[сестра] становилась на лавку, держала тарілку і казала: 

Не дивися, зятю, косо,
Бо на печі просо,
А заглянь у кишеню
Та витягни грошей жменю,
Та кинь на тарілку,
Та викупи квітку.

Оце я добре помню. Я була світилкою – це сама мень-
ша. І оці ж старші дружки ́ нападали на світилку:
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Світилка маленька,
Головка гладенька,
По стінах плигає,
Блощиці хватає.

А  старший боярин всєгда заступався за світилку. 
Тоже на них всякі пісні співали. Це вибирав молодий 
чи свого друга, чи кого він захотів, того й вибирав. 
А старшу дружку вибирала вона. Старша дружка, оце 
вони співали свашці:

Свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила,
Одну ізліпила
Із старого сіна
Та й ту сама з’їла.

Вона їм:
Брешете, дружечки,
Ось у мене шишечки.
Та не буду вам давати,
Бо не вмієте співати.

[Світилка] сиділа біля молодого. Вона ж  – сама ма-
ленька... І на неї нападали [співанками], вона й одспі-
вувати навіть не вміла. У мене був брат двоюрідний, 
дак він і за себе, і за мене. Я один раз була тільки сві-
тилкою, двоюрідний брат женився...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  В той час вінчать-
ся  – не вінчались. Було ж заборонено. Начали оце 
вже, як вільні стали [після проголошення незалеж-
ності України]... І регєстріровали зразу. У сєльській 
совєт приходиш, сільська рада. Голова прочитав за-
явлєніє, у  паспорті поставили штамп, зарегєстрі-
ровали і все. Свєдєтєльство о шлюбє мог получити 
і через год, і  через два. Як коли захочеш... Тоді ж я 
на вінчанні не була. Я  на вінчанні була один раз, 
коли мій Слава [онук] вінчався. А  так я не була на 
вінчанні. Я ж у церкву не ходила. Мені недозволено 
було. Тоді ж прийшли комісія провіряти, а у свекру-
хи ікони висять. І мене визвали в районо [вчителька 
була]. Прийшла, кажу: «Так я не маю права сказа-
ти, я живу в свекрухи»... Я не імію права їх сняти і  
вибросити»...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Хлібом-сіллю [бать-
ки зустрічали молодих]. І  коли до тещі приходили, 
співали: «Не пий, зятю, первої чарки від тещі, вилий, 
зятю, коню вороному на гриву». І він через голову ви-
ливав, кидав ту стопку, розбивав, шоб, як розбив, зна-
чить на щастя, не розбив... Три рази кланялися [моло-
ді батькам] і цілували...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане готовили: постель, кро-
вать... Шефонерів не було раньше, були такі сундуки 
здорові. І в сундуках обязатєльно дванадцять полотє-
нєц таких, які вішали і по кутках, і були закриті  [...] 
ікони. Раньше ж ікон було багато в хатах...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Оце на свадьбє, як оце у неї [в молодої] 
не було, наприклад, батька, дак співали:

– Ой приплинь, приплинь, мій батечку,
На пораду до мене.
– Ой рад би я, доченька моя, до тебе прибути,
Насипали землі сирої на мої білі груди.

Це співали пісні. Тоді дівчата співали, сиділи за сто-
лом, співали багато пісень. А молода сиділа, плакала, 
ридала!..

с. Лиман
Записала Н. Олійник у 2010‑х рр.  

у с. Лиман Зміївського р‑ну  
Харківської обл. 

від Горобець Параски Павлівни, 1929 р. н.,  
Кравченко Любов Валентинівни, 1958 р. н., 

Тищенко Євдокії Яківни, 1937 р. н.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Шишки ліпили, ко-
ровай ліпили. Йдемо ліпити коровай, беремо з собою 
платочки ситцові, пов’язуємо як хвартухи спереду. 
Ліпим шишки, туди ж гроші кладем, всі «шишкарки». 
Всі кладемо гроші, то ж буде молодій із грішми. Гроші 
вкачували в коровай. Їй [молодій] коровай дали, вона 
з короваєм поїде до свекрухи і там їй запечені гроші. 
На другий чи третій день будуть країти коровай. Ба-
бочки всі ліплят і приспівують. Діжу беруть, стають 
усі кругом діжі. Ліплять довго, а тоді садовлять їх за 
стіл, дають випити, закусять капустою або карто-
шкою. Усі лєву руку піднімають і стають кругом діжі, 
співають. Діжу піднімали вище голови, а тоді як під-
кинуть до гори, аж сволок умажуть кістом, сміються. 
Діжу піднімають догори і носять на руках перед тим 
як ліпити шишки. Під діжею «шинкарки» цілуються 
навхрест. Батькам «сову» і «борону» не випікали. Пе-
кли тіки коровай та на кухлик шишку велику. Друж-
ко іде із кухликом. Ходили на весілля шишки ліпи-
ти. Мати приглашала жінок, шоб прийшли шишки 
ліпити. Діжу піднімали. Як уже поліплять, пусту. Як 
уже поліплять, шишки посадили. Тоді стають чоти-
ри чоловіки і носять діжу, піднімають до гори. Жін-
ки цилуються навперехрестя під діжею. Це я бачила, 
коли брата женили, він з 1929 году рождєнія. Місили 
діжу, а тоді ж стіл стоїть серед хати великий. Чоловік 
п’ять ліпили. Та качає, та робе пампушки, а та обводе 
кругом нього нарізаним тістом, а тоді зверху квітча-
ють. Коровай був круглий, і так же, як шишки, обво-
дили кістом кругом, нарізки були [з тіста]. Зверху ще 
«птички» сажали по чотири штуки, по середині була 
невелика пампушка і на неї саджали «пташку». У ко-
ровай гроші ложили обізатєльно, обізатєльно мєдні – 
на багатство. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ Перев’язували навхрест, шоб було ви-
дно – свати з однієї і свати з другої сторони. Матерією 
мужиків могли перев’язати, бабам платки. Світилка 
в молодого, а скакуха в молодої. Скакусі стулку [сті-
лець] поставили, і на стілець вона злізлаy і пританцьо-
вувала, гроші з молодого требувала за молоду, перед 
тим як молоді поїдуть до молодого. Коли я була друж-
кою, нам і по стопці наливали, і  ми по-старинному 
сиділи, придержувалися. По чарці налили – [значить] 
вилазьте з-за столу. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ Квітку молодому 
пришивали, це обізатєльно до картуза. Як пришиють 
молодому квітку до картуза, ложуть на тарілку і тоді 
викупає молодий, а скакуха держе тарілку з картузом, 
співають: «Сестра скаче, чогось вона від молодого 
хоче...» А молодий тоді дає гроші і викупают картуз. 
Боярин подає картуз молодого скакусі, вона приши-
ває квітку і просе за це викуп. Танцювали і краков’як, 
і гопак, і бариню. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ На другий 
день весілля вивішували флаг. Борьба була за флаг. 
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Брали палку велику і стрічали сватів. Брали горщок 
побитий, засипали попелом, розбивали, а ті не бачуть 
за тим попелом і тоді борьба за той флаг віднімати. 
Там півлітра зав’язана, а вони ж лізуть. Палка там здо-
рова і намотано там закуски і вони достають. І танцю-
вали, і притупували, стидні [сороміцькі] приспівують 
пісні: «Ой у лісі лісочку…».

РЯДЖЕННЯ На другий день весілля «кували» гостей. 
Підкову брали, молоток, чоботи підковували гостям, 
шоб гроші кидали. Ряжені ходять кури крадуть. Кра-
дуть курей і варят кашу тоді. Гукають кашу варити. 
Кашу варят на воротях. Ідуть молоді. Возят батьків на 
тачці, обгорожують, ряднами обвішують, бубон при-
чіплюють, відро ззаді волочиться, торохтить і собаки 
біжать слідом. А тоді вп’єть сідають за стіл і похмеля-
ються. Співають: «Ой у лісі, лісочку…». Тоді не так як 
тепер, сказав, а воно вже йде. І ото три дні. Начінають 
у неділю, і кінчається до тієї неділі, ну три дня: первій 
день неділя, а тоді поклоняться йдуть, а тоді обмива-
ти, а у вівторок батька й матір возити. Начіпляють на 
возик де шо не є, відра, пеньків і тоді їдуть туди, де 
магазин на вигін. І тоді гасають, випиваєм, приходять, 
мати приглаша і обратно п’янка. І отак п’янка до самої 
неділі. 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Довжик
Записала Н. Олійник 13 серпня 2000 р.  

у с. Довжик Золочівського р‑ну  
Харківської обл.  

від Томенко Варвари Федотівни, 1924 р. н.,  
родом із с. Велика Рогозянка  

Золочівського р‑ну Харківської обл. 
(у с. Довжик мешкає з 1996 р.),  

Усик Марії Олександрівни, 1933 р. н., 
Пузич Антоніни Василівни, 1929 р. н., 

та Прохорової Анастасії Степанівни,  
1929 р. н.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Кісто, на кісто сорок 
шишечок і сорок хрестичків маленькіх. Кісто на жа-
ровню розклали і ото маленьких сорок должно вміс-
титися. Шишечки отдєльно, а  хрестички отдєльно, 
оце так украшали. Шишечки і хрестики розміщалися 
як завгодно, аби вмістити на каравай сорок шишечок 
і сорок хрестиків. По середині більшиньку шишку. 
Перед молодою кладуть лежінь, перев’язуют крас-
ною лєнтою, колоски жита і калину кладут на лежінь. 
Брали з тіста стьожечки і плели косою [лежень]. Оце 
«лежні» звуться, і кладут перед молодою. Два [ліпили 
лежня]. А  тоді оці лежні оддають туди, куди молоду 
берут, з  нівєстою, забирала свашка. А  тоді там вони 
їх розділяють. І ставлят дві бутилки на столі. В одну 
наливають горілки, в другу водички, ну, закрасити так 
же, до них тоже прив’язуют по середині і колосочки, 
і  калину, перев’язуют лєнтою красною. Тоді хлопці 
крадуть  – буває вкрадуть горілку, а  буває вкрадуть 
водичку. […] Великі шишки роздавали хрещеним: 
батькові і матері, і рідним батькам, а всім остальним 
родичам менші шишки.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ Світильник 
робили з неживих цвітів. Цвіти такі роблені, з бома-
ги, в  середину встромляли дерев’яного коня і хліба 
кусочок Туди, до коня [прив’язували хліб], вирізаний 
такий, і хліб прив’язували до коня, туди ж в середині 
становиться, в цвіти. Коли приїхав поїзд до молодої, 
у світилки забирали світильник, до нього прив’язуют 
подарок. Тоді перев’язували світилку, свашку, друж-
ка, боярів в поїзді, віддавали світильник світиль-
ці. Тоді приглашали всіх до хати. Світильник, хліб і 
кінь – оце воно все вмісті. [Світили свічку], як сядут 
за стіл обідати. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») Сосна, причепляли 
канхвети і квітки із бомаги, а тоді до квітки як лист-
ки, довгі краї такі [довгі стьожки кольорового папе-
ру], як лєнти, і  кріпили до гільця. Гільце несе стар-
ший боярин до молодої. [Почет молодого] поїзд звав-
ся, приїжжяє сюди, і тоді заносят його в хату десь там 
поставлят, поки пообідают, а тоді обратно він бере і 
везе до молодого, а тоді там воно вже і стоїт. Я й не 
знаю, [що робили з гільцем]. На гільце чіпляли канх-
вети, а зверху була велика красна квітка, уквітчували 
гільце. Коли несли гільце, дружки старалися зірва-
ти квітку, щоб бояри поставили могорич. А  хлопці 
так старалися нести, шоб дівчата не зірвали квітку. 
А  було таке шо й прозіває. Шоб молодий викупав 
скриню. Тоді їдуть туди хату вбирати – з  її сторони, 
кого пошлють, як і скільки договоряться, чи то п’ять, 
чи то шість, чи чотирі. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ Мати моло-
дого надівала кожух вовною догори, вивертала, брала 
овес, оріхи, канхвети, дрібні гроші, самі жовті копій-
ки, не білі в хвастух. І ото тричі на граблищі [держак 
від граблів] дружко об’їжжяє навколо молодого, і тоді 
мати обсипе, а люди збирають.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД Поїзд увесь дарят у молодої у дво-
рі, а  тоді приглашали в хату. Молодий, дружко, під-
дружій, староста, підстароста, дві свашки, світилка, 
два боярина [склад весільного поїзда]. Гармоніст тоже 
щитався у поїзді. Світильник від молодої обв’язували, 
він щитався за душу, як людина у поїзді. Їдуть непарна 
кількість, а молодий возьме собі пару. Як молодий за-
ходе в хату, дружки співают, шоб молодий клав гроші 
і дружки пропускали до молодої:

Не стій, зятю, за плечима
Не лупай очима,
Шугни у кишеню,
Вийми грошей жменю,
Положи на тарілку,
Купи собі жінку.

Молодий тоді клав гроші на тарілочку, і дружки про-
пускали його. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ Тоді ж уже при-
шивают молодому цвіток. Коли пришивали цвіток до 
кепки, співали:

Ой дай, мати, голку,
Ще й ниточку шовку
Пришити віночок, (2)
Як той барвіночок.

Сироті співали: 
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Пусти мене, Господи, 
З неба на землю
Подивитися на своє дитя.

Подивиться на своє дитятко,    (2)
Чи правильно воно зряжене.

Чи правильно воно пряжене,   (2)
Чи й у час посажене?

Чи й у час посажене.
Ізряжене воно, як паненятко,
Посажене, як сиротятко. 

Оце віночок пришивают до кепки молодому. Рідні 
чи двоюрідні сестри молодої пришивают, і  стоят на 
стулці перед столом. І оце ж передают кепку молодого 
і пришиває віночок. А тоді на тарільці попід столом 
подают хустку, яку молода булавкою чіпляє молодо-
му до штанів з правого боку. Вона носити там буде, 
у  молодого. Віночок знімут, а  оцією хусткою молоду 
покриють. Молодим пришивают красні квітки, якщо 
у когось немає батька чи матері, то зелені. Якшо в мо-
лодої нема батька чи матері, то зелену квітку чіпля-
ють, а коли в молодого є батько й мати, то йому красну 
причіпляють. А якшо в обох когось нема чи батька, чи 
матері, то зелені обоє. [Ці квітки у молодої] на грудях. 
Відчіпляют і попід столом подают на тарільці сестрі 
і вона пришиває, хоч тепер приколюют булавкою. По 
рюмки вина, цим хто пришивав вінок і шишку, і по-
дарки. Чи то матерія, чи то платки, хто шо. [Молодому 
до кепки пришивають] із правого [боку]. Відріжиш 
лєнти і тоді на голочку, на голочку, а тоді отак кругом 
стягуєш, стягуєш і воно получається отак квіточка. 
[А по середині] не було нічого, воно стягується, скру-
чується і получається квітка. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ Коровай у молодої роздають 
перед тим, як їхати до молодого. Шишки роздадут, 
коровай поріжут. Дружко коли ріже коровай на по-
дносі, а хлопці-бояри крадут і дівчатам дают, а друж-
ки співают: 

Дружко коровай крає, 
Семеро дітей має, 
Та всі з кошелями, 
Ввесь коровай забрали.
Чи ти бачиш, дружко,
Що бояри коровай крадуть?
За стіл захиляються 
Короваєм запихаються.
Та все нам давали,
Щоб ми не казали.

Тобі, дружко, не дружкувати,
Тобі, дружко, шинкарювати.
В Харькові на риночку,
Продавати горілочку.

Зараз співають так:
Свідєтєль, свідєтєль,
Шо ж ти за Хома,
Нівєсту роззули, (2)
А тобі дарма.

  ***
Послідняя та й суботонька, (2)
Ізмий, ненько, та й головоньк(у).

Ізмий, ненько, та й головоньку, (2)
Білесенькими та й рученькам(и).

Білесенькими та й рученьками,  (2)
Дрібненькими та й слізьнокам(и).

Дрібненькими та й слізоньками,  (2)
Може я вам надокучил(а).

Коли я вам надокучила,  (2)
Не ти, доню, надокучил(а).

– Не ти, доню, надокучила, (2)
Докучили твої ж подружечк(и). 

Докучили твої подружечки,  (2)
В вороточка заглядаюч(и).

В вороточка заглядаючи,  (2)
Тебе, доню, викликаюч(и).

  ***
Ой на плаву та й на плавочку,  (2)
На тихому тай Дунайочк(у).

На тихому та й Дунайочку,  (2)
Сірі гуси там купалис(я).

Сірі гуси там купалися,  (2)
А Наташа дивувалас(я).

А Наташа дивувалася,  (2)
А за її дивуваннячк(о).

А за її дивуваннячко,  (2)
Взяли гуси та й гуляннячк(о).

Ой ви, гуси, ви сіресенькі,  (2)
Возьміть моє дивуваннячк(о).

Ой ви, гуси, ви сіресенькі,  (2)
Возьміть моє все гуляннячк(о).

Возьміть моє все гуляннячко,  (2)
Верніть моє дівуваннячк(о).

  ***
Червона калина,  (2)
Доріженьку вкрила.

Доріженьку вкрила,  (2)
Ще й не закрасила.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО Коли мати 
проводжала дочку, приказувала: «Дочічко, як сядеш 
на покуті, висип жменю жита і скажи: «Хата ваша, 
а жизня наша». Щоб молодим жизнь була.

Ненько моя, виряжай мене,  (2)
Буде мені й од свекра наруги.

Буде мені й од свекра наруга,  (2)
А й од свекрухи друга.

Буде мені й од свекрухи друга,  (2)
Хліба вріжу, по руках ударе.
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Хліба вріжу по руках ударе,  (2)
Сала вріжу, вона скоса гляне.

Сала вріжу, вона скоса гляне,  (2)
Сала вріжу, по руках ударе.

Якби це знала та й ненька рідненька,  (2)
Вона б мені вечерю прислала.

Вона б мені вечерю прислала,  (2)
Хоч місяцем, хоч зірницею.

Хоч місяцем, хоч зірницею,  (2)
Хоч братіком, хоч сестрицею.

Хоч братіком, хоч сестрицею,  (2)
А братіка та й дома немає.

А братіка та й дома нема,  (2)
А сестра ще мала та доріжки не зна.

  ***
Посадила оріх в огороді:  (2)
– Рости, рости та й укоренися.

Рости, рости та й укоренися,  (2)
Живи, ненько, та й не журися.

Кохай собі другую такую,  (2)
Не забувай мене молодую.

  ***
Ой тихо, тихо Дунай воду колише,
А ще тихіше дівка й косу чеше.  (2)

А все тихіше дівка косу чеше.
Та й чеше, чеше, та й на Дунай однесе.  (2)

– Ой пливи, коса, під батенька двір просто,
Ой стань послухай, що а батенька говорять.  (2)

А він говорить, біленькі ручки ломить...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Свахи з однієї сторони від 
молодої, а з другої від молодого. За столом вони як си-
дять, уже в молодого, і ото покривают і співают:

Покриванки-ванки,
Давайте серпанки.
Не так покриваться,
Як поцилуваться.

І оці цилуються, шо покривають, з цієї сторони і з тієї. 
Свахи тричі цилуються, і все це повторюється тричі. 
Одна сваха цвіток кладе на себе, а друга кепку, а тоді 
міняються. А тоді платком напинают, шо був у моло-
дого причеплений з боку, співают тричі:

Та й обдурили Іванка, обдурили,  (3)
Коло його стару бабу посадили. /

І молодій співают тричі:
Та й обдурили Ганнушку, обдурили,  (3)
Коло неї старого діда посадили.

[На другий день весілля] приходили від молодої сва-
ти. Молоді ще спали. Дарили молодих у молодої на 
другий день весілля. Молоді наливали рюмки, і родичі 
дарили – хто шо.

ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН

c. Комарівка
Записала С. Маховська 31 жовтня 2010 р. 

у с. Комарівка Ізюмського р‑ну Харківської обл. 
від Котяхової Валентини Іванівни, 1934 р. н., 

родом із с. Шаповалівка  
Борзнянського р‑ну Чернігівської обл. 

(у с. Комарівка мешкає з 1955 р.)

СВАТАННЯ  Договоряються зараніше. Тоді приходять 
сватать. Як зазвичай це приходить батько, мати не 
йде. Батько іде і два свати. Свати – перев’язані руш-
никами, уже перев’язані ідуть, і  хлібина під рукою. 
Обов’язково, звичайно, хлібина і півлітра... Стукають 
у двері. Там заходять: «Пане господарю, можна ми до 
вас завітаємо? Кажуть, шо у вас бігала куниця, і  ми 
шукаєм свою куницю. Чи не забігла до вас куниця?». 
А  другі добавляють: «Красна дівиця». А  тоді ж вже 
батько, мати, вже ж вони попереджені, стають біля 
печі і чемно кланяються. Кажуть: «Дорогі гості, за-
прошуємо вас до столу». Тоді вони приходять до сто-
лу, кладуть на стіл рушничок, на рушничок – хлібин-
ку і півлітру. І починають вони договоряться, як буде 
проходить свадьба... Пока не розрізають [хлібину]. 
А  тоді батьки пригощають своєю хлібиною. А  тоді, 
коли виходять, оці свати вже домовляться, [бать-
ки дівчини] кладуть свою хлібину. Не оцю, шо вони 
принесли, а кладуть свою хлібину. Кладуть свій руш-
ничок, хлібинку і виряжають. Якщо вони обміняють 
хліб, кажуть: «О,  там уже хліб обміняний!». Це вже 
домовленість є. Батьки згодні віддати свою дочку за 
того парня. Було і таке [що батьки були проти]. Тоді 
батьки не приглашали ні за стіл, не міняли хлібини, 
і  просто: «Проходьте дальше, шукайте дальше собі 
свою куницю!»... Я  не знаю, як зараз, а  раніше воно 
було таке, вона [дівчина] коло печі стоїть, повертаєть-
ся і колупає стіну. Це вона як не хоче. Якшо вона не 
хоче, по-перше, такого дуже рідко було, шоб вона оце 
без якоїсь домовленості, якого насильства не було. Та-
кого ж не було ніколи. А якшо розбіжність якась була, 
вона просто втече і все. Просто не міняли хліба. Раз 
уже вони не хотять, вони не обмінюють хліб, вони од-
дають назад і той хліб, і ту водку, і той рушничок, і все. 
І їх відряджають...

ДОГОВІР («ДОМО ́ВИНИ»)  До нас приїжджали [...] оце 
Іван Федорович і Надєжда Івановна, його сестра і 
зять, і це ж Саша – п’ять душ приїжджало... Вони при-
їхали із хлібом. Коровай такий великий на рушнику. 
Рушником отут я їх зустрічала... Запрошувала туди 
до хати. Було лучшенько. «Домовини» [називалося]... 
Отут усі стояли... Ми отут мінялися хлібом... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  У середу наряжають молоду... При 
нарядженні молодої сходиться уся вулиця... Прихо-
дять молоді жінки. Не старі, молоді жінки. Але і старі, 
які наглядають, чи правильно зробили. Приходять і 
починають. Всі наряжають: надівають вінок... А  тоді 
оце ж нарядили. А  наряжають, наприклад, у  мене є 
жильотка красива, а у вас там єсть сорочка... Свою со-
рочку давали моя мама. І я давала свою сорочку. Со-
рочку надівають, тоді жильотку надівають, тоді хвар-
тух надівають, підв’язують кролевецьким рушником. 
І ото ж прикраси всі. І вона іде. І у середу молода іде 

ІЗЮМСЬКИЙ  РАЙОН
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по вулиці, і обов’язково дві дружки: одна старша, одна 
менша. Дружки без віночків, вона [молода] – в вінку... 
Молоду підв’язували рушником, а дружки – ні... І тоді 
вони ідуть по вулиці, оце вже наряжені виходять, усім 
миром виходять. Всі, шо наряжали, виходять, і молода 
іде по вулиці... І тоді як іде молода, зупиняється і тран-
спорт, і люди зупиняються. Всі стають по сторонах, всі 
стороняться, ніхто не йде наперед. Усі стають отак в 
сторіночку. І молода обов’язково, якшо вже дуже ба-
гато людей, тоді вона може, дозволяється якось про-
йти, а якшо небагато людей, групками, вона стає, при-
держує вінок і низенько кланяється. Усім кланяється, 
і всі їй люди бажають щастя, добра, здоров’я. Ніхто не 
обмовить ніякого поганого словечка. Вона кланяється 
і йде дальше. Це в середу... Як правило, [у  молодого] 
костюм. Мені не подобалося, шо чорний. Темний кос-
тюм... На ноги – та шо надіне. Воно ж тоді такий час 
був, шо можна було надіть таке, як оце я. Що можна 
було надіть, те і надівали. Як правило, таке, шо налізе 
на неї. В основному – тухлі. Як по правилах, так треба, 
шоб червоні чобітки були. Де їх узять?

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  І оце якшо на селі отому є 
родичі, вона іде обов’язково туди із своїми дружками, 
іде туди звать на свадьбу. Вона кличе, тільки молода, 
не запискою, не переказом, а  молода заходить, тут її 
шанують, їй бажають всього. Якшо є якісь подарки, то 
дають. А шанують обов’язково, готовлять саме вкусне, 
саме смачне, шо є на світі, у селі може бути, ото молодій 
готують. Це вона йде, це в середу. Шишки носять друж-
ки – старша і менша, – і вони роздають гостям... По ву-
лиці вони не роздають, а вони шишку дарують тільки 
тим, кого вони запрошують на свадьбу. Подружки ні-
чого не говорять, а вона заходить у хату, вони покла-
ли шишку, і вона запрошує на свадьбу до себе. «Тато і 
мама просили, щоб ви на моє весілля приходили». Ото 
так запрошують... У  четвер вона ходить по рідному 
селу, теж запрошує. Теж утрьох, теж так само. До того 
втомиться молода, шо не можна вам розказати...

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Коли настає субота, до 
неї приходять дружки... Молодьож. Чим більше моло-
дьожі, тим краще для неї. Ці три дружки так і є, а та – 
коло неї, і вона на віддалі від них, а за нею цілі шерен-
ги ідуть і співають пісні:

Наша вуточка іде,
Сімсот дружечок веде,
Сімсот ще й чотири,
Та всі чорнобриві...

Тоді вона іде, і вони по вулиці співають пісні, всі про 
молоду співають. І  коли вони обійшли всіх, навечір 
молода веде оцих усіх дружок, там тридцять осіб буде 
чи скільки, стіки женихова мати і батько повинні зу-
стріти. Вона веде в гості до майбутнього чоловіка... 
Вона приходить до двору з усіма подружками, дружки 
стають на віддалі і співають:

Доки ми да стоятимемо,
Сиру землю да топтатимемо
Чорними да чобітками,
Сірими да підківками.

А вона ж заходить у хату, молода, поклониться на чо-
тири сторони, роздивиться, де там їх посадить, і  все. 
А тоді молода виходить із хати і каже: «Просили тато і 
мама, дозволяють заходити в хату». І вона заводить оце 
всю ватагу – це ціле дійство. Тут як свадьба, так гуляє 

все село. Заходять ці дружки, їх сажають за столи. Боя-
ри не сідають. А бояри стоять ждуть, поки повиходять 
дружки. Не саджають бояр. Вони шанують їх... Шо не 
є краще, виставляють дружкам. Це «дівич-вечір» нази-
вається... Тоді вони оце пообідали, а музики грають на 
вулиці... Наймають спеціально... І танцюють там, і при-
казують гості. Всі, нікого не просють, самі підуть туди. 
Повиходили дружки з хати, вони пошанували, каждий 
боярин підходить до дівчини (там же домовленість є, 
скіки їх буде), виходять, беруть дівчат, і тепер вже мо-
лода веде боярів додому до себе... Там уже батько і мати 
готуються. Тепер тут дівчата танцюють, співають, на-
глядають там, а хлопці – бояри усі, ото ж молодий, його 
старший боярин і молодший боярин  – за столом, на 
самому видному, на самому почесному місці [їх] сажа-
ють і ото шанують. Шо тут іще характерно... Співають 
[дружки] своїм боярам такі жартівливі пісні:

Старший боярин, як болван,
Витріщив очі, як баран.
Сидить собі та й хизується,
Сам собою та й милується.

А  вони вже знають, хлопці, не ображаються, бо це 
традиційна пісня. Вони знають, шо їм будуть співать. 
А  тоді ж гармоніста веде молодий за собою. Вони й 
гармоністу [співають]:

Гармоніст, гармоніст,
Він цибулю добре їсть.
Як по вулиці іде,
І кричить: «Цибуля де?».

А  жінки од молодого, які тут присутні, ну, шоб же 
якось докорить дівчатам, співають дружці:

Старша дружка коса,
Наїлася проса.
Сидить собі та й ухиляється,
З неї просо висипається.

Вже оддячили вони. Вони ж то хлопців образили, 
а вони відповідь тоже дають. Тут багатенько є таких... 
Сирітських [пісень], може, і  співали... Коли молоду 
розбирали, тоді співали пісню таку жалібну, шо вона 
прощається з дівуванням, прощається із таким віль-
готним життям...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІ ́ЛЬЦЕ»)  Гі ́льце прикрашають. 
Починають прикрашать у п’ятницю. У нас зрубували 
вишню і кожну гілочку обматували тістом, і  у печі. 
У нас же печі великі, і у печах пекли, випікали. Отак 
обматували, і  воно стоїть красиве-красиве. У  коро-
вай [ставили]... Заміжні молоді жінки усі робили оце 
гільце. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  А  коровай місила жінка, 
тіки шоб вона була не розлучена, не скандальна, не 
сердита, не вдова. Ото приглашали таку жінку місить 
коровай... Співали і приспівували. Вона місила сама, 
а  їй помагали... Вона керувала всім, а  місила руками 
вона сама... [Як називали цю жінку?] По-моєму, «ко-
ровайниця» або «та, шо ліпить коровай». А тоді ж бо-
яри проводять дружок додому... Тоді на другий день – 
свадьба. На другий день приїжджає молодий, це в не-
ділю, забирає молодий молоду. Тут уже співають усі.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Батько і 
мати благословляють, обсипають грішми, канхветами 
і обов’язково житом. Молодий сідає на коні, у  нас  – 
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кіньми, так обов’язково оце обсипають. А тоді кида-
ють, і всі збирають. Дітлахи збирають канхвети, гро-
ші. Дехто саджає [за стіл], а буває за столом посидить, 
батько і мати виводить сина, платочком або рушнич-
ком обв’язує і виводить.

ВИКУП МОЛОДОЇ  А там тоді приїжджає молодий, і тут 
його не пускають. І  вогонь кладуть, і  шо там не ро-
блять. Да, шоб не переїхав, шоб він ніяк не міг пере-
їхати. А тоді після цьої процедури уже викуп дають... 
А  який викуп, так договоряються. Зараніше догово-
ряться, уже ті, хто требує, вони знають, шо требовать 
і скільки дадуть. Там дадуть і п’ять копійок, і три ко-
пійки. Ворота зав’язані, і стоять [...] із палками, із ло-
маками, всі не пускають, зброя. Це швидше «викуп» 
[називається]. Продаж або викуп молодої...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ   
«Молодий» і «молода» [казали]... Обов’язково світи-
лочка є. Я  не раз була світилочкою, я  була манень-
ка така. З  боку молодого. Вона пришиває молодому 
квітку  [...] на весіллі, коли батько і мати посадять її 
на посад. У нас називають «посад». Тоді на весь зріст 
встає ота світилочка... Співає пісню і пришиває мо-
лодому квітку. До шапки пришиває і надіває на голо-
ву... Там коло молодої стоїть старша дружка, стоїть 
менша дружка і троє сидить. А тут тіки ж ото боярин 
старший... Свашки були... І  з боку молодого є свахи, 
і з боку молодої є. Заміжні, тіки заміжні свахи. Вони 
з собою шишки носили, вони роздавали шишки. Це в 
нас була Артемівна, вона шишки роздавала, була сва-
хою старшою. У клубі роздавала шишки, коли ж ото 
розписались, все. І тут вони весь час були, свашки... 
[Якщо в молодих не було рідних батьків,] приглаша-
ли, казали «поса ́жені батьки». У мене були, у мене ж 
не було батьків. Такий був Дундук Гнат, ну, Володін 
батько. Вони були посажені батьки... Могли буть хре-
щені... Старости були. Вони батьку і матері помагали 
і керували всім...

ДАРУВАННЯ  Обдаровують молодих у перший день, 
коли сідають уже за стіл... Дарують: хто – порося, хто – 
теличку, хто там – овечку. Грошей мало тоді дарили. 
Хто – жита чи пшениці, отако... Тоді в нас не так, шо 
кожному окремо. Так тарілочка, на ній – чотири чар-
ки... Другий стоїть. Оце б, наприклад, чарки налили, 
і ти випила, а тоді стоїть [сват] і зразу миє. І тоді даль-
ше. І дають чарку і шишку. Оце в нас така свадьба...

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Не ви-
крадали [молоду], а  тухлі крали. Розбують, боса іде 
молода, шльопає боса, поки не викуплять її черевич-
ки. В перший день... Ото якось хто підлізе, коли там 
ото кутєрма, підлізе-підлізе попід столами, нишком-
нишком, рачком-рачком і стягне з молодої тухлю...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  У  молодої обов’язково прида-
не, батько і мати давали. На Чернігівщині можуть і 
корову подарить, можуть телицю подарить, можуть 
свиней, можуть овечку. Кажуть: «Я  дарю от овеч-
ку». Та ще і прибавляє там щось таке. А то вже тоді 
після свадьби. Ото об’являють, а  тоді забирають... 
Раніш таке було, а  зараз ніхто ж не хоче вишивать 
[рушники]... Традиція, обов’язково було... На другий 
день вона [«прида ́нка»] вивішувала [рушники], поки 
прийдуть... Чим більше рушників у хаті, тим більше 
вона [молода] хазяйка...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  І тоді ж уже на другий день 
встає молода, уже вона вбирається... Вона готує, 
який вона на другий день буде надівать [одяг], і  її 
пов’язують [...] платком... Знімали вінок це у неділю. 
А знімає [...] чи старша дружка, чи мати...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТЬ МОЛОДІЙ»)  На другий день в понеді-
лок  [...] молодій і молодому приносять снідать. І  оці 
дружки, скільки було на весіллі, стільки всі і при-
ходять. А несли все: хто шо приготове. Готовлять все 
самі, готовлять і приносять тоді ж молодому і молодій. 
Приносять сюди, і  виходить же ж молода і молодий, 
і запрошують їх, тіки не в хату, не в батькову хату, а до-
мовляються. Наприклад, у нас би так, так ми в сусідню 
хату... Окремо снідають старі, окремо – молоді. У різ-
них хатах: в одній оце батько і матір... Батьку ж і матері 
приносять, а тут уже приносять чого тільки не приду-
мають: і гарбуз товчений, і сири, і картопля нечищена, 
і буряк гнилуватий. Це таке батькові приносять їсти. 
Як розкриває, а там гнилий гарбуз, або шо таке... Хохот 
стоїть. Батько кланяється: «Спасибі, шо ви удумали»...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Я один тіль-
ки раз бачила, шо везли такий платок, повішаний на 
тичкє. Це із Високого до нас у Шаповалівку привози-
ли. Сани такі взяли [...] і на тичку на ту, шо зробили, 
почепили платок [...] червоний. Мені кажеться, шо це 
було дуже образливо. Це якраз оцей момент мені дуже 
не подобався. В той час це знаєте, яка була таємниця. 
Це було дуже-дуже цнотливе.

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Це вже катають на возику батька 
і матір. Они мене теж тут возили. Возили мене по 
селу, коли я дочку оддавала. І все возять. Це вже тоді 
батька і матір возять у шинок... Це в понеділок бать-
ка і матір схватять, батька ще не так, а вже матір! Їй 
доставалося! Посадять її, везуть-везуть, а тоді якась 
долина, пере вернуть у ту долину. Або везуть-везуть, 
глина там коло цього, візьмуть у глину втопчуть. Ви-
тягнуть, о! Як витягли мене, Боже, тече з мене, в го-
лубому платті, все тече з мене. Довезли до шинка, 
там розплатилася, звичайно. Я ж кажу, шо елементи 
нашої свадьби на Слобожанщині теж приміняються, 
но не все...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  У  вівторок циганять, 
а тоді в середу учать молоду прясти, а тоді вже до су-
боти доживають, тоді вже батько і мати оцього моло-
дого виряжають невістку і сина до [її] матері в гості. 
Це у суботу. А тут уже тоже гості приходять. І вже ша-
нують їх [...] як молоду сім’ю.

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Цигани у вівторок ловлять і 
курей. Як залізе в курник, у  пір’ю вилазить уся та і 
курей накраде у тому. Ніхто не сердиться, бо це до-
мовляються. Ніхто не лаявся, не сердився. Оце я, на-
приклад, знаю, шо до мене цигани прийдуть. Домов-
ляються, шо вони вкрадуть чи три курки, чи чотири, 
чи шо. До тих [ходили], хто був на весіллі, а було таке, 
шо і залізуть до сусідів... А тоді ж вони у вівторок до 
вечора патрають тих курей, а вечором тоді жарять і 
варять курей, і проводять вони уже цілу ніч, гуляють. 
Курей їдять...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ІДУТЬ УЧИТИ МОЛО-
ДУ ПРЯСТИ»)  Тоді починається слідуючий день... Се-
реда вже там... День перебувають, у середу приходять 

ІЗЮМСЬКИЙ  РАЙОН

www.etnolog.org.ua

IM
FE



476 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

молоду учить прясти. Прядка стоїть там... І  тоді ото 
молоду учать прясти, надінуть мичку, прядку постав-
лять там. Другий якийсь молодик такий шухарний 
піде черкне спічку та мічку запалить. Горить мичка і 
всьо. Сміються всі. І  всі, мол: «Допряла, шо заснула 
над тим»...

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  [Чи забивали кілок, коли віддава-
ли заміж останню доньку або одружували останньо-
го сина?] Таке було. І тут традиція така. У мене було, 
притягли мене за хвартух і кілочком забили. Каже: 
«Все! Остання свадьба!». На порозі. Було і тут таке, 
і на Чернігівщині... Це на другий день...

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  На третій день. 
Ой, рятуйте! Обдеруть і стіни, і на вулиці, і в хаті мо-
жуть обдерти там, находилися такі: «Ану, подивимось, 
як молода буде шпарувать стіни!». Було таке, пере-
віряли. У  нас на Чернігівщині, до речі, є таке, а  тут 
нема... Тоді ото обдеруть стіни, а тоді там якось по до-
мовленості. У нас Марійка була, невістка братова, так 
вона як обдере ту стіну, так тоді шпарує-шпарує, пока 
зашпарує...

с. Студенок
Записала М. Маєрчик 2003 р. 

у с. Студенок Ізюмського р‑ну Харківської обл. 
від Заболотської Ольги Олександрівни, 1931 р. н., 

родом із с. Кримки Лиманського р‑ну * Донецької обл.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли коровай. А  шишки  – ото 
жайвороночки, знаєш? Отак тістечко розкочуєш, сму-
жечку, кружечком і тепер отак ножичком надрізаєш 
кінчики, і відціля тоже, з двох боків. Тепер другий ро-
бите довгий, тоже кругленький такий шнурочок. Отак 
качаєш на столі. І цьому так само кінчики «чік», «чік», 
і відціля «чік», «чік», ножичком. А тісто должно буть 
не прісне. Тоді ви отак смужечку навхрест [кладете] і 
загортаєте [петлею одну смужку навколо іншої]: це – 
сюди, а це – сюди... І воно тоді зробиться зубчиками, 
і  то «шишка» називається. А  тоді ж тут вставляють 
із насінини із яблучка [очі]... Як печуть, воно ж там 
останеться, чорні глаза. Носик можна зробить. Так 
само можна насінинку. І воно тоді напухне, таке пух-
кеньке... Головка з глазками... І сидить. Отут – лапки, 
а  отут  – крильця. І  надрізаєш крильця, як китиці... 
А дарять це як жайворонка, в знак дружби, шоб жили, 
як жайворонки... А борону, просто, як пальчик, качати 
шнурочки і класти так, і переплітати, як тин. І так же 
само тут їх закрепить, а з одної сторони – один довгий, 
а ті – корочі, ну, як борона. Переплести і кінчики по-
зліплювати, закрепить... І коровай же печуть, приво-
зять від молодої до свекрухи, а  тоді розрізають там і 
їдять. Вроді багата: і борона в неї єсть, і жайворонки 
єсть. А є такі, шо ні з чого і спекти, приходять без нічо-
го. У нас роблять [«різки»]. І зараз роблять. Усім людя́м 
[дають] – тим, які приходять на свадьбу, хто сідає за 
стіл, всім дають різку [...], як уже погуляють... А різку 
печуть: тістечко розкачують, прімєрно, так завдовжки. 
Воно тоненьке, воно тонше, чим палець. А тоді ножем 
так «чік», «чік», «чік», «чік». А тоді паличка шоб була з 
лози обстругана добіла́, шоб не гірка. То ж лоза, вона 
гірка, а так обстругають добіла́. Тоді начинаєш так із 
краю, обмотуєш по спіралі і приліпляєш, і в піч. А в 

* До 2016 р. – Краснолиманський район.

печі кладуть такі палички і на ті палички кладуть, шоб 
в попіл не замазалась. Вона швидко спікається. Тіль-
ки з прісного тіста, не з учиненого. А там б’ють яйця 
туда, трошки соди, сахарю  ж. А  тоді оці ж різки за-
стромляють в такий зроблений кружок із дірочками і 
до кожної різки чіпляють канхвету, бублик і цвіточок. 
І так дають тоді. І таке воно красіве...То кажуть «жай-
воронки», а то кажуть «шишки». А ще дзьоб роблять з 
чогось красного, з пір’їни. Покрасять її, кінець пір’їни, 
і застромлять, як дзьобик. І дають свекрусі цю шиш-
ку, очі зроблять із калини кращі, здорові... І ніс оце з 
пір’їни красним покрасять або синім. Устромлять і ка-
жуть: «Оце невістка свекрусі шишку спекла». А вона 
страшна така, здорова. Чудять, в общем... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  А у жениха гільце [...] 
становлять. Хоч із сосни можна чи з берези, чи то вер-
бу встромляють і то нарядять і канфетами, і бублика-
ми, і яблуками, якщо свіжі єсть, і цвіточками. І то воно 
стоїть, «гільце» називається. Тоже забивають його в 
таку доску... Там же обривають, як прийде нєвеста... 
І начинають гулять. Обривають, каждий там прийшов 
і вирвав канфету чи яблучко, бо воно ж велике, на 
весь стіл стоїть. А зараз нема уже у молодого гільця, 
а  тільки різки. Тепер і в молодого різки печуть. Аби 
шо-небудь на столі. А гільця не роблять. Як я ішла за-
між, в мене були різки, а у жениха не було нічого. Там 
дітей було семеро, ні за шо було дєлать.

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  А тухоль 
знімали з ноги. Як сяде нівєста за стіл, а там хтось під-
крався і зняв тухоль, а тоді заставляють: єслі вип’є же-
них із тухля водку, значить отдадуть... Підстроюється 
і п’є отак боком, де каблук. А тоді отдадуть.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Тоді колосовщина  [...] на сто-
лі стоїть. Це бутилка водки на столі, і  туди колоски 
встромлені... Заходять відтіль бояри, а відсіль – друж-
ки. І хто швидше вхвате оту колосовщину. Ухватили 
хлопці – зразу за столом і випивають. Ухватили дівча-
та – тоже, вони зразу п’ють. Це їхній доход. Буває, як 
вхоплять дівчата, то мовчки п’ють, а як хлопці, буває: 
«Шо налили нам води, давайте водки».

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Катають тещу, перекидають її. Якщо 
літо, то в воду або глиною обмажуть. Чудеса творять, 
шо хотять. Вона вже сидить мовчить. А єсть така, шо 
перече. Я  була теща, мене хотіли у ставок укинути, 
я  ще ж молода була, як перву дочку віддавала, мені 
було тридцять вісім год, в тридцять дев’ять я вже була 
бабушка. Хотіли мене в ставок... Так я плиганула, про-
пливла на ту сторону, а вони на тій стороні остались. 
У платті, у черевиках. Я не хотіла, шоб мене кинули: 
«Я й сама, – кажу, – намочусь». А за цією другою за-
везли мене в ставок, і там мені на п’яту як хтось на-
ступив, чи, може, возиком, так розрізали мені п’яту до 
самої кістки. Так я дві неділі ходила на пальцях, нільзя 
було стати. Чим воно так прямо розрізало? Та кров, та 
боліло, ой, не дай Господи! Пісок туди засипавсь мо-
крий. Та, зав’язали, ше й скакала, скакала, а тоді вже 
як розпухла нога. Сперва воно нічого, а тоді як роз-
гнилося, та ходила дві неділі на перев’язку...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), ОБРЯДОДІЇ З  КУРМИ  Ци-
гани ходять та просять же ж на пелюшки, на коляску, 
женихові на машину. А якщо беременна чи є вже ди-
тина – на пелюшки давай. Буває, іде вже ж з животом. 
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Та шо, як видно. Або на другий день вироде, або через 
тиждень. У  нас такі були, тільки свадьба кончилась, 
її в роддом повезли... У нас тут як понаряджаються... 
Єсть двохметрові хлопці такі, та як нарядять його ні-
вєстою, та хвату йому з тюлі причеплять, по землі аж 
тянеться, та чудний же. Плаття біле пошиють із марлі. 
І зроблять і груди, і задницю причеплять... А жениха 
нарядять отакого завбільшки, малого. І вона його за 
руку держе, і погляда на нього. Всігда ото тільки ве-
ликого наряжають нівєстою, а  женихом  – малого. 
Та обикновенно він наряжений, в  костюмі, все. І  ще 
цвіток причеплять йому красний на картуз... Крадуть 
[курей] і гусей крадуть, шо по вулиці є. Цигани ж. Ото 
наряжаються в циган. І в мішок понакрадають, пору-
бають, попатрають їх. І тоді, на другий день, таке гу-
ляння, грошей насобирають, водки накупують. Кашу 
пшоняну з курятини [варять].

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  А тоді як ти послідню дитину отда-
єш [доньку віддаєш заміж] або послєднього сина же-
ниш, так чіп забивають. Забивають кілок отакий, як 
ото десь метр. Загострюють його [...], гострим в землю, 
ну, шоб же не женився. Послідній жениться і послідня 
заміж іде. Послідня дитина. І тоді три рази б’є любий: 
чи баба береться бити, чи шо. Три раза вдарив – ста-
новлять рюмку на цей кілок, і шоб становилась навко-
лішки, взяла цю рюмку в рот, випила і опять постави-
ла. А руки – назад. Молотом [забивали]. Це у нас баба 
була, вона забивала чіпи по всім селі. Но тепер така 
хвора вже, на ноги впала. Так вона як три рази вда-
рить, оце наливають їй. Вона випиває, ще б’є. Знову 
три рази. Вона може десь за третім разом забити... І то 
як не може забити, п’є... Тоді вона каже: «Хай ще хтось 
п’є, бо я вже напилась, не могу дальше». А єсть земля 
така, шо швидко забивається, а єсть, шо б’ють, б’ють, 
і ніяк. А вибирає місце той, хто начинає бити. Не так, 
шо: «Отут бий». А біля воріт, чи дальшенько, чи бли-
ще, но коло воріт недалеко. І напиваються – страшне. 
А єслі упусте рюмку і не вип’є, значить ти не участуєш, 
давай другим, значить ти не зумів... І тоді ж туди ще 
й воду ллють, щоб останній раз як ударить, щоб усіх 
оббризгать. Усі дальше становляться, бо молотом як 
уріже... А п’ють... Лягає прямо, вип’є, поставе, встає, 
а руки зв’язані ззаді. Не обіпертися ж, ні локтем, ніяк, 
ігри. Це вже на третій день. І той чіп не витягають. Там 
вже він останеться. Закидали його, щоб уже не женив-
ся там чи заміж не виходила. Кончилась свадьба, дітей 
поженили, пооддавали, чіп забили та й кончили дєла. 
Та й зараз чіп б’ють... Не так гуляють, як раньше, а за 
чіп ше не забули.

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Цигани ходять. 
Шо творять вони невєсті, ну, молодій. Оце, напрімєр, 
до мене привели невістку. Отут свадьбу грають, а тут 
родичі женихові. Оце комінь обдеруть ножем, шоб 
вона на другий день такий же зробила, як був. До кир-
пичу роздовбають, поширяють. Оце знущаються так 
із нівєсти. Оце при мені вже таке було. Тоді вона місе 
глину, начина оті дірки замазувати і плаче. Єсть така, 
шо і не вміє зробити, шоб він рівненько, той комінь, 
був... Як кончиться свадьба. Оце понадирають, і  чіп 
забили. А тоді свекруха каже: «Дочка, вже міси глину 
і маж комінь». І  то вона його маже, і  розрівнює, він 
висохне, начина білити. І тоді вже видно, чи вона ру-
кодєльніца, чи вона зробила так, шо ні на шо і не по-
хоже... Було знущалися. А воно ж, бєдне, плаче...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Ой, таке весілля роблять! Остають-
ся без копійки, а весілля таке, шо по вісімсот, по ти-
сячі [гривень]  плаття купують. Ну їх мало, свадьбів, 
тепер. В  год – дві, може, в  селі, одна. Отак мало же-
няться... Я всім дітям робила [весілля]. Но я невели-
кі свадьби грала. Ну так, на сорок, на тридцять душ. 
Сім’я, свої родичі та там, може, подружки. А от свати 
мої, одні совсім не грали ніякої свадьби, а одна, та, шо 
розійшлась Галя з ним, та на двісті душ грала свадьбу...

КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН
с. В’язова

Записала Г. Лук’янець 8 серпня 2013 р.  
у с. В’язова Краснокутського р‑ну Харківської обл.  

від Ткаченко Катерини Петрівни, 1941 р. н.,  
Жидкової Раїси Костянтинівни, 1949 р. н.,  

Булиги Ніни Іванівни, 1939 р. н.,  
Перепелиці Оксани Яківни, 1948 р. н.,  

Кириченко Ганни Антонівни, 1954 р. н.,  
Кушнерук Ольги Антонівни, 1964 р. н.,  

та Мірошниченко Валентини Петрівни, 1936 р. н.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»), ВЕСІЛЬНА ВИПІЧ-
КА В четвер встромляли в хлібини «дівування» [па-
лички, обмотані тістом і запечені], і воно висихало у 
хаті. [Їх робили] цілу діжу. [Молода роздавала «діву-
вання»] усім людям, що були на свайбі. І  діткам ма-
лим і всим. Обізатєльно. Збираються дружки, ліплять 
«дівування» і співають. […] В жениха робили гільце, 
а «дівування» у молодої. [У молодого робили гільце] 
свашки, тіки, шоб були парні, шоб [у них] чоловіки 
були. Вдів не брали, ні коровая ліпити, ні шишки. 
[У суботу] іде молода до свекрухи по платок, у суботу 
після обід. Ідуть, оце по вулиці співають. Ішли друж-
ки, я не знаю скіки міні год було, співали:

Ой люди, люди-вороги, 
Не переходьте дороги ж. 
Як перейдете дорогу ж, 
Кланяйся, Галочка, й у ноги. 

Попе, попе Гордію ж, 
Не дзвони рано в неділю ж. 
А дзвони рано в суботу ж, 
Пороби дружкам роботу. 

Приходять на поріг до хати, і співають:
Ой брязнули ключі,   (2) 
До свекрухи йдучи, 
Поли на помості, 
До свекрухи в гості.

Заходят у хату, співають:
Добрий же день тому,   (2) 
А хто в цьому дому. 
Старому й малому 
Ще й Богу святом(у). 

І начинають співати: 
Сват на мене та й не дивиться,  (2) 
Він міні супротивиться. 
Скоса поглядає, 
Він мене нишком ла(є). 

Вона її пригощає, за стіл заводе і дружок тоже. Це сва-
там співають:

КРАСНОКУТСЬКИЙ  РАЙОН
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Казали приїхали,  (2) 
Вони пішки прийшли. 
Молодого в мішку несли, 
А свашку в заполі, 
Шоб не вбили коні. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД Приїжжа поїзд [почет]. Молодий 
їде зі своїм поїздом забирати молоду, там на воротях 
стоять хлопці, викуп требують. А молодиці і такі мо-
лоді мужики пристають до цього дружка: «А шо в тебе 
в кухлі? А покажи, а дай попробувати, ану, яка шиш-
ка». Шишник пекли на кружку для дружка. [На роль 
дружка беруть] дядька. У  кухоль наливают горілки, 
зверху оцей шишник, і  оце дружко, він з ним ходе 
все времня. Якшо в нього вкрадут, викуп давай. Мо-
лода сидить за столом. У неділю молода зразу йде до 
дружки і сидять там, співают пісні. Приїхав молодий 
до двору до молодої, а її ще нема. Вони стоять, ждуть. 
Я знаю, дощ ішов, холодно. Мишко [молодий] буркою 
накинутий був. Приходят молоду брати. Сперва при-
шлют боярина старшого, ми його одіслали, тоді ще 
хтось приходив, в общем, привели. Прийшли ми туди, 
обминули оцих всих, шо стоять, мокнуть під дощем, 
завели молоду і дружок за стіл. Сидимо ми за столом, 
а колись же ж був рушник [кролевецький], він був на 
руках у молодої [руки були під рушником], на голові 
вінок, лєнти. Завели молоду за стіл, посадили. Оцим 
рушником накрили. Сидить молода накрита, і коло неї 
сидить братік з палкою великою, з кійком. [На палці] 
реп’яхи були. І отож тіки молодий зайшов, а брат каже: 

Я по вгороді ходив, 
Картошку збирав, 
Сестру годував, 
А тобі даром оддам? 
Викуп давай! 

Молодий відкупляється. Зайшов молодий за стіл, од-
кинув рушник і обізатєльно поцилує молоду. Як який 
молодий не поцилує молоду, тоді співають йому пісню: 

Шелестом по долині, 
Бояри пасли свині. 
А молодому завертати, 
Що не вміє цілувати.

Молодий молоду поцілував, бояри сіли і дружки на-
чинают співати:

Здвигнулися лави,  (2) 
Як сіли бояри, 
Ще дужче здвигнуться, 
Як пива нап’ються. 

Од стола до припічка,  (2) 
Втоптана стежечка. 
Бояри втоптали 
У піч заглядали, 
Чи здоровий горщик каші, 
Чи наїдяться наші. 

[А бояри їм відповідають]: 
Бігла сучка яром,  (2) 
Обмотана валом. 
Дружки думали, що мати, 
Начали сучку ссати.

Були такі сміливці, шо співали. І світилці співали:
Світилочка ласа, 
Вкрала кусок м’яса, 

За стіл захилялась, 
М’ясом запихалась, 
Якби не Данило, 
Її б задавило.

[У хаті молодої співали]:
Зайшла Галічка за тесові столи, 
Сплеснула й рученьками. 
Зайшла Галочка ой за тесовії столи, 
Сплеснула й рученьками. 
– Ой, Боже, Боже, мій милий гоже, 
Що я й наробила. 
Зав’язала світ за молодих літ 
Білою китайкою. 
Що під білою китайкою 
Та не буду панянкою. 
Зав’язала світ за молодих літ 
Білою хустиною, 
А під білою хустиною, 
Не будеш дівчиною. 

[Якщо молода сиротою була, то співали так]: 
Пливи, пливи, лебедоньку, 
Тихо по воді. 
Прилинь, прилинь, моя ненько, 
Тепер же к мені. 

«Дівування» ставлять у молодої на столі, де сидить мо-
лода і дружки, а наприкінці свайби, його роздавали. 
Вже подарували, вже кінчається свайба і вона роздає 
своїм подругам. Вже перед тим, як молода їде до моло-
дого. Продають молоді, кидали копійки. Коли молода 
роздає «дівування», співають:

Слухайте, дружечки, 
Десь голубка гуде. 
Слухайте, дружечки, 
Десь голубка гуде. 
Молода Галина 
Дівування здає. 

Вже мати виводила їх обох за платочок із хати. У хвар-
тусі те, шо обсипати: жито, копійки, канхвети. Виведе 
за двір, на всі чотири сторони кланяються. Мати хрис-
титься, а молоді кланяються. Із сходу начина обсипа-
ти. Молода кланяється хрестом. Молоді дивляться, шо 
мати робе і вони за нею повторюють. І крутяться за 
матір’ю. І мати обсипає їх. А матері співають: 

Не сип, мати, вівсом,  (2) 
А сип калиною.
Калиною червоною, 
Та долею щасливою. 

[Потім] чи поїхали, чи пішли до молодого.

ДАРУВАННЯ [Свекруха зустрічає молодих] з хлібом-
сіллю. [Молодих обдаровують] зразу батьки рідні, тоді 
хрещені. Їм наливають чарку. Дарили за другим столом. 
Батьки кросні беруть графин, свашка шишок дає. А ми 
як раніше заміж ішли, боярин і старша дружка. Боярин 
наливав, а дружка підносе. Свашкою брали сестру чи 
тьотку, заміжніх, не дівчат. Желали здоров’я, щастя, 
словами казали. Одна баба дарила дві серебряні копій-
ки і казала: «Дарую пару рублів, шоб ви жили, як пара 
голубів». Брат казав: «Дарую вам дивана, щоб ви зро-
били Івана». Отож, випили по первій чарці, а тоді ви-
ходили молодий з молодою і стоять, де оце дарят. Ті на-
ливають, а вони слідом підходять. Оце подарили, всьо, 
гості всі гуляют, а сестра повела молоду роздівать. 
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ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО [З молодої знімали 
вінок] зразу, як тіки привезуть до молодого. Оце мене 
як привезли, вели і все знімали з мене, вінок. Розплі-
тали косу, закручували крутьку, запинали отим плат-
ком, шо перев’язували молодого, а рушником підпері-
зували. А зараз свекруха скидає, запинає, підперізує. 
Тепер иначе мода. Уже молоді за стіл не сідали. Молоді 
до сусідів підут ночувати. [На другий день] зранку 
встає молода рано, шоб ще застати, як свекри сплять. 
Їх побудити і зливати на руки, повмивати свекрів. 
І шоб рушник був, шоб свій рушник дала втиратися. 
Отож вона вмиває, і  отож вона мамою називає. Як 
вона не назве, то вже хто зна, чи назве. Отож спеці-
ально матір або батька намазують сажою, шоб вмила. 
Я бабу Пріську [свекруху] попотерла, як намазали… 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ В мене пра-
пор вішали. Шматок красної тряпки на древко чіпля-
ли. У мене був такий боярин, на хату скочив і у верх 
устромив. Це доказувалось те, шо вони невістку чесну 
взяли. А там де ночує нівєста, перву ніч же ночує, і ота 
баба простиню несе, показує гостям. Невістка свою 
простиню брала, не на чужій спала. Коли я йшла но-
чувати, я своє брала. Билися за нього [за прапор], як 
знімуть. Боярин должин викупати його. А як боярин 
не дасть, то ніякого викупу. 

РЯДЖЕННЯ На другий день сходяться, а тоді ж ото на-
ряжаються. Гості приходять, і ото їх «кують». А рань-
ше приходили кукурікати. Зі сторони молодої прихо-
дили свати і кукурікали, будили свекрів. Ніч пройде, 
і молоду обізатєльно вели до батьків снідати, додому. 
Тоді там ті свати стрічають і вогонь розкладають, і «ку-
ють», наряжаються, і  циганами рядяться. [На столі 
перед молодими] дві ложки, з’язані красною лєнтою, 
дві пляшки вина, з’язані. Ну, колись горілку закрасю-
вали. Жита пучечок, калини пучечок, прив’язуються 
до вина. Ходили від сватів до сватів. На другий день 
кажуть «несе молода снідати». [Наряжалися] у дохто-
рів, у циган. Вони [цигани] попід хатами ходили, ку-
рей крали. Якшо ми оце приглашонні на свайбу, до нас 
цигани йшли і ловили курку. Варили бульйон. 

с. Мурафа
Записала Н. Олійник 11 серпня 1997 р.  

у с. Мурафа Краснокутського р‑ну Харківської обл.  
від Підбуцької Уляни Прокофіївни, 1928 р. н. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ У  суботу я йшла клика-
ти, то я брала батькові і матері [свекрові і свекрусі] 
по шишці, кликала їх тоже на свайбу. Я  ходила, но-
сила шишку, свекруха перев’язувала мене хусткою. 
Мене моя мати не перев’язувала. Тіки я ото й ходила, 
бо мене свекруха перев’язувала платком. Кликати на 
свальбу ходила з дружкою. А дружка носила з собою 
шишки і палку. [Шишки] оце ж оставляли тіки в све-
крів. А яких ми кликали, тим не давали шишки. Витя-
гла дружка, а я дала батькові і матері. [Промовляли]: 
«Просили тато і мама, і я прошу, приходьте до нас на 
свайбу». Палка [яку носила дружка] була перев’язана 
красненькою лєнточкою. Дружку перев’язувала моло-
да хусткою через плече. Молоду перев’язувала свекру-
ха і перев’язувала ще мати хрещена. У нас там жили 
дєдушка і бабушка, мене вперід туда послали. Туда я 
сходила, а тоді пішла до свекрухи, не було разниці до 
кого я піду.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Калач, каравай і шиш-
ки печут. Коровай украшали шишками, шишечки ста-
вили, потом «птички» ставили на ньому. Коровай був 
прямокутної форми, по вуглах були шишечки, а потім 
на всьому короваї були «птички» і на каждий вугол ка-
равая вкладали дрібні гроші. Калину ставили просто 
на стіл, як молодий і молода сиділи за столом, то ста-
вили просто калину. Калину ставили у четвертушечці і 
прив’язували красною лєнточкою. І ту калину, коли мо-
лода йде до молодого, брала з собою ту калину з четвер-
тушкою. Коли ділили каравай і кому попадалися гроші, 
то це значило, в людини ввесь вік будуть гроші. І ото 
хвалилися: «Міні ось гроші попалися». Значить скільки 
не житиме людина, скільки й матиме грошей. Плели-
ся три коси на коровай, а калач пікся просто. Оце три 
коси сплели, положили його, тоді три оці коси ізплели 
доміста [разом] і положили, а тоді украшали шишками 
та «птичками», а по вуглах закладали гроші. А калач, 
ото одну косу положили, воно злилося до кучі і все. 
Спеціально пекли шишку велику матері, і  «бочонок» 
пекли батькові. «Бочонок» по середині був підпереза-
ний стьожечкою кіста. А  матері пекли шишку і «очі» 
встромляли з вишні. Пекли шишку, а називали «сова». 
Вдови не пекли, пекли хто був із чоловіками. А вдовів 
не гукали ні шишок пекти, ні караваю, ні тіста місити, 
нічого. А то не мало значення, скільки прийде. Сусіди 
приходили і ото пекли. Як у мене, напримєр, коли по-
садили коровай, то кричат: «Пужарь, пужарь, пужарь» 
та вибігают з хати, шоб молоду злякати, шо пожар. Ви-
бігают на двір усі. Ну, міні конєшно сказали зараннє, 
мама сказала, як будуть кричати, не лякайся, вибігай за 
ними. Коли коровай посадили, а я ж була у хаті. Попе-
чут усе, пригощали, наливала по сто грам, сідали, обі-
дали. Це було, пригощати пригощали. Каравай, калач 
ставили на стіл і дружки на другий день прикрашали 
калиною. Коли гільце наряжали, тоді й прикрашали. 
Тоді ж ставилося гільце і калач, і коровай, все ставило-
ся на столі. Випікали дванадцять різок, скіки було дру-
жок і скільки там може своїм дати, там чи тьотці, чи до 
матері взяти, як ідеш же до свекрухи, собереш же різку 
туда. Чи там у матері його є чи сестра, чи може ще хто, 
то і їй треба дати різку. Різок скільки? Хто шиснадцять, 
хто дванадцять, хто скіки зробе. Різки роздавали друж-
кам і роздавалися своїм родичам. Різка – це палка була і 
на палці були нароблені цвітки з тіста. Гільце робилося, 
а різка була сама собою. Різки складалися в кучу, а в шо 
вони встромлялися, я не можу сказати. 

ВБРАННЯ МОЛОДОЇ Було видно, шо молода ходи-
ла кликати, надівала вінок і прив’язувала лєнти. Ну, 
прив’язували лєнти всьо равно і дружці. Дружка хо-
дила у віночку і у лєнтах тоже. Ну, видно ж було, шо 
дружка була з паличкою і несла шишки. Молода ішла, 
нічого не несла, була підперезана короленковим руш-
ником. [На весіллі] тоже я була підв’язана рушником. 
Одівали молоду дружки, старша дружка одівала. [Її 
одягали] дома в молодої. Плаття було. У неділю вран-
ці дівчата за столом сиділи і співали, коли молода за 
столом [яка була сиротою]: 

Ой крокіс, крокіс, 
По вікнах поріс, 
Нікуди й проглянути. 
Ні проглянути, 
Ні подивиться, 
Як сирітонька плаче.
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480 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ Мати обсипала молодого канхветами 
і грішми. Світилка світильник привозила з цвітками. 
Цвіти були в світильнику, букет квітів був і там у квіт-
ках свічка горіла. Світилку перев’язували хусткою, 
шоб видно було, де світилка була. Свашка приїжджа-
ла з торбинкою, а в торбині було повно шишок. Вона 
частувала родичів молодої, давала і дружкам. Свашка 
привозила випивку в бутилці. Вона давала викуп на 
воротях. Дружко, всим правив дружко. [Дружко був] 
у нього [у молодого]. У неї дружка не було. У молодого 
дружко був і він правив [весіллям] і тут, і там. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ Та й молодого, 
коли молодий приходив, тоже мати виходила у кожу-
сі і зустрічала хлібом-сіллю. У нас мати його стрічала 
тоді, коли ми приїхали з церкви, повінчались, і при-
їхали додому, тоді нас із хлібом і солью стрічали. На 
рушникові хліб-сіль виносили, співали: 

Ми думали, що приїхали,  (2) 
А ви пішки прийшли, 
Молодого у мішку принесли… 

До церкви хто хотів, той і їхав – його родичі і її родичі 
їхали. [Після вінчання їхали] хоч до молодої, підобі-
дають, хоч до молодого. Із церкви приїжжають, був 
договор, до кого вони там заїдуть. Зараз то їдуть у ліс, 
і ще кудись на гулянку, а тоді там до молодого заїхали, 
посиділи там, перекусили, а потом їдуть до молодої. 
Молода сідає за стіл, брат заводе. Три рази обведе кру-
гом столу за рушник, а на третій раз заводе і гукають 
молодого, і молодий дає викуп. Оце коли молоду за-
водят за стіл, і сідає молода за стіл, то молоду заводе 
брат. А молодий надворі стоїт. Стояли на воротіх, бра-
ли на воротіх викуп. Хлопці брали за дівчину. Якшо 
викуп не брали, то дівчина не стояла нічого, то треба 
було давати викуп. А коли хлопець брав із чужої вули-
ці, викуп брали великій, горілку і закуску, все давали. 
Брат требує викуп у молодого. Оце викуп требував, 
тоді давали чи 25 рублів чи 20 рублів, чи 10 рублів, то 
молодий повинен ото заплатити братові. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ Квітку сестра при-
шива [молодому до картуза]. Із красної лєнточки 
зроблять квітку. Кладут на тарілку картуз чи шапку 
кладут і кладут гроші, зразу гроші кладут. Якшо мало, 
сестра каже: «Це мало». Міні ще дав там скільки. Ну й 
повинен молодий давати, скільки вона скаже. Свашка 
забирає картуз, молодому віддає. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ Коли молода си-
діла за столом, коли дружки вже проспівают, уже кін-
чається по всьому, тоді виходят уже дружки з-за сто-
лу, тоді молода роздає гільце. Дружок виганяют з хати, 
а потом уже сідают і даруют молоду. Тоді вже молоді 
в хату не заходят і не сідают. Які не жонаті були, то ні 
дівчата, ні хлопці не були на весіллі. Тільки були вже 
старики і ті, які були замужем. Коли треба роздавати 
шишки, дружки виходять. Люди старі вже нагуляють-
ся, вже їм пора додому розходиться, тоді аж коровай 
кроять. За шо свашка давала їм шишки. Дарили, по дві 
вип’ють, а по третьому разу дарять. Коли молоду за-
бирали до молодого, то батькові дарували «бочонок», 
а  матері «сову». Коли дружок виганяли з-за столу, 
то старша дружка веде за собою і молоду. Молодий 
єслі прогаве, то значить викуп буде давати дружкам, 
а якшо не прогаве, буде держати її. […] Коровай так і 

стояв, все время на столі. Це калач на другий день роз-
давали. Калач стояв на столі, тіки на другий день його 
ділили. Перед тим як свайба ж уже йде на полний ход, 
погуляли, тоді там дружко повинен коровай покроя-
ти. То й кажуть: «Дружко коровай кроє…». Він людей 
просив: «Добрі люди, дозвольте міні коровай розкра-
яти!» Люди дозволяли. Тричі він запитував дозволу. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО Свашка, 
якшо єсть там які подарки батькові й матері, бере по-
дарки. І  свашка бере різки з тіста, везе до молодого. 
Брала ж оце свашка коровай, калач, мати давала дві 
ложки, зв’язані до кучі, калину з пляшками забира-
ли і паляницю давала мати. Із іконами йшли молоді. 
Молода кланялась на всі сторони. […] Сундук дають в 
суботу або пока ще молода не сідає за стіл [на посад]. 
За сундуком приїжжяют од нього, їхні там родичі, чи 
то брати, чи то сестра приїждяє і забирає. Торгуватися 
за сундук не торгувалися. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО Коли молодий при-
водив молоду, тоді мати стрічала вже їх в кожусі. Його 
мати виверне кожух і ото танцювала, стрічала, і хліб, 
і  сіль підносила на рушнику. І  батько ж тоже з нею. 
Коли ведуть молодих від молодої, то розводили вогни-
ще і стрічала тоді мати в кожусі. Перед двором розво-
дили вогонь. Дружко должен затушити костьор, і там 
іще хто, і переходили через костьор молоді. [Гасили], 
чим прийдиться, тим і тушили, проходили молоді. Це 
за двором палили, а мати тоді біля порога стрічала у 
вивернутому кожуху і з хлібиною. Коли свальба від-
буде в молодого, тоді молоду роздівають, скинут вінок 
із голови, хвату скинуть, запнуть свашки хусткою. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ Вивішували 
флаг на другий день, коли молода чесна. Флаг крас-
ний поставлят. Боярин должен украсти флаг. Чіпляли 
в молодої, а боярин повинен украсти цей флаг і при-
нести до молодого. Бабу – головну кухарку називали 
капустяною бабою. Там вона капусту на другій день 
готовила. А тоді казали, шо бабу капустяну на вози-
ку повезли. Її возили на возику, надягнуть її, уквіча-
ют її, удінут кожух на неї, напнуть на неї шо. І возили 
капустяну бабу. Купають бабу. А зараз я бачу і матір 
купают. На другий день людей угощали капустою. Не 
борщ, а капуста була. Із капусти з м’ясом була зварена. 
Оце називали капустою і бабу називали капустяна. 

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Садове
Записали Н. Олійник, В. Осадча 8 серпня 2008 р.  

у с. Садове Лозівського р‑ну Харківської обл.  
від Кагадій Любов Матвіївни, 1939 р. н.,  

родом із с. Нова Іванівка Лозівського р‑ну 
Харківської обл.  

(у с. Садове мешкає з 1974 р.)

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Каравай пекли, шиш-
ки пекли. Спеціально для батька і для матері хрещеної 
пекли великі шишки. [Вони] так і називалися, тіко для 
батька крьосного і для матері. На другій день коровай 
ділили, а шишки давали, як дарять. Ходе старша сваш-
ка розносе шишки, а друга, шо подарки дають, збирає. 
Крьосним шишки давали, як дарили. А  коровай на 
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другій день, як діти [молоді] принесуть снідати. Я ж 
до своїх батьків іду снідати, а чо ж, я у свекрухи живу. 
І  свекруха йде, до мого батька снідання несем. […] 
Лист тлінний був, робили зверху шишечки, гарний 
[коровай] пекли. Гарненько шишечки вкладали, шоб 
він красивий був. А ще ж у каравай вкладали гроші. 
Кому ж припадуть мідяки  – багатство щіталось. По 
середині [коровая] клали [гроші]. Тоді ж гукали жі-
нок, свальбичних співали пісень. […] Як заміж ідеш, 
пекли хрести, становиш отак два хрести. Я ще так за-
між ішла. Молода сидить за столом, жениха дожидає, 
а на столі – (як називався) дивень чи шо. Оце стоїть 
два хреста, а третій лежить на цих двох. Молода на-
крита і туди дивиться, жених прийде. Ще тоді так ро-
билося, казали на нього «дивень». [Хрести ставили] 
в пшеницю, [щоб вони не впали]. [Світилка] була, тіко 
ж тоді лєнтів не було. Просто удіта в платті простому 
і все. А тоді світилки ніякою ни лєнтою, у простому 
платті, тоді простих платтів мало було, тоді щє в юб-
ках ходили. [Її] нічим не перев’язували. Вона зо мною 
йшла з боку і все. Нас тоді ще не розписували. […] На 
столі, де ото дивень стоїть, [ставили крокіс]. Оце ж ти 
дивишся, а наворотів тоді становлять, як посідаємо за 
стіл, зразу та баба, шо руководить цим дєлом, засві-
чує дві свічки, становлять у рюмочки, як вони горіти-
муть. […] Коли молодий сідав за стіл, у пшениці сто-
яли свічки і їх світили, дивилися, чия свічка швидше 
згорить, той швидше помре. У мене і в нього свічки 
якось погоріли і мигом потухли, значить ми можемо 
померти і в один день. […] Тоді спеціально був цвіток, 
крокіс називався, його зараз немає. А тоді обізатєльно 
садили в палісаднику крокіс, він таким жовто-гаря-
чим цвів, як будяк, ну тіко не колючий він, а хороший. 
Це для молодих зімою його ставлять, для чого, я вам 
не скажу. А плаття шили з крепдешину. За шо його ку-
пить. Мамка сама міні пошила плаття. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ Коли молодим пода-
рили, уже нада з молодої знімать фату, уже на другий 
день не прийдуть гулять молоді. Самі старі гуляють, 
а щас, усі заходять, кому не лєнь. Тоді вже все, єслі з 
молодої зняли вінок, хвату зняли, розділи. Тоді ж очі-
пок надівали. Я кажу: «Я платок напну». Уже все, на 
другий день не дружка не прийде, не дружки, а щас… 
[Фату знімали] у батьків молодого. […] Сперва сваль-
ба у молодої, там подарять, і вже молоду роздівають, 
друге надівають. І  всьо, вони [дружки] вже входять. 
Всі знали, уже обдарилися – пора виходить, пора мо-
лоду переодівать. І вже дівчата пішли і хлопці пішли, 
уже на другий день не прийдуть. […] Я  коли заміж 
ішла, в  мене така коса була велика! Я  у дві коси за-
плітала, такий закон. А як уже вийшла заміж, в одну 
косу. Вже я молодиця. І шоб розкрита не ходила. Коси 
міні ніхто не розплітав, я сама. Дівчата взяли міні роз-
плели, ті шо коло мене були, дружки. [Молоду дружки 
роздягали]. Наділи плаття, готовили на другий день. 
Коли мої брат і сестра заміж ішла, не було нічого, ма-
трас із кукурузиння напхали, шо чістили кукурузу. На 
другий день похмеляться не прийдуть. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ Кожух слали виверну-
тий, молоді становилися на нього колінами, кланяли-
ся батькам, батьки благословляли їх іконами. Я коли 
віддавала своїх дочок, одну і іконами благословляла, 
а жизті нема, а другу не благословляла, і все харашо. 
[Молоді на покуті сиділи] на кожусі. Обязатєльно ко-

жух держали, шоб був у хаті. Батько купив кожух і він 
у нас був, казав дочок заміж віддавати і сина женити, 
шоб кожух був об’язатільно. 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ Вже я йду з 
своїм чоловіком, свекрухою, а  на понеділок, кочерги 
міні дарять. Свекруха передає всю посуду міні: ко-
черга, чаплія, рогач, це ж все, чавуни, тоді каструль 
не було. У піч показує як топить, а міні це дико, у нас 
печі не було, а плита у нас була. Боялася, як же це хліб 
пекти. Як його в піч сажать? А в нас мамка випікала в 
плиті. Плита була здорова, туда хліб сажаєм, хліб на 
варьонки. Знаєте яка варьонка? На юшки із сахарно-
го буряка. А хвормочки були з повидла, тоді ж пови-
дло було, а  ми в ті хвормочки по половині кладемо. 
А воно аж плиту підпира, такий хліб. І на сироватки, 
сир откинем, бо тоді ж яйця здавали, молоко здава-
ли, шкуру з свині, як ріжеш. Якшо ти свиню заріжеш, 
а шкуру не здаси, заплатиш штраф. 

КАТАННЯ БАТЬКІВ [Батьків катали], ще й як. Як дівчи-
на не хароша [не цнотлива], то і в воду вкинуть. Добре 
катали на тачки. [А молоді] бігали викупляли. [А коли 
молода хороша], катають батьків і все хароше було. 
А як ні, то й красну лєнту низзю в’язать на бутилки. 
[На стіл] жито становили. Житом тіко й обсипали. 
Жито й овес, гроші і канхвети, пізніше ще було гарбу-
зяче насіння. В сито висипали. Мати веде молодих на 
двір, як ідуть з розпісі, за стіл заводе мати за рушник 
молодих. 

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ  
РАЙОН

смт Нова Водолага
Записала Н. Олійник 16 серпня 1997 р.  
у смт Нова Водолага Харківської обл. 
від Чалиш Лідії Трохимівни, 1932 р. н., 

родом із с. Рябухине Нововодолазького р‑ну 
Харківської обл.

ВИБІР ПАРИ Свадьби гралися до Покрови, а тоді ж ото 
Пилипівській піст, свальби не грали. Іще до Покрови 
дівчина каже, за кого я схочу, за того й піду заміж, а от 
уже після Покрови договор був, приходили, договорю-
вались, ну свальби після Пилипівки грали, тоді вона 
вже казала: «Хоч за старця, аби не остаться». І вже піс-
ля Покрови за кого віддадуть, за того я й піду. У якому 
віці віддавати дочку заміж, залежало від батьків, як 
вони подивляться. Ще раніше, раніше віддавали за-
між, дивилися, яка сім’я. І договореність була така, хто 
прийшов, бувало і з сімнадцяти віддавали заміж ді-
вчат. Мою тьотку рідну віддали в сімнадцять, вона і не 
знала його, і не чула про цього хлопця, він був зовсім 
з другого села. Це було, мабуть, перед Рождеством, шо 
раніше стирали, золили. У нас там на ставках пробива-
ли такі ополоночки і там прали. Рушники були великі, 
полотняні. І  вона значить прийшла, прала там, це їй 
було 17 років, обмерзла вся, зашпори зайшли, а в неї 
свати. А батьки десь були, зговорилися, і її засватали, 
в 17 років віддали заміж. Так шо це залежало від бать-
ків. Якшо батькам жених не наравився, то казали, шо 
дочка ще молода і нехай ще підросте. А коли батькам 
була згода, не важно, була згода дівчини, то віддавали. 

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ  РАЙОН
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СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ Сначала були зговорини бать-
ків, чи соглдасні вони будуть віддати дівчину, чи не 
согласні. А потом присилали старостів. Від молодого 
приходили старости і з разними прибутками: «Ми 
ось ішли та із стежки збилися, та ось кажут, шо у вас 
куниця, а у нас добрий молодець. Та ми б хотіли цю 
куницю у вас купити». Як батьки согласні, то вони 
приглашають цих старостів за стіл, ставляют мого-
рич. Свати приносять хліб-сіль, могорич. Сідають, 
а тоді вже вони засватуют, договарюються за свадьбу. 
А  молодий стоїть за дверима, поки його не гукнуть. 
Молода стоїть біля печі, колупає комин. Сватати хо-
дили два мужчини, а  бувало шо була і сваха. Сваха 
була єхидна, там балакають, балакають, ця ж молода 
стоїть біля печі, а вона возьме та кине голку на пол. 
Як зразу молода побаче, підніме, то значить у неї зрє-
ніє хароше і вона моторна. А там іще якусь коверзу, як 
там молода з цим справиться. Дивилися, чи немає в 
неї ніякого пороку. Чи вона баче, чи вона чує. Оце таке 
робили тій молодій. Молода в’язала рушниками тоді, 
як вона согласна. Погукали вже молодого сюди, батько 
каже, винось платок, перев’язуй молодого, перев’язуй 
і сватів, вже вони договорилися, молода согласна. Тоді 
вона виносе рушники, а вони ще й дивляться, як вони 
вишиті, чи вона не ледача, чи вона вишила ці рушни-
ки. Вона перев’язувала старостів і перев’язувала плат-
ком молодого. На оглядини ішли батьки молодого до 
батьків молодої, договорювалися про придане. Потом 
батьки дівчини їхали на оглядини до сватів, а ті при-
їжджали в свою очірідь до батьків молодої. На огляди-
нах договорялися про придане. 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Каравай, шишки за-
прошували пекти жінок таких, з  доброї сім’ї, шоб 
вона не була розведена, шоб не було в сім’ї скандалу. 
Пекли шишки, коровай і підкоровайник. Коровай мав 
круглий вигляд, украшався він обов’язково колоском 
кругом, а по середині там, у кого яка фантазія. Хто ро-
бив рози, хто ще якісь квіти, а хто робив пару лебедів. 
У коровай обов’язково запікали гроші. Коли розрізали 
коровай, то середину вирізалася молодим, а остальне 
різалося і роздавалося гуляючим. Цю серединку мо-
лодий і молода розламували і в кого більший кусок, 
той буде старший у сім’ї, а у кого меньчій, той повинен 
підчінятися. Підкоровайник – це разом спечені дві ве-
ликі шишки, обов’язково перев’язані красною лєнтою. 
І оцей підкоровайник молода забирала, коли йшла до 
молодого. Шишки пеклись і роздавались всім. Свашка 
роздавала, коли її приходила черга угощати. Коли да-
рили вже молодих, свашка давала шишки. Молода на 
свайбі роздивлятися по сторонах на гуляючих не мала 
права, вона должна була дивитися на коровай і підко-
ровайник. Всіх коровайниць вона [господиня] приго-
щала, сажали за стіл. […] Перед тим, як молодих дари-
ли, шишки роздаються, дружко ріже коровай. Роздали 
коровай, молодий забирає молоду і всі вони виходят. 
Молоді в молодої ні до чого не касаються. Дружкові 
співали: «Дружко пелехатий, Біга кругом хати…».

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») Молода йшла заміж з 
гільцем і біз нього. Гільце украшали лєнтами всякими, 
ставили перед молодими. Частіше робили із йолки. 
Перед весіллям були вечорини. В суботу, раніше ж ве-
сілля було в неділю, а в суботу були вечорини, а після 
вечорин, де гуляли дружки, бояри гуляли, молодий не 
мав права сидіти з молодою. Біля молодої сидів стар-

ший боярин і молодого не підпускав, а після вечорин 
оставалися дівчата і украшали гільце. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Кликати на весілля ходи-
ла молода і старша дружка. Ходили вони, своїх при-
глашали, а  молодий і старший боярин ходили своїх 
родичів приглашали. Дружка ходила без палки. Мо-
лода і дружка кликати ходили в віночках. А  вже на 
свайбі хвата була на молодій, а на дружці був віночок. 
Я коли йшла заміж, то одівала ту хвату і той восковий 
віночок, шо моя бабушка вінчалася, так як ще моя ба-
бушка виходила. Я в ній виходила заміж, хоть я і не 
вінчалась. [Після весілля], якшо дітки боліли, то хва-
тою прикривали діточок. І  вінчальне плаття тоді не 
здавали, і  берегли весільний одяг. Вінчальним плат-
тям і хватою покривали діток, коли хворіли. Хвату і 
плаття берегли. І  воно передавалося і передавалося. 
Молода не мала права йти до свекрухи, поки її не при-
везуть у перший день весілля. 

ПЕРЕЙМА Мати обсипає сина, житом, грішми і канх-
ветами. Весільному поїзду у молодої співають: «Ми 
думали, шо ви їхали…». Поїзд не пускают гуляючі у 
молодої і не знают, хто вони такі, і не пускают їх на 
хвіртці. А тоді дают їм викуп, вони миряться і впус-
кают. Мати їх запрошує: «Сідайте, госточки, сідайте, 
вони начінают сідати, а молодому ж місця нема». 

ПОСАД Біля молодої сідали дружки з одного боку, 
і брат з другого боку. Молоду за стіл заводив брат, об-
водив тричі навколо столу, потом сажав і сам сідав. 
І на палку ріп’яхів комок набивав, і ото він сидів. Коли 
приходив молодий, то він же молодої не давав, брат 
не давав місця, а ширяв ріп’яхами, поки він [молодий] 
йому не дав викуп. А  дружко з молодим угаварюва-
ли його і викуп давали, торгувалися і викупали місце 
біля молодої. Співали:

Братіку, не лякайся, (2) 
Братіку, постарайся, 
Не віддавай сестри 
За пів червоного, 
А проси золотого 
З зятя молодого. 

Скільки вони торгувалися, стільки люди і співали. 
А тоді, коли договорювалися, і він уступав місто [міс-
це] молодому, а  людім казалося, шо він узяв мало, 
співали: «А  братік татарин, Віддав сестру даром…». 
Тоді брат виходив, і сідав молодий і ввесь його поїзд: 
світилка, свашка, дружко, бояри. Бояри сідали про-
ти дружок. Коли вони усажувалися за стіл, навпроти 
дружок, то дружки у них всі ложки крали. Поки вони 
всілися, а вони в них ложки покрали. Тоді ж пригла-
шають хлопців їсти, а в них то їсти нічим. Ще тільки 
вони сідають, дружки співають: «Здвигнулись ослони, 
Як сіли маслони…». Тепер же їм дали випити, а  за-
кусити нічим. Дружки бачуть, шо хлопці мнуться, 
а вони їм співають: 

Від стола до порога,  (2) 
Втоптана дорога, 
Бояри втоптали, 
Бо помиї хлестали.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ А потом дружки бралися за весь поїзд, 
начинали з світилки, свашки і дружка і всим співали: 

Світилка-шпилька при стіні, 
На ній сорочка не її.
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Світилка, як умна, бедова, так вона їм одспівувала 
зразу: 

Брешете, дружечки, 
як свині.
В мене сорочок
Аж дві скрині, 
Мені матуся нашила, 
Щоб я їх носила.

У  неї [світилки] був букет квітів, зв’язаних красною 
лєнтою Він називався «світильник». Свашці співали: 
«Свашка-неліпашка шишок не ліпила…». 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ Перед тим, шо вже 
молодий буде забирати молоду, пришивают до шапки 
йому квітку. Стає сестра молодої чи родичка на стул-
ку посеред хати і пришиває квітку. На ситові застеля-
ють хустку, кладуть шапку і вона пришиває квітку і 
співала: 

Віко тороточе,  (2) 
Чого воно хоче, 
Коня вороного 
З зятя молодого. 

Молодий викупляє свою шапку. 

ДАРУВАННЯ Коли дарють молодих, то вони стоят і 
всім кланяються. Свашка іде з подносом, наливают, 
дають всім гуляючим випити, дає шишку, а ті дарят. 
Дарят першими батько й мати. Молоді тут нічого не 
роблять. Молоді роблят в молодого. [Дружок] не ви-
ганяли [з-за столу]. Дружки сиділи, поки вивели мо-
лоду. Молодих з-за столу виводе дружко. Свашка за-
бирала підкоровайник. Там жито стоїт і в житові дві 
ложки, зв’язані красною лєнтою. Жито оце забира 
молода. І  молода должна, як вона приїде до молодо-
го, то вона оцим житом обсипає двір, бо їй тут жити. 
Молодій співали: «У батенька та й і на відході, поса-
дила горіх у городі…». За столом, молодій співают за 
свекруху: «Ой там гора кам’янистая, там свекруха но-
ровистая…». 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ВІНЧАННЯ Коли ви-
водять молоду з-за столу, отут уже мати молодої дає 
їм іконки. На всі чотири сторони вони христиться, на 
всі чотири сторони вона кланяється, а тоді вони ру-
шают в дорогу. І  ото вони їдут до церкви вінчатися. 
А от церкви їдут прямо до молодого, а до молодої вже 
не вертаються, бо вона вже обвінчана, вона уже жінка 
считається його, і він її везе додому. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ, ПОКРИВАН-
НЯ МОЛОДОЇ Біля двору молодого розводят багат-
тя, кіньми переїжжяють через оце багаття. Якшо коні 
переїдуть гарно, то значить, вони житимуть добре. 
А  як буває, шо коні переплигнули і розпряглися, то 
життя буде неладне. Там їх стрічає батько й мати хлі-
бом-сіллю, обсипают їх обох, благословлят. На землю, 
клали кожух, вовною догори, молоді ставали на колі-
на, кланялися, слали дорожку і молоді йшли по ній. 
У молодого за стіл заводе мати. […] Тоді уже у моло-
дого, як їх даруватимуть, встає молода, з неї знімают 
фату. Знімає свашка і відносе туди, де вони будуть 
спати. [При цьому] нічого не співали. А  її [молоду] 
пов’язуют платочком. Тут молода встає, начинає під-
носити, угощати, тут уже вона як хазяйка. Отож тепер 
і дарят. Молодий і молода підносят гостям горілку, 
шишки, а вони дарят. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ, РЯДЖЕН-
НЯ Спати молодих відводила свашка. Відвела, і  на 
цьому її діло кончилося. У  нас уже простині не ви-
носили, а просто він казав, шо вона хароша. Тоді все 
украшали калиною і всім гуляючім прив’язували крас-
ні лєнточки. [Прикрашали калиною] все, шо було на 
столах. На другий день приходили її рідні, приносили 
їм снідати, будили їх. Потом молодий приглашав всіх, 
хто прийшов, до себе. Там і рядна прали, і оббризку-
вали. Наряжалися циганами. Прали рядно у молодого, 
стрічали сватів. Рядна прали так, шоб бризки на всіх 
сватів летіли. Молоді танцюють на рядні і кидають 
гроші туди, де вони танцюют. І тоді – хто більш ухвате. 
Рядно тоді стягали на хату, шоб сохло, а через тиждень 
знімали. А  тепер на другий день приходять гуляти, 
і  несут каждий теж подарок. Це вже такий подарок: 
курка, гуска чи вутка. І шоб була робота невістці, на 
стіні пишуть, хто шо приніс, чого скіки. Це як обично 
писали чаплією, драли стіну. Ото все, шо приносили, 
все готовили, шо могли. Крім того, коли молодим да-
рили теля чи ягня, оце оставляли в хазяйстві. А ото, 
шо приносили і шо ходили цигани по дворах вицига-
нювали, то все готовили на другий день. Коли прихо-
дили свати до батьків молодої, чи до батьків молодого, 
то до хвіртки доходят і далі не йдуть, а співают:

Ой де ж наша та й весільна мати,  (2) 
Обідцяла по чарочці дати.

Тоді мати виходе, їх стрічає, виносе по чарці, а  її 
перев’язували, хто чим може – матерією і рушниками, 
хто шо. У нас як гуляют, всіх приглашонних мати даре. 
Кого пригласила, вона на перший день дарила. А на дру-
гий день усі дарят матір. Тоді заходят у двір, а там си-
дят кузнеці, які «підковуют» всіх гуляючих. Тож куют, 
треба давати [гроші]. А тоді оці гроші збирают, ідут у 
магазин і купуют все для сміху. Батькові купуют жен-
ські труси і його наряжают. Це все робиться для сміху. 
Для матері шось мужське. Батьків катают. Катают тих 
і тих батьків. Вони вже вмісті [разом] їх сажают, бать-
ка того, матір того, потом наоборот. Например, батька 
молодої, а матір молодого, а тоді наоборот. Сажають на 
гілляку колючу і везут туди, де побільше грудок, до річ-
ки везут, а молоді викупляють батьків. Хрещені батьки 
тільки дарят, а буває і хрещених батьків катают. На тре-
тій день весілля молода невістка должна встати вмісті 
з свекрухою і з нею робити, вже її гуляння кончилося, 
вона хазяйка в домі. Вона должна робити все – і коров 
доїти, і їсти варити, і все, шо робе свекруха, то робе й 
невістка. Вже вона не молода, а хазяйка.

с. Княжне
Записала Н. Олійник 17 серпня 1997 р.  

у с. Княжне Нововодолазького р‑ну Харківської обл.  
від Савенко Єфросини Єгорівни, 1915 р. н. 

СВАТАННЯ, ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Сватати 
ходило два чоловіки: молодий і староста. Молодий 
оставався у сінях, а староста заходив у хату. Батькові 
каже, шо прийшли сватати. Обмінювалися хлібами. 
Мати казала: «Дочко, бери хліб роз’язуй, а  свій кла-
ди». [Хліб приносили] у  хустці. Молода сама міняла 
хліб. […] [Запрошувала на весілля] молода, з подру-
гою ходе, несуть шишки у хустці. Уходе в хату, кладе 
шишку на стіл одну і кличе: «Приходьте на весілля». 
Батьків [свекра і свекруху] кликала: «Тато і мама, при-
ходьте на вісілля». Дружка ходила з палкою.  

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ  РАЙОН
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ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА [Коровай був] круглій, украшали 
шишками. По середину була здорова шишка, в  яку 
запікали гроші. Калач був квадратній, украшали 
шишками. Дивень, круглій здоровий. [Прикрашали] 
тоже шишками. […] В конці свайби різали коровай і 
дружко підносив і чарку, і кусочок каравая. У хустку 
молодій клали дивень. Молодих із-за столу виводив 
дружко. Коли молода прощалася, стояла на підводі і 
кланяється на чотири сторони.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») Саму луччю вершину 
вишні зрубають і уквітчають гільце. Квітчали бома-
гою красивою, потом канхвети, разні прикраси. І ка-
лача прикрашають, усе шо на столі, стояло під гіль-
цем, усе прикрашали. Канхвети, прянички, бублики і 
калина була. Саму луччю квітку робили і на вершинку 
вішали. І в молодого було гільце. Із вишні тоже. У мо-
лодого спеціальні є дівчата, шо будуть укришать. [Мо-
лоду] одягали в суботу, мати ж подивиться, яка її буде 
дочічка. Дружки вдягають і співают. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ Мати мо-
лодого, коли виряжала весільний поїзд, то перев’язує 
свашку, світилку, дружка хусткою, матерією чи руш-
ником. А  мати молодої тоже перев’язує їх. У  букеті 
цвіти і була свічка. [Мати обсипала молодого] житом. 
Коли приїдуть з церкви, мати надіває вивернутий ко-
жух і обсипає житом і грішми. Брат молодої сидить 
біля сестри і требує викуп з молодого. […] Слідкуют, 
шоб ухватити квітку з гільця, на верху. [Квітку мав зі-
рвати] боярин чи дружка, будь хто, хто був на свальбі, 
шоб молодій віддати. 

ПОСАД Коли приїхали до батьків молодого, то кланя-
лися батькам, сначала молодий, а  тоді молода. Мо-
лоді стають на вивернутий кожух і кланялися тричі. 
А там простелена найлуччя дорожка, по якій молоді 
йшли до хати. Дружко заводив їх на посад. [На пер-
шу шлюбну ніч] молодих вели у коморю і несли туда 
свічку. Коли молода чесна, то рядно прали і вішали га-
ласвіта [високо]. Як молода чесна, молоді танцювали 
на рядні, це називали «прати рядно», а  тоді його ві-
шали високо-високо. На рядно кидали гроші. [А коли 
молода нечесна була], пісні пагані співали, особенно 
пагано було матері, не хароше було їй. Хто вішав ряд-
но, горілку дають йому. […] На другий день на тарілку 
розкладали всім сир. [Ряджені] катали матір, батька. 
Молоді ходили до батьків молодої кланятися.

Записала Н. Олійник 27 вересня 1997 р.  
у с. Княжне Нововодолазького р‑ну  

Харківської обл.  
від Набок Катерини Никифорівни, 1922 р. н. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Молода вздовж села йшла 
з дружками і приглашали на свальбу, каждого запро-
шує. А він, молодий, по своєму, якшо з другого села, 
а хоч і з цього, всьо равно він ходе тоже, запрошує лю-
дей на свайбу. Молода кланялася, приходе кланяєть-
ся: «Просили тато і мама, приходьте до нас завтра на 
свальбу». З собою не носили нічого. Коли ходили се-
лом, дружки співали про те, шо завтра молода не буде 
дівкою, а буде жінкою. Потім забирають скриню. На 
скрині тоже сідає якийсь її брат чи сват, родич, і скри-
ні не віддають без викупу. Мати нівєсти перев’язує 
молодого підшалником.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Пекли коровай здоро-
вий такий, шоб хватило на все село. Круглий, на сково-
роду. Пекли шишки здорові. Це як свайба кінчається, 
дарують шишки. Конєшно, тоді горілки не було – са-
могон пили. У жениха свій коровай, а у молодої свій 
коровай, у каждого своє. Украшали коровай цвітним 
сахарьком, було таке, шо імена писали. [Цукор був] 
і розовенький, і голубенький, і красний. Такі шишечки 
масінькі кругом. Дивень [пекли] обізатєльно, особен-
но у молодої, дивляться на молоду. Перед нею лежить 
спечений дивень. Круглій, рушником обв’язують. Він 
такий був, на ньому наковеркують, він був не так шо 
круглій і усьо. Робили, шоб диво було якесь. «Дивень» 
називається, значить диво, ставлять перед молодою і 
вона на нього дивиться. Плели косу [із тіста] і скручу-
вали в коло, і оце був дивень. Дружки стояли, підспіву-
вали ззаді, а молода сидить нахилена на дивень. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») Гільце, це як закон. 
Вишня зрубана весною, хоч коли вгодно, уквітчають 
разним, бомажки там вішають, таке, як у нас йолка. 
Більше вішають канхвети, яблука. Таку красіву квітку 
робили здорову і вішали на самій верх. Квітку робили 
із стружки, цвітна була. Це гільце розбирали на дру-
гій день. Гільце це було у молодого і в молодої. У мо-
лодої опісля, а в молодого, як повставали, посходили-
ся всі, і давай розбирати гільце. І тоді десь находить-
ся п’яний дядько, хвата це гільце, обривають його, 
канхвети там усе. Дядько бере це гілце і всіх чеше в 
ряд і тікают усі від цього дядька. Як виганяйло, ви-
ганяє всіх родичів. [На столі] стоїт у стакані жито, це 
«жизнь» ставили молодій. І в молодого це стояло під 
гілцем, і у молодої це стояло. Як же воно називалось, 
я  й забула. Колоски були з’язані і були повішені на 
верху на гілці тоже, коло квітки. […] Квітку з гіль-
ця забирала старша дружка і несла там, де буде жити 
молода, і оставляла. [Це було] на другій день, розби-
рають гільце. Старша дружка мала право прийти на 
другий день, а  вся молодьож, яка гуляла на свадьбі, 
уже на другий день не має права йти. Тіки самі жона-
ті. Уже молодьож не гуля на другий день на свальбах. 
У молодої на перший день розбирають гільце, а в мо-
лодого – на другій. 

ПЕРЕЙМА [З молодого вимагають викуп], коли він 
викупляє місце біля молодої. На воротях. Нікого не 
пускают, тільки викуп. От він приїжжяє за молодою, 
ще тіки приїжжяє брати до вінця. Його не пускают. 
За молоду требуют викуп. Викупиш, тоді бери й вези 
куда хоч. Торгуються за двором, не пускают. А молода 
якраз стоїт у дворі. А буває таким напором беруть, шо 
хватають молоду і пашов. На дорозі їдеш, буває шай-
ка людей стріча, не пускают  – [вимагають] могорич. 
Дают по чарці і по шишці і пропускают дальші. Пере-
йма, як молоді їдут із церкви. […] На покуті сидить 
невеликий хлопчик, такий кійок здоровий в нього, 
зроблений з ріпяхів. Молодого не пускає на поку-
тя до молодої. Це обізатєльно не пусте, нада викуп. 
А викуп, це раньше були якість там гроші, викупляли 
молоду. Молоду купував він, дає цьому хлопчику, він 
вилазе. Нема хлопчика, значить дєвочка, ну хтось на 
покуті молоду продає. 

ПОСАД Стоять дружки біля молодої і приспівують мо-
лодому, шоб він її не обіжав. […] Коли молоді сідали 
за стіл, то молода заходила з одного боку столу, а мо-
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лодий з другого боку заходе, сідають на покутя вмісті. 
А  як виходити, так виходили уже по сторону моло-
дого. Їхали [після вінчання] до молодого, тут їх мати 
бере, обсипа, сідают за стіл. Канхвети всі хватают – і 
дітвора, і взрослі. Кидає багато канхвет і всячини. Об-
сипали молодих, канхветами із житом, це обізатєльно. 
Мати молодого тіки обсипала. Як тільки приходять із 
вінця, заходят у двір, обсипе, а  потом заводе в хату 
їх, садовлять за стіл. Мати виходе з рушничком. Ви-
ходят з хлібом-сіллю, такі дві здорові хлібині спече-
ні – в батька і в матері. І ото вони кланяються, цилуют 
хліб, з батьками цилуються. Хліб із рушниками. А тоді 
сідают за стіл. Їхали до молодої, молоду пускают, а мо-
лодого ні. Поки він поставе бутилу чи дві – викуп. Тоді 
впустять і молодого. А так молоду впустять, а молодо-
го ні. Він відкупається. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ [Світилка носила] Цвіти. Здоровій 
такий букет. Якшо літом, то із живих цвітів, а зімою 
зроблений дуже великий букет. Світилками були діти, 
такі дошкольного віку. [Світилка була] від молодої, 
а свашка – від молодого. У світилки був світильник. 
Свічки у молодих бувають, як батюшка їх вінчає, зна-
чить дає їм по свічці. Хоч вони приїжжяють з своїми 
свічками до батюшки. Приїхали з церкви, поставили 
свічки і той стакан, де жито стоїть насипане, туди 
ставлять свічки, світят під час обіду в молодого. Це 
свашине діло. Свашка вєдала шишками, подарками, 
які дарют у молодої, вона все забирала. Свашка ви-
дає подарки, та шо вінок пришивала, вони їй повинні 
дати якийсь подарок. Дают, в кого шо єсть. А буває 
так, шо ця, шо пришиває, каже: «Нєт, за такий по-
дарок я шапки не віддам». [Коровай ділив той], кому 
доручат – чи старості, чи дружкові. [Дружко] коровай 
різав, розносив, слідив за порядком, за молодою. Ста-
роста – як молодого подопєчний, а дружко у обох – і 
в молодого, і в молодої. А бувало, сирота виходила за-
між, їй ніде й свайби грати. Тоді молодий забрав так, 
і все. […] Староста, той шо водив його сватати, [ділив 
коровай]. За старшого в його. Він ріже коровай і по 
кусочку всім роздают. А остається, виносят на двір і 
другим людім.

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ У молодої була ма-
несенька квітка. На грудях була причеплена у молодої. 
Вони її відтіль відрізали. Це вона спіціально готови-
ла цю квітку, шоб будуть йому пришивати. Квітку до 
картуза молодому пришивала сестра молодої. Стає 
посеред хати на стулку, пришиває, приспівує. Три 
рази плигає вона на стулці. Отак до голови приту-
ляла, кланялася. Притуляє картуз до голови, плигає, 
тоді ше пришиває, тоді ше стрибає, і так тричі. При-
співувала: «Я тобі вінок пришиваю, тобі свою сестру 
доручаю…». 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ Молодій косу [роз-
плітали] і очіпок складали. Старша дружка помогала 
молодій переодягтися, надіє очіпок. Молода переодя-
гається. І вже, шоб волостя не розкидала, хай запліта 
косу. Їй косу зав’язували, складали і надівали очіпок. 
Очіпок надівали, всі бачуть, шо це вже не дівка, а жін-
ка, хоч вона і молода, і красива, ну, вона не дівка, вже 
вона отличалась од дівчат зовсім.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО Їдут вулицею, па-
лят, шоб переїжжали, просто шоб вся свальба переїж-
жала. Чоловік, який правив підводою, звали «кучер». 

У  двір як заходять, палят вогонь. Молодий повинен 
через огонь перенести молоду. І  раньше ж так було. 
Шоб усе лихе перейшло через вогонь і все погоріло 
плохе, а занесла в хату саме хароше. [Після застілля] 
староста бере молоду, веде в комору. Молодий ще 
тут, за столом, сидить. А  потім цей староста прихо-
де, бере молодого за руку, веде до неї в комору. Лягає 
вона з своїм молодим тоді. Свекрусі треба було пока-
зати рубашку. [Якщо молода нечесна була], на другий 
день люди зайдуть і все передовбають у хаті, усі ба-
чут, молода нечесна. І попелом ізсиплят, поковиряют, 
зроблят хтозні й шо в хаті, шоб молодій була робота. 
[А  якщо молода чесна], тоді все харашо. Всі гуляют, 
пют. Єслі вона чесна, на вулиці чіпляют, шоб усі люди 
знали, не тіки ті шо тут гуляють, чіпляют красну тряп-
ку. Називали «прапор». Староста не допускав до цьо-
го, всі чесні виходили. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, КУПАННЯ 
БАТЬКІВ А на другій день тоже не пускают, як при-
йдуть свати. Від молодої приходят до молодого, при-
носят молодій снідати. Тоже не пускают у двір, поки 
не наллють чарки. […] Кладеться або цибулина, або 
буряк. Сідают, поснідают – вони ж принесли снідати. 
Всі сідают, поснідали, тоді ідуть до батьків молодої. 
Молоді ішли до батьків молодої на поклоніння. Мо-
лода просе у своїх батьків пробачення, може чим на-
грішила, може шо не вгодила: «Простіть мене, тато 
і мама». Цилує їх. Молоді становилися на коліна на 
кожух, навпроти них стояли батьки і відклонялися, 
бо вона відціль уходе. На другий день «перут рядно». 
Стелят здорове рядно серед двору, хоч зімою, хоч лі-
том, яка різниця. Виходят на рядно батько й мати. 
Роблят у молодого отдєльно, у молодої отдєльно. Ви-
ходе батько й мати, молодий і молода присідают на 
рядні, наблюдают як будуть кидати гроші. І починає 
музика грати, і починают танцювати батько й мати. 
І кидати гроші. І хто більше вхвате, а тоді вже рідня 
начинає кидати, вони танцюють. Кидают, а  молоді 
хто більше нахватає, той буде луччій. Якшо моло-
да, ну молода всігда більш нахвачує, молодий поки 
сюди-туди, а молода раз, раз, бо кидають більше до 
молодої. А  потом, як кончається рядно, перетан-
цювали, тоді десь береться якийсь п’яний чи п’яна. 
Отаке відро попелу, та як сипне того попелу на ряд-
но. Якшо не втекла, то й ти там побудеш, а другий з 
відром води, та як почнуть то рядно «прати», маха-
ти ним, там повиробляють так людей, хто не вспів 
убігти відтиля. Попіл і вода – і все розмотали по всім 
дворі. Хто зна це рядно, так старе надіває, а  хто не 
зна, та в новенькому... А  як є здорові дядьки, та як 
війнуть тим рядном, то не видно, з чого прийдеш з 
того рядна. Перут у молодого, а тоді йдуть до моло-
дої. Вішают [те рядно] на саме вище дерево, шоб його 
ніхто не вкрав. Коли поперут рядно, батьків садовлят 
на возик і везли до ставка. Попереду біжать молодий 
і молода з бутилкою, з чаркою, «коней» цих напува-
ють, а буває такі «коні», іржут, гребут і чарку перед 
собою не бачут і до болота везут чи до ставка. Через 
тиждень, на другу неділю, всі сходяться, знімають те 
рядно, і вп’єть же ж гулі. Той, хто зняв рядно, йдуть, 
п’ют і гуляют. Поки рядна познімають і в молодого, 
і в молодої, а до неділі молода не мала права прийти 
в гості до батьків. У неї є робота в хаті у свекрухи, 
нічого прошевелюваться.

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ  РАЙОН
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486 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

МУЗИКАНТИ Гармоністи були отлічні, плохих гармо-
ністів на свальбах не було. А  уже як грали, так гра-
ли. Як бідні свальбу грали, то були гармоністи бідні, 
одна гармошка і все. А то ж раньше ходило спеціально 
люди наняті. Музика на свальбі чоловік п’ять: бубон 
бахкав, гармошка, скрипка до цього прибавлялася.  

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Дмитрівка
Записала С. Маховська 15 квітня 2011 р. 

у с. Дмитрівка Первомайського р‑ну Харківської обл. 
від Гаврилова Володимира Олексійовича, 1937 р. н., 

та Гаврилової Ольги Кирилівни, 1938 р. н., 
родом із с. Западня Зміївського р‑ну Харківської обл. 

(у с. Дмитрівка мешкає з 1940 р.)

СВАТАННЯ  [Чи до Вас засилали старостів?] Обізатєль-
но. Два свати і сваха... Хлібину несли...

На городі зілля, (2)
А в хаті весілля.
Надворі бояри,
Як мак розцвітали.

А первим там хтось підхвачує. Як ми ото вдвох співа-
ли, та ще. А це в нас «На вгороді верба рясна»:

На вгороді верба рясна, (2)
Там стояла дівка красна.
Вона красна, ще й красива, (2)
В неї доля нещаслива...

[Хто йшов у свати?] Дядько в основному, да... Ото 
дядько Сашко. З хлібиною ішли і випивку несли. Об-
мінювалися [хлібом]... Перев’язувала обязатєльно 
[молода сватів]...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Тож гільце ́ отам стоя-
ло. До того ж [прикрашали], як прийдуть молоді. За 
стіл сідають, ото ж воно уже украшене стоїть. Обично 
воно там якісь лєнточки були. Воно стоїть на столі, 
а тоді ж сидимо ж ми удвох з молодою, ховають же ж. 
Поки я ото трошки випив, а вони ж все врем’я кри-
чать: «Горька! Горька!»...

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В  те врем’я я  – на конях...  
А вже туди далі, уже діло пішло до машин. Уже як стали 
люди заможніше жить, десь приблизно з [19]75-го года. 
Уже стали машини появляться. Хто який багатший, то 
сім-вісім машин їде. Кольца ж зверху причеплені...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Були обручки. В общем, хто ба-
гатий, ті купували. А в нас обійшлося без обручок – і 
досі нема. Буває, шо довше [живуть у шлюбі], чим ті, 
шо з обручками... Гільце стояло [перед молодими]... 
Тоді зв’язані дві вилки, дві ложки красною лєнточ-
кою [...] лежать перед молодими... Хто злове [букет], 
той, значить, заміж вийде. Такого не було, це воно вже 
пізніше стало...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Боярин – у молодого, а в неї – друж-
ка. У  мене було два боярина  – старший і менший. 
Ето конєшно, главне діло, шо кажуть: «Ти, Володь-
ка, женись!». Світилка... Цвітки в неї були і вєточка, 
по-моєму... «Молодий» і «молода» [кажуть]... [Рідно-
го] батька заміняв хрещений батько. Ото ж у неділю 
свадьба, воно аж у суботу начиналося. Субота, неділя... 

Це ж дружко [вів весілля]... А зараз шо вони, найняли 
там ресторан чи кахве, і тамада там всім ділом вєдає...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ПОСАГ  Батьки об-
сипають [молодих]. Желатєльно гроші, ото мєлоч то 
натарюють, зерном сиплять... На рушник ставали [мо-
лоді]. Було таке – нас ото ж благословляли. Заходиш у 
хату, а батьки вже стоять благословляють. З іконами... 
[Молоді] кланялись тричі, ото ж ікону цілували. Ото 
ж обсипали [батьки молодих] грішми... Як обсипають 
мелоччю, і жито дають. І  зерном ото, но в основном 
жито було... Так ото дарять, у кого шо єсть... Со сторо-
ни нєвєсти дарять обично постіль, бєльйо, одіяла там, 
подушки. Придане само собою, а це на свадьбі дарять. 
І люди приглашонні, оце вони дарять. Ідуть ото з по-
стільними, із одіяламі. Зараз же як, у чемоданчик вки-
нуло, і стоїть у чемоданчику ото... Уже після свадьби 
перевозили [придане]. Подушки, тоді ж рядна ткали 
самі... В скрині. У нас уже шефонер був...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  У той же день свадь-
би розписували, а тоді їдуть за столи. У нас ото ж там 
пам’ятник стоїть, тут воно все вкучі на горі. Там ото 
ж ложуть квіти. Раньше, поки воно ж то ще ті були 
комуністічєскі, тоді, як то кажуть, неззя було і дити-
ну хрестить, я в двадцять один год сам там був. А ді-
тей хрестив, а що зробиш. Все робилось, так як жили. 
А зараз у нас уже свої церкви єсть. За двадцять кіло-
метрів є тоже храм...

ПОСАД  То ж на кожух сажають, вже як свадьба іде. Тоді 
вони [молоді] на кожусі сидять. У перший день... Дру-
жок заводив [молодих за стіл]. Молодих посадив, а сам 
сюди вийшов. Заводив [...] од святого вугла. Вдвох са-
довив, а тоді ж гості і там сідали од молодих, і тут, від-
сіль. Сиділи ж ото там дружка, а з моєї сторони – ото 
ж боярин. І світилка ж коло мене [коло молодого]...

ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МОЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  Тоді ж 
ото увійшло в моду з молодої знімали тухоль, крали. 
Наливають у тухоль самогону, і  той, хто пропустив, 
должен то випить. Там получається, більше стакана 
влазе. Це вже як я женився, це вже тоді було... Крали 
[молоду]. Тоже ж надо її викуплять. Тоді ж ото вкра-
дуть, сидить ото ж дружок – боярин охраняє...

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Роздають [шиш-
ки], вже як виходять із того, подарять і шишку дають. 
Одаровують, а  їм шишку дають... Коровай  – уже як 
в перший день свадьби, ріжуть тоді, як уже подарять... 
А тоді ж де надарено скіки грошей...

ВИЗНАЧЕННЯ  ЦНОТЛИВОСТІ  МОЛОДОЇ  Єслі вона 
[молода] ото трошки проштрафилась, то тоді вона не 
чіпляла хвати. Ото так було, шо вона там чи беремен-
на, чи шо. Просто наряжалася. То, бачите, люди разні. 
Є такі, шо ото посміяться, єсть такі, шо поглузувати... 
[Чи раніше часто молода «нечесною» виходила за-
між?] Дуже багато такого було. Вони ж ото знають, 
а  тоді ж красниє лєнточки ото чіпляли. Було ходив, 
ходив, учора був у неї, а на другий день пішов другу 
сватать. Ото такі случаї були...

РЯДЖЕННЯ  («ЦИГАНЩИНА»), КАТАННЯ БАТЬКІВ  
Ой, є й цигани. Замість молодої наряжають там «мо-
лоду» з тих же ж, з прихожих, і  «молодого»,  – це на 
другий день. Тоді ж батька і матір катають: зимою – на 
санках, єслі літом – на возику. І ото аж до річки, а тоді 
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перекидають. У нас не було, бо в фєвралі місяці, а я 
лічно учавствовал, ми з кумом возиком возили. І ото 
ж їх туди, ну, пожаліли, шоб туди в воду. Спеціально 
заходили [«цигани»], могли і курку вкрасти в дворі... 
А тоді ото ж приходять уперед наряжені, не ті ж моло-
ді, а ті [фальшиві]...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  [Вели «цигани»] свою на-
ряжену [молоду], а та ж должна зустріть, натуральна. 
Ото приходять, а тут же ж батьки зустрічають. «Тут 
ваша дочечка!». А вони: «Ні, ми не признаєм, не при-
знаєм!». А ті рвуться, давай же викуплять. В общем, 
гроші платять, хто заходе. Бриють ото, намилюють і 
начинають ото шкребти чим тіки... І ото ж гроші до-
лжен давать. А  ці ж хазяєва ото вареники наварять. 
Було таке, шо  [...] із мукою, в  вареники насиплять... 
І буває, попаде ото сватові... Циган оцих [зустрічають 
варениками]...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Вдови то були 
на свадьбі... Проходити [між молодими] – неззя цього. 
Це значить, вони розлучаться. Довго не житимуть у 
парі... Бува таке, шо спечуть [коровай], а він в серед-
ині пустий. Це вже значить, шо вже надо ждать якесь 
ізвєстіє, шось погане, хтось умре...

САХНОВЩИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Багата Чернещина
Записала Н. Олійник у 2010‑х рр.  

у с. Багата Чернещина  
Сахновщинського р‑ну Харківської обл.  

від Жили Марії Степанівни, 1940 р. н.,  
Соколової Людмили Іванівни, 969 р. н.,  

родом із с. Нова Чернещина  
Сахновщинського р‑ну Харківської обл.,  

Мотиль Інесси Григорівни, 1967 р. н.,  
Сохарь Антоніни Михайлівни, 1948 р. н.,  
Кобець Валентини Федорівни, 1942 р. н.,  

Гарбуз Зінаїди Олексіївни, 1949 р. н.,  
Лукашової Любові Іванівни, 1953 р. н.,  

Курки Юлії Миколаївни, 1983 р. н.,  
Кіснер Лідії Іванівни, 1964 р. н.,  

Білашенка Олексія Івановича, 1963 р. н.,  
Назаровця Володимира Євгеновича, 1967 р. н.,  

Гришиної Галини Іванівни, 1972 р. н.,  
родом із с. Липове Осменецького р‑ну  

Івано‑Франківської обл.  
(у с. Багата Чернещина мешкає з 1976 р.) 

СВАТАННЯ, ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Як мене 
приходили сватати, стидно було… Грубу довбала. 
Прийшли, заставили кланяться батькам. Приїхали 
свати на білих конях, спеціально держали на конюш-
ні (в колгоспі) білих коней тіки для свайбів. Здорові 
білі коні. Приїхали свати з гармошкою, оце гармошка 
грає, а коні танцюють. Вони вже привикли на свай-
бах. [Казали]: «У нас є удалой молодєц, а у вас крас-
на дівиця». […] А  ще я кликала гостей своїх, роди-
чів із Малих Бучок, там у мене бабушка жила. Оце я 
йшла, рушник у мене був на руках вишитий, вінок, 
і міні вчителька моя дала своє плаття розове капро-
нове, прорезинки білі [резинові тапочки]. Не було в 

чому, це було [19]62-й  рік. І  крейдою наярувала, як 
ступнеш, так і видно, а воно ж сипиться крейда. Ну, 
нічого. Хвату міні свою дала, віночок, рушник, і  ді-
вчата ззаді мене йшли і співали весільних пісень. На 
рушникові було вишито голуб і голубка. [Молода] 
кликала з шишкою 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬ-
ЦЕ»), ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ У коровайниці кликали, 
яка дуже гарно жила і не вдова. А які були не вдови, 
як після войни, були всі вдови. [Випікали] шишки, 
коровай, хліб домашній, «теремок» пекли. У молодої 
дивень пекли. […] На свайбу коли дарять, тоді роз-
дають шишки. Ви дарите, вам дають шишку і коро-
вай. [Гільце] робили обов’язково. Бомажняне. Гілку 
згинали дугою, цвітами бомажняними обтикана і по 
середині ставили гілку рясненьку. [Ставили], мабуть, 
у хлібину. [Гільце] забирали до молодого. Як ішли до 
молодого, й гільце брали. Як брат женився, приходив 
сюди [додому] з гільцем. [Вінок молодій] купували. 
Хвати були коротенькі, плаття шили самі. А я з дов-
гою хватою йшла. Вінки були воскові вперемішку з  
бомажними. 

РЯДЖЕННЯ, КУПАННЯ БАТЬКІВ Весілля [19]56  року. 
На другий день, як зять приводив тещу додому [до 
батьків молодого], а  йому без кінця підножки став-
лять. І  їй тоже підніжки… Довели до воріт, а ворота 
закриті. Заснували ворота  – чим хоч. А  там тчуть. 
І вода летить, і грязь летить, шо хоч. Прорвався. За-
йшли у хату, всі свати сидять, п’ють. А родичі за дво-
ром, вони їх вигонять, а вони не йдуть, сидять співа-
ють. Хлопці позатуляли вікна знадвору, а  ті сидять, 
пєсні поють. А тоді ж в печі варили їсти, і в пічі жар. 
Вони той жар на сковородочку, перцю насипали – і під 
стіл, і  двері закрили. А  свати кричать, дихать же ні-
чим. І ото так кажуть: «викурюють сватів». А її мати 
була така видумщиця, придумає? шо хоч. А  тоді ж 
гонять на другий день батьків «у  череду». Матір ко-
лишуть, купають чим попало. І в тому дворі, і в тому 
дворі. Матерів купають, а батьків виганяють – не нуж-
ні вже. Роздівають, як тепло, купають – і ріп’яхами, і 
кирпичами. А батьків у череду виганяли. Одна пере-
оділася хлопчиком, вона невеличка була. Батіг [взяла], 
у штаніх і гоне батька в череду. Як цьвохне, як цьвохне 
батогом... А  мого чоловіка, як ми дочку заміж одда-
вали меньчу, так він утік на річку, а вересень місяць, 
і  переплив на ту сторону в костюмі. Вони його кли-
чуть, а він каже: «Не піду! Я вам не нужен був, ідіть ви 
до мене». Вобщем, творили, шо попало. Весела свайба. 
Матерів купали, ноги мили. Молоді должні викуплять 
батьків. І кухарок вивозили возиком, великим, погру-
зять. Мене вивезли у кущі. А помните, Іван приходив 
у вивернутому кожусі, ще й пір’я понатикувано, ризи-
новим клеєм приклеєне. Пішли до річки батьків ку-
пать, та і його в кожуху вкинули. Він бовтається там. 
Ото раньше були свайби, а  тепер всі такі делікатні, 
всі такі… Шуток не понімають ніхто, фотосесії вся-
кі. А  тоді, які там сесії були. [Кухарок вивозили] на 
сміття. Їсти наварили, нашо вони здались? У нас було 
повір’я, шо молодим ніззя зніматися на фотографію. 
[Другий день весілля називався] «кури». Третій день 
називався «вареники», а на четвертий в «зазови» хо-
дили. Це молоді до тітки, до дядька йшли всім ярчу-
ком, всією капелою. Там накривали столи. Це було ще 
давно-давно, при нас цього не було. 

САХНОВЩИНСЬКИЙ  РАЙОН
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488 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Великі Бучки
Записала Н. Олійник у 2010‑х рр.  

у с. Великі Бучки Сахновщинського р‑ну Харківської обл.  
від Вдовиченко Варвари Петрівни, 1941 р. н.,  

Половко Валентини Олексіївни, 1941 р. н., 
родом із Ставропільського краю  

(у с. Великі Бучки мешкає з 1960 р.),  
Чумак Надії Федорівни, 1951 р. н., 

родом із с. Велике Вербче Сарненського р‑ну 
Рівненської обл.,  

Коровченко Надії Іванівни, 1946 р. н.,  
Трегуб Надії Василівни, 1945 р. н.,  

та Половка Івана Григоровича, 1940 р. н. 

СВАТАННЯ Приходили перев’язані рушниками свати 
від молодого. Як молода дає згоду, їх перев’язували 
рушниками на другу сторону. Вони заходять, ка-
жуть: «Сюди забігла куниця-красна дівиця, ви бачіли 
її тут?». «Бачіли, – каже, – бачіли». Сначала вони ка-
жуть: «Ми йшли, йшли, довго йшли, нас оце привело 
у ваше село чи до вашої хати, кажуть, у вас дівка гарна 
єсть». Дівчина руку молодому перев’язували красним 
платком [вверх ліктя]. Як чесну дівчину бере, красний 
платок дівчина в’яже на сватанні на руку молодому. 
[На сватання свати з хлібом приходили]. Вони ж об-
мінювалися тоді. Ті в своєму рушнику, а ті в своєму. 
На згоду, дівчина пов’язувала сватів рушниками. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»), КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬ-
НА ВИПІЧКА Гільце робили із дерева і квічали бо-
мажняними цвіточками, лєнтами. Це дружок носив 
те гільце. З вишні робили, з  сосни робили. Це «діву-
вання», воно таке гільчасте, а тоді каждому гілочку об-
мотували. У хлібину [ставили] чи каравай. [Ще пекли] 
каравай, шишки. «Дівування» робили, щас же його не 
роблять. А тоді отака гілляста гілочка, і його обмоту-
вали кістом здобним, бо казали: «О, це добре дівуван-
ня». Тоді робили «курінь». З кіста робили. «Борону» з 
кіста робили. І дівчину, і хлопця, шо воно означало, не 
знаю. Короваї, шишки пекли. [«Курінь» робили] з кіс-
та хаткою. Три стєночки, як курінь, а четвертої нема, 
це як вход. А тоді з кіста переплетене, як пальчиками, 
і його запікали. Як раньше куріні були, коли сторожі 
пасли і сторожували. Не знаю, може й чіпляли якісь 
шишечки, я  цього не помню. Воно таке невеличке, 
може сантиметрів  15, такий курешик, і  ляльки там. 
[Ляльки теж] із тіста, розмальовують і все. Глазки там, 
ротик. [Це все стояло] перед молодими – і курінь цей, 
і ляльки. Зараз же печуть торти, а зверху стоять хло-
пець і дівчина, може ж і раньше так було. […] Караваї 
ж тоді різали і роздавали при дарінні. [Зверху коровай 
прикрашали] і листочками, і цвіти, птички. Прямокут-
ні. Посередині два «голуба» було – один протів одного, 
а по краях були цвіти і такі листочки. Кісто різали, шоб 
воно кучеряве було, а по вуглах цвіточки. Воно вроді як 
коскою порізане. [«Борону» пекли] хазяїну для хазяй-
ства. «Дівування» хватали люди, а «курінь» розламува-
ли і роздавали перед дарінням. Букетики з лєнточками 
чіпляли до грудей родичам – і двоюрідним, і троюрід-
ним. Ленточки були довгі, сантиметрів 50, складалися 
вдвоє. А приглашонні були вже без букетів. 

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ, 
ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Дружок і світилка була, 
і  вінчалися молоді. Ми їздили вінчаться. Тоді така 
була тачанка. І везти нада «кучерові», шоб він жона-

тий був, не розведений. Нас батюшка вінчав, як по-
ложено. Тоді ж як повінчались, раньше було кругом 
церкви молоді своїм поїздом об’їжжали. […] Батьки 
з хлібом-сіллю зустрічали молодих. Коли заходили в 
хату, молодій мати казала, шоб первою становилася 
на поріг, шоб бути у хаті хазяйкою. Батькові [дарува-
ли] сорочку, а матері на плаття. Хрещені дарили по-
душку, простінь, одіяло. Першого дня, як подарять, 
молоду роздівають у хаті свекрухи. [Молоду] покри-
ває свекруха хусткою. Знімає вінок і надіває хустку. 
[Вінок] зберігають. Казали, хвату ніззя нікуди дівати. 
Вінок заводили в рамку або в рамку з іконою. Вінки 
купляли на базарі саморобні. Квітки провощені. 

РЯДЖЕННЯ [Другий день весілля називався] «куряти-
на». На другий день своїй дочці мати должна прине-
сти снідати. На всіх святах, шо ми відмічаємо, як по-
ставлять кисіль, уже кінцевий. Кісіль був фруктовий 
і молошний. Раніш, мабуть, дружки співали, а  тепер 
уже всі підряд співають. Весільних пісень не співа-
ли ніяких. Весілля були в 1960-му році. Наші батьки 
тоже женились до війни. Тоді ніяких весіль не було, 
розписались і все. Скрутні часи були тоді. Тридцяті 
роки, колективізація, матері наші були неграмотні. 
[…] Цигани ж ходили на другий день, збирали курей, 
варили бульйон курячий. Тоді ж уже в кінці мили 
ноги: батькам сначала, а  тоді кухаркам, хто годував. 
Подарки їм давали. Вивозили кухарок на смітник. 
[Вивозили] на возику. Один із хлопців запрягається. 
А  тоді мати молодої чи молодого виходе і викупляє 
цих кухарок. Дарили їм на плаття чи шо. Це колись 
було, кухаркам  – хвартухи і на плаття. Зранку їдуть 
по селі збирать курей у тих, хто гуляв. До каждого 
їдуть у двір. Наряжаються у нівєсту. Мужик може на-
рядиться, хвату надіть там із тюлі. Хтось наряжається 
в солдата. Бабушка Клава любила наряжаться у ви-
вернутий кожух чоловіка, шапку-ушанку надіне і ото 
вухо відставе. Любила дурачіться. І палку ото візьме 
або накруте батіг, і ото поганяють вони того, шо тягне 
возика. І ото приїжджають до того хазяїна, до якого 
приїхали брать курку чи півня, і частують. «За наших 
молодих, давайте їм на повивач». Беруть куклу: «Ось 
дитинча, воно ж голе. Нада вдіть його і погодувати. 
Нада нам грошій». І оце вони назбирують гроші. Вони 
можуть етапами привезти, коли багато людей гуляє. 
Привозять, оддають кухаркам, вони продовжують 
щіпать, варять курячій бульйон, а ті ще дозбирують. 
Пупи із курок, то вже кухаркам, то щіталося деліка-
тесом. А  ножки, крильця і все підряд  – то подавали 
на столи. А ті, хто приходять похмиляться чи люблять 
випити, приходять до порогу до весільного і на по-
розі [на воротях] банку ставляють, шоб кидали гроші 
туда, бо бесплатно не пропустять, нада давать входну. 
Його пригощають чарочкою і дають пропуск, проходь 
далі. Іде за стіл, там стоїть закуска, а тоді десь годин 
під дванадцять, як звариться. Гроші назбирують, а за 
гроші купують батькам носки, бо ноги ж митимуть, 
труси, майки. Тоді, як купають батька й матір, матері 
одівають мужське, а батькові бабське, сорочку ночну 
чи шо. А купають, там теж ціла процедура. Був у нас 
один чоловік, бере камінюку і хоч ноги чісті, батько-
ві чи матері, так він як начне терти, шоб аж шкіра зі-
терлася. А вони кричать, сидять і хлюпають воду но-
гами, шоб він не підходив і не тер їм. Щас же такого 
не роблять, зараз свайби – «тайна вечеря». Раніше по 
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триста чоловік було на свайбі. Баян чи гармошка була, 
бубон, хто вже крутіший, той і естраду наймав. […] 
Це вже впосля придане перевозили. Раніше було сун-
дуки. Як я вже йшла, по моному врем’ї сундуків на да-
вали. У мене й досі є мамин сундук, здоровий, скриня. 
Співали: 

Приїжжали мене сватать 
На сірой кобилі.
 Барахло моє забрали,
А меня забилі.

с. Дар-Надежда
Записала Н. Олійник у 2010‑х рр.  

у с. Дар‑Надежда Сахновщинського р‑ну Харківської обл. 
від Тищенко Любові Миколаївни, 1953 р. н. 

СВАТАННЯ Я  помню, як тьотка моя йшла заміж, 
у  [19]58  році йшла, міні 5  год було. Значить, помню 
так. Прийшли її сватать. Мати каже: «Ти ж ставай і ко-
виряй комин». Вона бере і ковиряє комин. А свати ж 
зайшли, вишиті рушники і хлібина така красива. І ба-
буля ж спекла, шоб не опозориться ж. Коли дойшли 
згоди, вона [молода] винесла рушники (сама ж виши-
вала). Перев’язала сватів, і тоді сіли водку пить. Мо-
лодому нічого не в’язала. Молодому в’язала на свадь-
бі, це я помню. Вона сватів перев’язала [на сватанні], 
і хлібиною обмінялися. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ У нас, як гукали? Іде молода 
гукать. Все ж красіво, лєнти. З довгим рукавом плаття, 
вишите, і тут вишите, руки накриті українським руш-
ником, сама вишивала. Як щас помню, на рушнику пи-
тухи вишиті. Ішли гукать, руки були складені, і зверху 
був рушник, і так стояла, як і заміж виходила. Дружки 
з нею ходили, не одна і не дві, а дружків багато ходило, 
і носили шишки. Заходили в кажду хату, вона [молода] 
кланяється, казала: «Приглашали тато й мама просили, 
і я Вас прошу на хліб, на сіль, на весілля». І давала шиш-
ку. Тоді люди казали, як до кого в хату не зайде, а так, 
«Приходьте!». А шишку в хату не заносила, так казали 
«Ото як гукає у дорозі, шоб ти не був і на порозі», в об-
щім не приходити. Оце як прислали кому откритку: 
«О,  – каже,  – це, шоб я не прийшов». Тіки нада було 
зайти, поклониться, покласти шишку і сказати: «Папа й 
мама приглашають, і я приглашаю». А тоді женіх іде до 
неї приглашає, а вона йде до його приглашає. Ходили 
по всих. Міні нравилося, ну хлопці ходили ж як! Хлопці 
йдуть з баяном, ще й під етім самим дєлом, ще й шишки 
розносили. З пєснями, з танцями, ще й шишки розно-
сили, хлопці набагато веселіше йшли. А у Чорнолозці 
моя Микитовна ходила гукать же ж. Як молодою була, 
каже, ідемо гукать з подругою. А тут хлопці є тоже, хо-
дять гукать та коньми, та кажуть: «Сідайте!» Так ми як 
сіли, та як перевернулися. І шишки потовкли, і ми по-
падали, та ногу вивернула. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ А  тут виходе тьотка моя заміж. 
Весілля ж на всю Дар-Надежду. Цвіток йому [моло-
дому] почепили, лєнту. До грудей чіпляли великий 
цвіток. Довгі лєнти, отак повирізають [кінці двома ку-
тами]). Ну, вобщем, красота була. Ідуть. А вона вся в 
лєнтах, а зверху хвата. Яка там хвата? Навєрно, тюль 
була. Точно лєнти помню, а вінок виливала Кузьова. 
Ох і красівий! Царство небесне їй. Ну, такі вінки вона 
виливала з воску. Високі, отут оці тіліпались – сосуль-

ки. Красота! Це одна в нас Кузьова робила, ніхто не 
вмів так робити. Кузиха виливала. Це всі йшли в її він-
ках заміж. Плаття внизу всігда вишите, отот вишите 
[манжети на рукавах]. Женіху вона вишила сорочку. 
І воротнік вишитий, я ж помню. Красота і всьо. 

ВИКУП МОЛОДОЇ Коли весілля ж началося, хлопці по-
приходили, перев’язали ворота. Мені дужче всього за-
повнилося, як сваха кричить: «Пропустіть!». А  друга 
сваха кричить: «Пропустим! На, випий стакан водки!». 
І  шо їй робить? Вона випила і просе закусить. А  та 
каже: «Обійдешся!» І шо їй робить? Пропустили сва-
тів. А тут же біля неї [молодої] сидить хлопчик. А вона 
сидить за столом, накрита платком, саме лучним, на-
вєрно. Голова вкрита, а  він же підійшов [молодий], 
коли заплатив цьому хлопчикові, підняв платок. Вона 
встала і перев’язала йому руку тим платком, яким була 
накрита. А маленький хлопчик не підпускав. У нього 
в руках було таке, як гільце, все у реп’яхах, у канхве-
тах. Вона завбільшки було більше метра. Воно було в 
ріп’яхах, канхветах, і цвіти, і лєнти. Як воно називало, 
я не знаю. Я знаю тіки, шо казали, нада ж його зробить, 
шоб до молодої не підпустить. Обично молоду викупа-
ли дружки. Зараз нема, а тоді обізатєльно, шоб гільце 
було. Із тіста, і канхвети вішали, і лєнти, і цвіти, така 
красота! Вони [молоді] сиділи під гільцем.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ Як поділили коровай, а  «під-
ошву» музикантам виносили. Тоді ж тамади не було, 
все це свати робили, хрещені робили. Коли коровай 
різали, Боже упаси, шоб ніж був голий! Чи носови-
чок, шоб, ти упаси Боже, не брався за рукоятку голою 
рукою, шоб «молоді не голі були». Тоді ж молода, як 
їде до молодого, то вона гільце бере, верх зрізає. Верх 
гарний робили. Одламує і віддає матері. Вона [моло-
да] гільце ламала. Вона не брала його туда. Ото кому 
шо – канхвети… Ну, дуже красіво було. Село ж велике 
було, то приглашонні, а то ходили ж дивиться. Стоять 
же за двором або в дворі, вони ж [запрошені] гуляють. 
Бубон вибиває, троїсті музики, їм [незапрошеним] ви-
носять, по шишці не давали, а різали, яка шишка була. 
Коли катлєту поділять чоловік на чотири, водка. І ото 
на підносі – «за щастя молодих». Це всігда виносили. 
А ми малими побіжим, роздали. Ми на другу свальбу, 
і там роздали. Там ми малими як зачали ревіть, вине-
сли нам, слава Богу! Коли обсипають[молодих], сито 
віддають жінці: «На,  – кажуть,  – шоб чоловік ситий 
був». Після того як обсипали молодих, молодій давали 
сито і приказували. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, ДАРУВАННЯ У  нас пекли ди-
вень. Везли до молодого молоду, то свашка брала і 
дивень. Він обізатєльно був такий, як калач. Тіки там 
по середині шоб обізатєльно дірочка була. І  пороз-
дєлуваний такий. Зверху таке, як калина із прісного 
тіста. І везуть за молодою. Везуть у двір до молодого. 
Батьки зустріли їх з хлібом-сіллю. Вона [молода] бере 
оцей хліб, підходе до батька й до матері, шоб назвала 
ж батьків батьком і матір’ю. Казала: «Тато і мама, да-
рую вам дивень, а  на йому калина, а  мене прийміть 
за рідну дитину». […] А ще міні оце найдужче [подо-
бається] на другий день – весілля в розгарі. І от кін-
чається весілля. Беруть лопату і деруть комина, шоб 
невістка помазала. Одна жінка у нас була ретива. До 
весілля ж помазали хату. А на другий день вона бере 
лопату і подрала аж до самого саману. 

САХНОВЩИНСЬКИЙ  РАЙОН
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ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Веселе
Записала В. Горова у 2010‑х рр.  

у с. Веселе Харківського р‑ну Харківської обл. 
від Голуб Лідії Іванівни, 1960 р. н.,  

родом із с. Котівка Вовчанського р‑ну Харківської обл.

РОЗПОВІДІ ПРО ЗАМІЖЖЯ Моя бабушка (у неї чоло-
вік загинув) пішла на п’ятьох дітей [вийшла заміж за 
чоловіка, у якого було п’ятеро дітей]. Батьки кажуть: 
«А шо ж, ти осталася сама, тепер ти нічія. У нас ти не 
будеш жити, ми не можемо тебе содержати. Ти виходь 
заміж. От сватався до тебе Степан, то іди».  – «Так у 
нього ж п’ятеро дітей».  – «Нічого, стерпиться, злю-
биться, а дітям потрібна мати». А він був вдівець. Так 
вона і пішла. Оце я помню. Наче нічого жили. Він її не 
обіжав. Папка там родився у цім шлюбі. Весілля у них 
не було. Забрала пожитки, які там у неї були, і пішла.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ Зараз такого нема, от раніше... Зараз 
даже не перев’язуються. Раніше прикалювали цві-
точок. А тепер, я дивлюся, на руку з лєнточкой. Оце 
послєдня свадьба була: у  всіх незамужніх цвіточки 
були на руках – і в женіха, і в нєвєсти. Оце для мене 
новость. «Що це в тебе за цвєточек? А,  це ти неза-
мужня, поняла». Отето що змінилося. Вже не кажуть 
ні «боярин»… Ну, «сват» кажуть. На цій свадьбі була 
медалька – «Самий душевний сват». [У свати] брали 
найбільше крьосних. Вони більшу роль як от тамади, 
вони вели свадьбі раніше. Вони, коли одраюють дарє-
ніє, вони присутні. І вони перші беруть ті самі шишки. 
Рюмка, піднос раньше був. Піднос беруть або дві бан-
ки і піднос. Наприклад, крьосний бере піднос і рюмки 
з бутилкою, а крьосна шишки. Збирає у банку гроші. 
Це вони виконують.

СВАТАННЯ, ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Я своїх двох 
дітей оддавала, перед свадьбою за місяць до нас при-
їжджали свати додому. Ми їх зустірчали з хлібом і 
сіллю, і вони приїжджали з подарками. Вони нас ода-
рювали, як кажуть. Привезли торт, привезли єство 
на стіл  – ковбасу, буженіну. Ми ж тут стіл пригото-
вили. Ну, вони це привезли, не так подарки каждо-
му. Ми договорилися, ми на сватовстві будемо друг 
друга перев’язувати чи на свадьбі. Вирішили, що на 
сватовстві. І  вони нас і ми їх перев’язували. Ми їх 
перев’язуємо матерією. Батька – рубашкою, жениха – 
рубашкою, мамі платок дарили. І  вона нам, бабушці 
тоже платок, а всіх остальних, там сестра, брат, дядь-
ки його  – перев’язували матерією. Вони нас, а  ми їх 
перев’язували. І  получалося так: ми перев’язали ж і 
вони ж перев’язали. Дві перев’язки навхрест. Оце в 
нас таке було. Потом сідаємо за стіл. Сначала знайо-
мимося, розмовляємо. Ну, в мене дочка старша ждала 
з армії свого чоловіка. І от батько мені сказав такі сло-
ва: «Я благодарєн Вам за дочку Вашу, що Ви її такою 
виростили трудолюбивою і харошою і те, шо вона ста-
ла вірною моєму синові ще до свадьби, дочекалася». 
Це мені було дуже приємно. Я зараз згадую, то мені аж 
сльози на глазах. А потом гуляємо, випиваємо і на сва-
товстві хлопець предлагає дівчині вийти за нього за-
між. «Ти станеш моєю дружиною чи нє?». І даре їй ко-
лєчко. Це домовленість у нас така була. […] Я зараз не 
знаю, щоб писали откриточки, просто пригляшають, 

не роблять листівочки. Так от прийшли і пригласили. 
«Приходьте на нашу свадьбу, ми Вас будемо ждати». 
Молодий з молодою.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Форма короваю кру-
гла всігда. І з соллю, з узорами, з «лєбєдями», «голу-
бями», з колоссям пшениці. [Прикрашають] калиною. 
Колись бачила, [що] колосочки пшениці встромляли. 
[…] І  пироги я пекла, короваї. Два каравая я пекла. 
У нас в школі дєвочки пекли [короваї]. У нас короваї 
дуже вкусні. І шишки пекли в нас. […] Є ж, що виво-
зять торт. Великий торт! Вони [молоді] ріжуть. Беруть 
ножик обома руками і ріжуть. Сначала в тарілочку 
ложе женіх нєвєсті, потом собі. А потім я кажу: «Вгос-
тіть друг друга. Женіх нєвєсту, побалуйте друг друга». 
Потім женіх угощає з його сторони, а нєвєста з її сто-
рони. Угощають, розносять. Це як вже заканчується, 
вивозять торт. Вони придупрєждают, що сладкий 
стол. Єсть торти, не крім короваю. Коровай в началі, 
а тоді як сладкий стіл, подають торт, а потім кавуни, 
дині, канфєти. […] А шишки при одарюванні розда-
ють тоже. Випив рюмочку, сказав тост, подарив, шиш-
ка і сідаєш. Були шишки із зав’язаними лєнточками, 
з красними лєнточками. Білі ілі красні. В основному 
красні лєнточки. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») У  нас не наряжали 
[весільне гільце], це на Западній [Україні]. У нас нема 
дерева такого, щоб наряжали. На Западній я знаю, 
що там лєнточками наряжають і несуть. Єсть несуть, 
деревце, коли до нєвєсти заходять у двір забирать. 
З лєнточками разними і даже букетік цвєтов наряжа-
ють. А єсть біля дому нєвєсти наряжають дерево. Ви-
бирають саме більше дерево, наряжають лєнточками 
і букєтами цвєтов чи просто цвєти живі. Тут немає 
такого. У  нас такого не було. Наряжають і зі сторо-
ни жениха, і  со сторони нєвєсти. Я знаю, що більше 
зі строни жениха. Нєвєста сама не наряжає. Можуть 
дружки наряжати. А більше со сторони женіха.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ [З  іконою] батьки 
встрічають ілі коли проводжають. Коли оце було ве-
сілля у Інни і Віталіка. Вона [мати молодого] його 
дома посвятила, благословила. Я  свою дочку тоже 
благословляла і не встрічала з іконами. Но проводили 
оцю свадьбу недавно. Мама благословляла їх при всіх. 
Вони ставали на колєнки, вона їх благословляє. Вони 
цілують. От як забирають нєвєсту з дому, її благослов-
ляла і його благословляла. Ці образи вони зберігають. 

ВІНЧАННЯ Вінчання тоже проводять. Одна свадьба 
була з вінчанням у Безлюдівці. Після того, як вони 
розписалися в клубі в нас, вони їхали у Безлюдовку. 
Посідали у машини. Церква ж не приймає без розспі-
ві. Сначала розписуються. І поїхали на Безлюдівку, бо 
жених з Безлюдівки був. Там нас зустріли батьки з ка-
раваєм, і зразу ж йдемо пішки до церкви. Машини за-
лишили. Прийшли до церкви. Зустрічає піп, як всігда, 
молитва. Всі заходимо в церкву, держуть же корони. 
Ну, конєшно, очень тяжело вистояти. Там десь полто-
ра часа ми стояли. Дуже довго, обряд великий. Він їм 
і молитви читав, і водив їх, там шото їм розказував. 
Всім казав, потом до нас обращався з рєччю. Ми свіч-
ки запалювали, держали. Потом її накрили платком в 
церкві. Побрискав він їх. Вони вийшли і ми за ними. 
Розтупилися, він їх вивів. Вийшли [молоді], а потом і 
ми вийшли.
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ДАРУВАННЯ За другим столом [коли вдруге сідають 

за стіл], як годиться, одарюємо молодих. А зараз по-
модному. Бо багато молодьожі було, що перший стіл 
відсиділи і пішли. Раніше так було, стільки було гос-
тей, а  після першого столу пішли. От зараз за пер-
шим столом одарюють. Скільки я свадєб проводила, 
я всігда спрашую у родітєлєй: «Как Ваше мнєніє, коли 
будемо одарювати молодих?». «За першим столом» – 
кажуть. Я знаю, що на Западній там гуляють велики-
ми сім’ями, по чоловік  200. І  молодим дуже тяжело. 
То там тільки заходе і зразу даре, зайшов і пішов за 
стіл. У нас такого немає. У нас раньше було за другим 
столом, спокон віків так велося. А  зараз ми опасає-
мося, що є такі нечесні люди. [Гроші дарують] або у 
ползуночки, або дарять такі откриточки. Но я кажу: 
«Одкриваємо, шо ми дарим – одкриваємо». Бо багато 
є пустих откриточок. «Откриваємо і дарим. Ви мене 
пробачте, але, я  така, я  люблю справедливість  – по-
казуємо». А, може, там пуста? 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ А  потом у мене є ще, як 
проводять обряд з фатою. Оскільки замужні жен-
щіни всєгда ходят з покритой головой і по особено-
му зав’язують їх назад. Отак зав’язала мама жениха. 
Оце називається «молодиця». Ми проведемо цей об-
ряд. Жених должен снімать фату, которая символізує 
невінность і юность нашей нєвєсти. А  мама женіха 
пов’яжет платок і прийме у сім’ю замужнєй женщи-
ной. Снімая фату, женіх целуєт нєвєсту стільки раз, 
скільки зніме заколочок. Зняв заколочку – поцілував, 
зняв з цієї сторони заколочку  – поцілував. «Тепер 
фата відправляється на долгоє хранєніє, щоб такоє 
торжество було лише раз у житті». Мама віддає нєвєс-
ті фату, і вона її хранить.

ПОСАГ Мама мені всігда казала: «Я тебе так отдавала і ти 
так своїх дівчат оддавай, шоб дочка йшла не з пустими 
руками до жениха». Значить, ми купляємо. Перини ж 
зараз вже не даримо. Мені мама дала перину, подуш-
ки, одіяло, полотєнце, постєльне два-три комплєкти. 
Значить і я, їдемо на базар з чоловіком. Він каже: «Що 
ти задумала?» А я кажу: «Будемо так робити. У мене 
дочка должна йти не з пустими руками. Вона прийде в 
дом чужий і лягатиме на пусту постєль? Нєт». Я купи-
ла дві подушки, постєльних чотири (наволочки і під-
одіяльник, і  простині), купила ковбик (коврова така 
дорожка), купила одіяло, купила гардіни, полотєнца 
(десять полотєнєц їй дала, начиная від малєнького 
і великі два), потім ковбик. Кажу: «Може, зараз не 
пользуються коврами, але я пам’ятаю, що мені мама 
давала придане таке, і я должка дочку свою отдавать 
так само». Приїжджаємо до сватів. Вони нас не жда-
ли. Беремо машину, приїжджаємо. Сваха виходе: «Що 
случилося?». – «А ми до вас у гості, кажу, без прєду-
пріждінія. Подивимося, що ви тут робите з моєю до-
чкою». – «Заходьте!» Дочка біжить: «Мам, що таке?». – 
«Та нічого. Придане тобі привезла». Вона каже: «Яке 
придане?». «Як яке, – кажу, – яке повинне бути у тебе». 
А сваха: «Та що ви видумали?». – «Нєт, –кажу, – отак, 
моя мама так виходила заміж і придане давала і мене 
вона так оддавала заміж, і я так отдаю. От шо треба на 
перший раз, я привезла». А ще покривалана на постє-
лі. «Все, – кажу, – на перший случай є». «Та що, в мене 
немає? Вони ж тут у мене не житимуть?». – «Мене це 
не волнує, я вам привезла, а ви що хочте робіть». Оце 
я так отдавала старшу дочку. Меншу дочку наготови-

ла. Але вона у мене жила. А вже як поїхали в город, 
батьки у чоловіка. І вони оказалися у мене. Те, що було 
взяли, і такого нічого не було. А от старша у мене так 
робили. Тоді сміялися: «Що це ви навидумували?». 
Ми ж начали носить. «Що це ви носите?».  – «Те, що 
є, то і отдаю». Вобщем оце таке було у мене. Я думаю, 
що у нас так і щас тоже роблять. А раніше їздили на 
конях. Це я знаю, мамка мені розказувала. Запрягали 
коней (пару коней) і їхали. Гарба така. І їхали до нєвєс-
ти, і забирали її придане. Оце все складали на гарбу. 
Сідала нєвєста, сідав женіх, і везли це придане до його 
додому. Перед свадьбою. Закривали пастєль, все це в в 
тій комнаті, де вони будуть жити. Це в п’ятницю вве-
чері вони це робили, а в суботу свадьба була, щоб вона 
лягла на свою постєль. Отак це було, і я так зробила. 
Це обичай такий був. Я  прихильна до цих обичаїв. 
Я жила в сільській сім’ї. Те, шо мені мама й бабушка 
розказували, воно запам’яталося на все життя. Чоло-
вік каже: «Свати подумають, що ми якісь...».  – «Хай 
думають, що хоч, а я свою дочку на пусті руки отдава-
ти не буду». А вже як свадьба була, так, як всігда, ми 
готовимся, дома наряжаємо. Нєрнічає: «Він, навєрно, 
не приїде. Вже врємя, передумав».  – «Як не приїде, 
другого найдемо. Глянь скільки хлопців приглашон-
них»  – сміємося. Сусіди приходили, ми готовили в 
їхній столові. Зараз же як гуляють – в кафе, столова в 
Терновій, а раньше в хаті. Сусіди допомагали. Зносили 
усе те, що було. Це я знаю, це мамка казала. Стіл на 
весь двір на вулиці і свадьба до утра. Ну, зараз тоже 
до утра, ну, тільки ж яка свадьба? А ми, я пам’ятаю, 
шо бідон водки нагнали, напітки, які там людям надо 
було, молодьожі, заказували. Ми з свахою вдвойом. 
Вони порося зарізали. «Вам, – каже, – лоток окороч-
ків, ковбаси, бідон самогону – це все ваше, а те все (на-
пітки, таке все по мєлочам) – складалися. Ми вдіваємо 
[за свій кошт] нєвєсту, а вони одівають жениха. А ра-
ніше пополам робилося це все. От як мамка казала, 
батьки одягали нас разом: і жениха трошки, і нєвєсту 
трошки. Ділилися… А зараз як рішають? Єслі хочете, 
значить, одягаємо разом, єслі нє, то ми вдягаємо нє-
вєсту, а ви жениха. У нас було так, по договорьоності 
тоже. «Як ми будемо?». – «Отак от». Ми приїхали до 
них, побалакали за неділю до свадьби. На заручинах 
назначили день свадьби. А вже перед цим то вони до 
мене приїхали. І ми до них поїхали. І вони: «Давайте 
список составимо – яке буде меню, що будемо поку-
пати, скілки чого і скільки грошей». Всьо. Оце ми до-
говорилися. […] Це як забирали придане молодої. Це 
роблять свати. Крьосні приїжджають, сідають на гар-
бу. Виряжають коней, гарбу і приїжджають до нєвєс-
ти забирати її придане. Це батьки готують. Це раніше 
були скрині, сундуки. Поставили сундуки і все. Тепер 
нє. Мене мама видавала, давала мені перину, давала 
дві подушки, одіяла, постєльне, давала ночну рубашку 
вишиту (ще її, вибита така, не лляна, а  така товста-
товста полотняна, груба така рубашка була, тут зазу-
бринки вибиті були). Це мама сама, це ще мама з ба-
бушкою ткали самі. Це мені мама таке давала. Верстат 
був ткацький. Бабушка і мама ткали. Ми ж цього вже 
не робили. Я купувала білизну. Це як я була молодою, 
як я виходила заміж. У мене три сестри, і вона всім оце 
робила, всім трьом сестрам виткала рубашки, а брату 
рубашку. Це було у 1980-м году. [Як мама виходила за-
між], то були післявоєнні роки. В чому стояли, у тому 
і виходили. Я пам’ятаю, що вона казала: «У мене був 
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маленький вузолчик, узєлочок, шо мені мама дала. То 
я взяла і пішла». Це я помню, більше мені нічого не 
розказувала [мама]. [Як правило, дівчина] йшла до 
хлопця. У прийми ніхто [не хотів іти], це було унізі-
тєльно. Даже іногда мій чоловік каже: «Я ж у приймах 
живу». Кажу: «Забуть, счас так модно. Зараз усі дівча-
та – леді, а ви – наші королі». Піддержую його. З чим 
була, з тим і пішла, з вузольчиком. А що там у тому 
вузольчику було, не знаю. Може, рубашка, кофточка, 
може, якась була. Тоді було дуже тяжило. Ну, папка 
був у хромових сапогах, хромові сапоги були у нього. 
Каже мамка: «Як прийшов до нас у клуб… Як гляну-
ла – все, зразу влюбилася. Так серце і осталося». 

РЯДЖЕННЯ А  на другий день вони збираються дома. 
Це називається «кури». Передіваються всі. Я  ж на 
другий день опять встрічаю. При в ході у мене стоїть 
стіл. [На ньому лежать] канфєтки таки «Тік-так». За-
ходять. «Вам було плохо. Вас нада полєчіть, проходь-
те до мене». Даю таблєточку: «І  запийте таблєточку 
рюмкою». Мужики зразу: «Шо за таблетка? Я  таблє-
ток не п’ю». «Це “Тік-так”. Що ти боїшся? Одкривай 
рот». – «Івановна, що ти твориш?». Начинаємо чудить. 
Каждий проходить і в банку кидає [гроші]. Проход же 
ж платний. «Займітє свої мєста за столом». Каждий, 
хто участвував, наряжає свою компанію – од женіха і 
од нєвєсти. Тоже «нєвєста» і «женіх» другі, наряжоні, 
намальовані. І ідуть по селу з музикою, з гармошкою 
чи там з бубоном. Танцюють, співають. Їх одарюють, 
хто шо дасть. В основному давали курей. Це ж второй 
день. Назбирали, пройшли по вулиці. Ідуть до мага-
зину. Перев’язуть дорогу, останавлюють машини, уго-
щають, ті їм дають дєньгі. Отак проводиться вторий 
день. А потім збираються на 11 часов. Заходять, вже 
«хароші» такі. Музика грає, сідають вони за стіл ра-
зом вже з молодожонами і поздравляють. І настоящих 
[молодих], і сьогоднішніх [ряджених]. Чудимо. Всі за 
столом п’ємо, веселимся. Потім опять передіваємося, 
якщо єсть костюми, опять якісь сценарія проводимо. 
Як хочемо, так і другий день проводимо. Потім вже за-
гуляли. «Батьки, де батьки?». Тачка приїжджає, сади-
мо батьків. Веземо в ставок купати батьків. Садовим 
у тачку. Покатали біля того місця, де ми проводили 
свадьбу. Завезли у двір. Усі за столом. Начинаємо їм 
мити ноги. Ставимо таз і поливаємо водою, похлюпа-
ємо на них трохи, миємо ноги. Потом опять гуляємо. 
У селі гуляють же довго, як хто видержує.

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ Приїхав жених, забрав. Зайшов в 
хату. Хата закрита була. Відкрили. Викуп сначала. Як 
по молодьожі ж. Ми там сердєчки робили, на заборі 
написали: «Без шампанського і канфєт женіху нєвєсти 
нєт». Встрєчали. Дружка і дівчат дуже багато у нєвєсти 
було. Потом проходить у двір. Ще один там конкурс для 
нього. Сердєчки позарисовували. «Йдеш і кажи, як ти 
любиш нєвєсту. Самі завєтні слова, які ти міг сказати». 
Він ото ж ступав і казав: «Та ви мене так зразу ошара-
шили, я не знаю, шо казати. Я не багатословний». «Шо в 
душі, те і кажи». – «Люблю, буду любити». «А ну ще». – 
«Буду берегти, буду вірним» – ну слова такі. Зайшов в 
комнату. Комната ще закрита. Тут дівчата поставили 
три стакани. А ще перед порогом поставили велике ко-
рито: «Поклади саме дороге, що ти хочеш сьогодні по-
дарити нєвєсті». Стоїть думає. «Що я їй подарю? Себе 
подарю».  – «Молодець, правильно». Каже: «Я  цього 
не ждав». Потом приходиш дальше, опять стоять ді-

вчата. Три коробовки поставили: «Нєвєста у нас без 
туфлєй». – «Як без туфлєй?». «Що, босіком будете от-
давати?» Шутки такі. І його молодьож каже: «Так полу-
чилися». «Найдеш – кажу – найди в трьох коробочках, 
яка перша тобі попадеться під руки. Якщо знайшов, 
значить викупа нема, якщо не знайшов, не взяв, то ви-
куп клади, поки не знайдеш туфєльку». Він два рази, на 
третій. Кажу: «От харашо». І дівчатам там дєньги давав. 
А  потом одкриваєш ворота, а  дівчатат стоять. А  він: 
«Та скільки Вас буде цих дівчат?». – «А скільки у тебе 
хлопців, глянь». «Ми ж, – кажу, – на дальше дивимося». 
Стоять три стакани на стулочку або столику. Кажу: 
«В один стакан положи, щоб шуршало, другий – щоб 
звеніло, щоб булькало». А він: «Це ви мене розділи...». 
«А  помощь нужна?».  – «Конєшно, нужна». Свідєтєлі: 
«Давай, давай, розкошелюйся». Зайшов до неї, підняв 
фату. «Тепер можеш поцілувати, нєвєсту свою забра-
ти». Виходять вони, перші виходят. Спочатку, як вихо-
дят за стіл, бо з пустого стола ж не забирають нєвєсту. 
Стіл для всіх гостей накритий. Вони перекусили бігом. 
Зі столу зібрали дівчата, винесли за двір. А вони [мо-
лоді] виходять, і я їх вже обсипаю, на схід сонця. Сіли 
вони в машину, а  я їх обсипаю. Житом обов’язково 
[обсипаю] і десять копійок – нерозмєнна монета. Зби-
рала цілу бутилку від шампанського. Конфєти, тіки 
без печеня, жито обов’язково. На життя, на схід сонця 
обсипали. Спочатку їх, а потім машину.І вони їдуть у 
РАЦС і до клубу. […] Там [у РАЦСі] їх розписують, зу-
стрічають тоже з хлібом і сіллю. Заводять у зал. Потім 
торжественна часть. Вони кланяються родітєлям. Там 
слова того, хто розписує. Потім рушничок їм стелять 
для того, щоб вони визначили. «Ви давали клятву на 
цьому рушничку, от желаємо парі молодой дожить до 
свадьби золотой». Зав’язують нєсколькими узєлками. 
Треба три узєлка. От руки їх зв’язали. У нього права, 
а у неї лєва. Потім виводять їх, розписали їх, поздоро-
вили їх, виводять зі сцени. Всі сидят люди, ніхто з залу 
не виходе, поки не вийшли молоді. Сажають у машину, 
і їдуть вони по селу. Їдуть до пам’ятника, кладуть цвє-
ти зі зв’язаними руками, не розв’язують. Їдуть, прогу-
ляються трошки, там фотосесія в них. Молодьож поба-
лується, а потім їдуть до нього свадьбу гулять. Приїж-
джають, зустрічають їх батьки з хлібом і сіллю. У мене 
сценарій свадьби єсть ось. Коли вони приїжджають, 
зустрічаю я їх. Батьки стоять. Кажуть слова: «Слава, 
слава новобрачним, честь і слава молодим». Дєла-
єм живий коридор, рушнички держуть вишиті. Вони 
ідуть по цьому живому коридору. Здєсь лєнточки раз-
ні, в цього жовта лєнточка, у цього синя. Тільки яркі 
цвєта: красна, голуба, зєльона, самі самі яркі цвєта лєн-
точок. Желательно поставити молодих і здєлать арку з 
цвєтами, і вони проходять. Ми дєлали живий коридор 
з вишитими рушничками. І от вони проходят по живо-
му коридору. Ведуча каже слова: «Молодих зустрічають 
з хлібом і сіллю самиє близькіє і родниє люди – це ваші 
родітєлі. Поклонітєсь, дєті, своїм родітєлям. Ето нє уді-
вітєльно, вєдь хліб – символ багатства, красоти, благо-
получчя, миру на землі і щастя». Батьки держать хліб. 
Отримують благословення від батьків на довгі роки. 
Потім батьки кажуть поздравлєнія. Потім кажуть 
молодожонам: «Тепер ви повинні один одного покор-
мити. Отломітє по кусочку, посолітє друг другу один 
раз в жизні, щоб більше не солити». Потім обмінялися 
кусочками. «Підсластім солодким шампанським». По-
тім вони п’ють шампанське. Пригощають. Потом цілу-
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ються. Запрошують усіх за стіл. Руки ж у них зв’язані, 
коли вони сідають за стіл. Я кажу родітєлям, що там, 
де вони будуть сідати (діти), ви повинні положити ко-
жух, щоб у них багатство було, щоб благополуччя було 
у сім’ї. На стєнкє, де сидітимуть молодожони, вот етот 
рушничок. Вони снімають, не розв’язують, і цей руш-
ничок вішають, прикріплюють на цей ковьор. А  по-
том, як свадьба проходить, цей рушничок знімають 
родітєлі, і кладуть його, не розв’язуючи. Це їм на всю 
жизнь, так як фата йде в скриньку. Вона – символ не-
винності нашої нєвєсти. І етот рушничок, він хранився 
всю жизнь. І щоб ці узєлки були зав’язані дуже-дуже 
крєпко, щоб не розв’язувалися. Оце такий обичай. Ну, 
а потом вже застольє. Проходят вони за стіл, сідають 
і начинаємо… Дають слово за словом. Спочатку, ко-
нєшно, родітєлям. А  там вже, як вони договорилися, 
родітєлі. Єслі родітєлі (батьки жениха), хтось один 
все одно… Знаєте, як у нас люди?… Во-первих, вони 
перживають, во вторих, вони не привикші говорити 
слова. «Ви готуйтеся», – я їм кажу. Часто кажуть, щоб 
мама сказала. А я кажу: «Ні, а син хоче почути батьків-
ське слово, чоловіки вони ж бояться. Хоть по одному 
слову, але ви повинні сказати. А, може, син дивиться 
вам в глаза, хоче Ваші слова почути. Дуже цєнниє тут 
слова батьків. Ви повинні все сказати, що у вас внутрі, 
від душі». Їм кажу перед цим: «Ви повинні бути всігда 
готові. Мами всєгді розплачуться. Якщо є бабушки, то 
вони такі синтементальні. Для них діти не так рідні, як 
внуки. Дєдушки всєгда плачуть, обнімають, цілують. 
Такі слова кажуть, це саме-саме дороге». Буває прєдсє-
датєль – почесний гость. У нас була свадьба, коли у нас 
були вибори. Дєпутат був, вітав молодих. Вони не за-
прошували, але вони як розписувалися, а він приїхав. 
І якраз слово держав і поздравив, і подарив. [Із своєї 
сім’ї] єсть приглашають. Я нікого таких не приглаша-
ла. Приглашала свій колектив, свою рідню – брати, се-
стри. Батьків уже не було. Такого нікого не приглаша-
ла. Вообще всєгда голова, прєдсєдатєль всєгда должен 
держати слово. Вот єслі свадьба, сначала йому дають 
слово, потом вже родітєлям. У мене є такі нюанси, що 
сначала я кажу про кольцо. Як перший стіл проходить, 
потом викрадають нєвєсту або туфєльку сначала, а по-
том вже нєвєсту. Я свідєтєлєй «наказую» і для них кон-
курси разні. [Молодий танцює з тещею] обізатєльно. 
Це ж трохи пізніше, коли я зову батьків. Зову маму 
жениха. «Почотноє званіє свєкровь» – дєлаю такі ме-
дальки. Потом визиваю папу жениха: «Почотноє зва-
ніє свьокр». Награєждаємо медалью. Почотноє званіє 
тьощі присвоюємо. Папа нєвєсти – «Почотноє званіє 
тесть – первий помошнік зятя». Награждаємо їх меда-
лью. [Гостей на весіллях] було і п’ятдесять, і сімдесят. 
Послєдня свадьба було двадцать п’ять – тільки рідня 
була. А  потом дальше з коровайом. Я  кажу: «Ми не 
узнали, хто буде главою сім’ї – женіх ілі нєвєста. Перед 
вами стоїть коровай. Підніміть його і зараз же розло-
міть». І вони стараються. Ну, по кусочкам видно, хто 
хазяїн буде, у кого більший кусочок. «Подожди не їж, 
у тебе ж гості сидять. Бери цей кусочок коровая і роз-
дай всім гостям. Тіки так же роздай, щоб у тебе ще ли-
шилося. Подивимося, який ти економний і щедрий». 
І нєвєста, і він побігли роздавати по своїм рядам. Вони 
стараються, щоб накормити і щоб кусочок остався. 
Випиваємо і сидимо за столом. Потом дальше пригла-
шаємо станцювати тьощу і жениха. Потом приглашаю 
нєвєсту і маму жениха. 

ЧУГУЇВСЬКИЙ  
РАЙОН

смт Малинівка
Записала Н. Олійник у 2010‑х рр.  

у смт Малинівка Чугуївського р‑ну  
Харківської обл.  

від Удочкіної Раїси Олексіївни, 1940 р. н., 
 родом із с. Василенкове Шевченківського р‑ну 

Харківської обл. 
(у смт Малинівка мешкає з 1946 р.)

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ Моя старша сестра заміж ви-
ходила. Раньче ходили свататься. Скаже жених нівєс-
ті, шо прийду свататься. Каже, стіко чоловік приведе. 
Нівєста каже матері, шо стіки він приведе сватів. На-
бирали матерію, перев’язували, гуляли. Запивали мо-
горич за нівєсту. А тоді договорялися, на коли свайба. 
Кажуть: «Ходили свататься». Приходють з гармошкою 
до нівєсти, з водкою, з хлібом свататься, а ці вже столи 
накривають. […] А тоді кличуть на оглядину до же-
ниха. Приходють вони, дивляться – стіко вікон, стіко 
гардін набирати, шо купувати. А тоді договоряються, 
коли свальбу грати. Грають свальбу, розписуються, 
ідуть у церкву вінчаються. А  тоді ведуть до жениха, 
огонь палють, нівєсту через огонь ведуть. А  дружок 
біжить вперед, розкидає огонь і переводе нівєсту че-
рез огонь. Всі йдуть перев’язані. Крьосного, кросну 
перев’язують і дружка перев’язують. Дружкові чіпля-
ють букет і перев’язують, і він оце йде, нівєсту веде і 
розбиває цей огонь. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА І  каравай, і  шишки пекли. Кара-
вайчики були отакі невеличкі, як шишки. І  каравай 
великий пекли. Із караваєм ішли. На ньому зубчики 
були, цвіточки, круглий був і клали калину. [Каравай-
чик] розрізали, людей за двором угощали, хто прихо-
де дивиться. На великому караваї «птички» робили, 
розочки робили. І на тих каравайчиках точно так. Ото 
зроблять великий каравай, цвіти роблять кругом, як 
вінок. А тоді «птички» садовлять, а тоді опєть роблять 
цвіточок. Обводили зубчиками із тіста увесь коровай. 
Співають: 

І батько скупий, 
І мати скупа, 
І сами не п’ють, 
І нам не дають. 
А в нашого батька 
Та кучерява голова.
Він кучері потрясе, 
Горілочки піднесе. 

І ото тоді батько й мати виносють. На тарілку ріжуть 
каравайчики, пироги, колбасу, водку. Мати йде з за-
кускою, а батько водку несе.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ Як оце ведуть нівєсту, співають: 
Бєйтє, поганяйте од батькова двора, 
штоб мать не сліхала, 
шоб мать не сліхала, 
как ее чада плачеть. 

Як нівєсту ведуть до жениха, співають: 

ЧУГУЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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Наш коник як вуточка, 
не боїться ні пруточка.
Сам доріжку знає, 
Хай йому Бог помагає.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Коли нівєсту приведуть, гу-
ляють, а тоді покривають: «Покриванка плаче, чого ж 
вона плаче, покриваться хоче, не так покриваться, як 
поцилуваться». Це ж од нівєсти і од жениха свашки. 
І они ж як покривають, молоді сидять на стулки, вони 
так платком завіюють. Од нівєсти хвату на голову 
кладе, а од жениха – кепку. І оце ж співають. Поспі-
вають, поцилуються, поміняються головними убора-
ми. А  тоді отак затулють і накривають, кого-небудь 
ведуть, кажуть: «Ваша?». Откривають: «Не наша». 
Три рази, а  тоді: «Наша, наша!» Откривають і пита-
ють: «Ваша?». У молодого покривають. Привели, по-
гуляють, а тоді покривають. Три рази [її накривають]. 
І за третім разом кажуть: «Наша». [Молодій] платочок 
кашамировий накривають, під бороду або вив’яжуть 
її. І ото вив’яжуть, а люди кричать: «Пагано!» А вона 
кидає платок. Тоді опєть же ж накривають. До трьох 
раз. А третій раз остається в платку. У жениха вона й 
остається ночувати. 

РЯДЖЕННЯ А  тоді йдуть і кличуть батька й матір її 
снідати. Все ж поставлять на столі. А тоді курку ілі 
питуха в каструлю садять, кажуть, що ваша дочка на-
варила. Підносють, а воно півень або курка вискакує 
з каструлі. Сідають за стіл, а  мати й каже батькові: 
«Шо ж наша дочічка наварила?». Підносять каструлю 
їм жених і нівєста. Наряжалися циганом, циганкою, 
врачом  – «приданки» звуться. Ідуть он приданки, 
кажуть. Везуть ото батька й матір, крьосних, нерід-
них везуть. А они ото або перекинуть у воду, або ви-
мажуть. А  они розплачуються, купують канхвети і 
бутилу купують. До магазіна ж приводють їх, і вони 
розплачуються. Купають буває і рідних батьків, і  ті 
розплачуються. Садовлять батька його і матір її, 
а тоді матір його, а батька її, міняються, шоб і вони 
розплачувались. [Це було], як кажуть, шо молодій 
снідати несуть. [Коли на снідання йшли, батьки бра-
ли із собою] бутилку, більш нічого. І  свататься так 
же йдуть – несуть бутилу, хліб. [На другий день] ста-
вили чучало. Наряжена, таке чучало ставлять, як ото 
на городі, шоб ганяло горобців. Отаке чучало. Хто-
небудь рано-рано прийде, поставе, а  тоді стукають. 
А  батько й мати должні угощати, шо їм чучало по-
ставили. Могорич наливають. Аж на хату вилазять. 
[Опудало] велике, десь з метр, шапку надінуть на 
нього, кухвайку, чобати натягнуть на нього і красний 
хлаг ставляли у руки. А тоді ж, як одіграється сваль-
ба, на третій день же похмеляться приходють, мого-
рич требують, шоб ще чучало зняли із хати. І оп’єть 
гуляють. Хто ставля, той і знімає. […] І співали, і да-
рували [чоботи матері], як хто багатий. Бєдні цього 
не робили. Коли дарили чоботи, то мати танцює із 
женихом. Співали: 

Чоботи, чоботи, ви мої, 
Наробили клопоту ви мені. 
Оце ж ції чоботи, що зять дав, 
А за ції чоботи дочку взяв. 
Чоботи, чоботи з бугая, 
Чом діла не робите, як дочка?

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Безмятежне
Записала Н. Олійник у 2010‑х рр.  

у с. Безмятежне Шевченківського р‑ну Харківської обл.  
від Бондаренко Людмили Іванівни, 1947 р. н.,  

Гавриш Ніни Іванівни, 1950 р. н., 
родом із с. Тхорин Овруцького р‑ну Житомирської обл.  

(у с. Безмятежне мешкає з 1966 р.), 
та Горпинченко Галини Миколаївни, 1970 р. н.,  

родом із с. Піски Бахмацького р‑ну Чернігівської обл. 
(у с. Безмятежне мешкає з 1989 р.)

СВАТАННЯ, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ 
МОЛОДОЇ Приходили свати, казали: «В нас є голуб, 
а  у вас голубка». Казали, хто шо придумає, смотря 
який сват. Сватів молода перев’язувала. Жениха обі-
затєльно молода перев’язувала платком, а  тоді цим 
платком должні покривати. Молодих катали на конях, 
вінчалися в церкві. […] Світилка була від нівєсти, ні-
вєсті ж хвату несуть. Вона йшла ззаді і несла фату. […]
Викупляв [молодий молоду], починаючи з ворот. На 
каждих дверях викуп требували. Стоять то подружки. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА Гільце, шишки і каравай. [На ко-
ровай робили] здобне тісто. Шишки робили з прісно-
го тіста. Украшали калиною. [Гільце] пекли з прісного 
тіста на палки. І ото його так закручували, закручува-
ли кругом палки, там цвіток, там канхветик почіпля-
ли і бубликів. І оце їх пекли стіки, шоб на всю свальбу 
хватило каждому. [Гільце стояло] на покуті біля мо-
лодих. Ставили, де місто [місце] є, аби біля молодих. 
А тоді ж, як дарили, і каждому давали гільце. Перед 
молодими каравай стояв украшений. Те гільце всі 
ждали, поки дадуть гільце, особино дітворі це нрави-
лось. Як дариш, дають шишку і гільце. Каравай діли-
ли посліднім, шоб крихти не оставалися, вимакували, 
з’їдали. Його ділили на другий день свальби. Шо там 
тоді дарили – гроші, матерію. 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД, ВИКУП МОЛОДОЇ, БЛАГОСЛО-
ВЕННЯ МОЛОДИХ Сват і свашка керують поїздом 
[весільним]. Вони перев’язані матерією. [У  руках 
у них], шоб одкупляться,  – водка, закуска. Вони, як 
їдуть, переймаються. У свашки були шишки. […] Ви-
куп беруть, хто скіки дасть, чи дуже ти любиш і бага-
то заплатиш. Скрізь стояли, требували викуп, поки і 
в хату зайде. І у вікно залазили. Як тіки не залазили, 
шоб до неї добратися. Як уже добралися, всьо, ніко-
го не нада викупать, єслі він зуміє зайти, через забор 
перелізти. Бо стоять на воротях, будуть стоять ще на 
порозі, скрізь стоять. І  скрізь нада викупати, гроші 
хотя б давати. Дівчата молоді, вони ж водки не пи-
тимуть. […] За стіл не сідали, випили по чарці і їха-
ли в ЗАГС розписуватися. Розділяються: нівєста – в 
одній машині, а молодий – у другій. А тоді вже після 
ЗАГСа їхали в одній. Я  ще малою була, як до церк-
ви їхали вінчатися на конях, ми ходили дивитися. 
[Молода була] уже у хваті. Там якась тюль була, ну, 
хвата. [Після розпису їхали] каталися по селі, до лісу 
їздили. Там молодьож трохи побуде і їдуть до нівєсти. 
Основна то свадьба у жениха. Уже подарють у нівєс-
ти, тоді їдуть до жениха. Батьки стрічають на воро-
тіх хлібом-сіллю короваєм. Руки молодим зв’язують 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



495
рушником, заводять у хату мати, кругом столу обво-
дять тричі, садовили на кожух. Тоді свальби грали в 
шалаші. Весільних пісень уже не співали. […] [Батьки 
благословляють молодих], як отправляють, конєш-
но. Стоїш біля машини і держиш, і посипаєш зразу, 
коли їхали молоді у ЗАГС, зерном, грішми, канхвета-
ми. І машину проводжає мати. А коли на коніх їхали, 
коня за вуздечку вели. 

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ Коли дарили мо-
лодих, то сваха і сват збирали подарки чи гроші, мо-
лоді вже не ходили. Вони підносили чарку, шишку і 
гільце. [На завершення застілля] раньче ставили ки-
сіль, а тоді вже відійшло. Нівєста, як уїхала до жени-
ха, то кисіль ще не ставили, свальба продолжається. 
[…] В кінці свайби різали коровай, зараз ріжуть торт. 
[Коли батьки проводжають молоду, то вони дають 
їй] придане. У  жениха на столі стоїть бутилка вод-
ки і шампанського, зв’язані красною лєнтою, до них 
прив’язані дві ложки. Воно стоїть год, а тоді через год 
його розпивають. Ложки були дерев’яні. Хоч свайба 
була і три года назад, а  ложки все равно дерев’яні. 
Все, шо дарили гості, молода забира з собою. […] 
Стрічають батьки [молодого] з  хлібом-сіллю, з  шам-
панським. [Молодих ночувати] вели до когось у хату, 
дома молоді не ночували. Наші ночували у сусідів по 
вулиці. Ночують у когось, хто гуляє на свальбі. […] Ря-
жанку робили, голубці ставили, холодці варили. Обі-
затєльно свиню ріжуть. Колбаси подавали, кров’янку 
робили, буженіну робили, як всігда. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Покривають свашки, спі-
вають: «Покривачка плаче, покриваться хоче. Не так 
покриваться, як поцілуваться». Свашки покривають, 
молоді цилуються. Співають обидві свашки, а  тоді 
нахиляються через них [молодих] і  тоже цилуються. 
В однієї свашки на голові вінок, а в другої шапка. Обі-
затєльно [на шапці є квітка]. [Квітки] роблені. Тоді ж 
бумажки були оці, що робити. А гільце чіпляли, тоже 
ж украшали. У мене на свальбі було гільце. Повторю-
вали тричі, і молодий, і молода тоже цилувалися. Ще й 
горілку пили. Свашки нахиляються, цилуються, а тоді 
п’ють рюмку і так тричі. [Молоду покривали] цією 
хусткою, шо, як сватають, так нівєста обізатєльно 
жениха платком перев’язує, на руку. Тоді як свальба, 
тим платком і покривають її. Коли свашки проспіва-
ють тричі, казали: «Все шо хотіли, те ми зробили, із 
хлібини паляницю, і з дівки молодицю». І тоді свашки 
надівають платок.

РЯДЖЕННЯ Крьосні носили снідати молодій і будили 
молодих. Блінчики, я знаю, пекли, небагато, це вже, 
шоб традицію соблюдати. Батьків купали на другий 
день, возили до річки. Вимажуть так, шо… Мене чуть 
не втопили. Катали на тачці, накидають камінюк і ве-
зуть по камінюках. Тоді ж батьків наряжали женихом 
і нівєстою. Ставили їм їсти буряк сирий і робили із 
палочок вилки, вообщим чудили. Надівають, тюль 
причеплють, а йому [батькові] – кепку з цвітком. Ку-
рей ходили цигани збирали на третій день свайби. 
На третій день, коли послідня заміж іде чи жениться, 
у нас на воротях кілок забивали. На вході, як уже в 
двір заходити. І таку палку здорову, і як начнуть ге-
пати, води наливають, а воно бризки летять кругом. 
Кажуть, шоб не було вже більше свадіб, шоб не роз-
ходилися. 

с. Великі Хутори
Записала Н. Олійник 03 серпня 1994 р. 

у с. Великі Хутори Шевченківського р‑ну  
Харківської обл.  

від Анастасії Максимівни, 1930 р. н. 

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ До нівєсти приходили свата-
тися старости. Зразу кажуть, шоб не зразу ж нівєсту 
шукати. Шукають чи рябу телицю, чи ще що у хаті, 
шоб обмінитися, бути сватами. А тоді вже балакають, 
шо ми прийшли не по тому ділу, а по тому, шо у вас 
гарна дівка є, а  в нас гарний парубок. І  начинають 
балакати за сватовство. Побалакали за сватовство, 
кладуть хлібину на стіл, нивєста розріза хлібину і сі-
дають за стіл. За стіл старости сідають, перев’язують 
їх рушниками. Ну, саме основне рушниками, чи плат-
ками, чи матерією, шо в кого є, хоч дванадцять душ, 
хоч п’ятнадцять душ, ну, всьо равно перев’язують 
усіх. Молодого на сватанні нічим не перев’язують, 
молодий так сидить. […] Проходе це сватовство, на 
другій чи на третій день після сватання попили мо-
горич, йдуть батьки на оглядини до жениха. Батьки 
йдуть, куди оддадуть свою дочку. Побули на огля-
динах, договорилися?коли в них свадьба. Свадьба 
на яке число, назначили. В  основном були свадьби  
в неділю. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА В  суботу [випікають] калач. 
В п’ятницю печуть каравай, печуть шишки. Єслі пе-
чуть каравай і шишки, співають весільні пісні. Дуже 
приємно їх було слухати ці пісні. Коровай виглядав, 
як 45 сантіметрів удовж і так [в ширину] – 25 сантиме-
трів, височенький, примєрно сантиметрів 15 висотою. 
На короваї шишків багато і оце він так зарум’яниться. 
Це ж каравай і калач. Калач круглій печуть у круглій 
формі чи сковороді, а каравай довгий. І оце все квіча-
ють – і каравай, і калач. Квічають калиною і ласкови-
цею. Дуже красиво. Обряд калача проходе в жениха і 
в нівєсти. До нівєсти приходе жених. Жених приходе 
і квічають тут калач, співають пісні. І  нівєсту наря-
жають у свадібний наряд, той шо вона должна бути 
на свадьбі. І нівєста в ті роки була, як мачина в полі. 
І красні, і зелені, і сині, і всякі лєнти і восковий віно-
чок був: і там і красні цвіточки, і зелені листочки. Як 
у полі квітка була, так кажуть. Пробуде цей калач у 
нівєсти, женіх забирає нівєсту додому, єслі це в своїм 
селі, єслі в другім, то канєшно не було цього. А як у 
своєму селі, бере жиніх нівєсту додому і приводе до 
себе на калач. Вони стоять – жених і нівєста – серед 
хати, а  там квітчають каравай, калач, шишки розда-
ють, співають тоже. По рюмки п’ють водки і все – так 
закуски ніякої. Як оце люди поспівають, усі виходять. 
За стіл садовлять жениха і нівєсту, за стіл сідає рід-
ня, усі сідають дружки і бояри, повечеряли, по рюмки. 
Конєшне, не дають нівєсті, а шо є – закуска холодці, 
картошка  – поїли і розійшлися. Обряд калача уже 
проходе, а завтра свадьба. 

ПОСАГ Придане везуть на калач. Да, на калач. У нівєс-
ти побудуть, тоді забирають усе придане, і  прида-
не повезли, свати чіпляють усе там [у  хаті жениха]: 
і  рушник, і  штори, і  кровать убирають, наволочки 
вишиті надівають. А жених, як приводе нівєсту, уже 
її придане висить. Поки молоді прийдуть квітчати 
калач до молодого, все придане висить, лежить. Руш-

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ники, шторки, кровать убрана, подушки, які вона 
чи її мама придбала. [Хату у молодого наряджають] 
з  молодої сторони  – чи то сестра, чи то двоюрідна 
сестра. Дружка ж одна стоїть на калачі, дружки так 
не їдуть. Ото вберуть хату харашо, і калач на цьому 
кончається. Нівєсті дадуть вечеряти. Женіх і нівєс-
та на той день не сплять у парі, кажуть гріх великий. 
Женіх нівєсту одводе додому і сам приходе додому. 
[…] Начінається свальба.У неділю молоду наряжають 
і ждуть, шо ось же приїде жєніх, забере ж нивєсту. 
Нивєсту ховають, нивєсту начінають красти, то ви-
купати, платять гроші, кричали шоб червонці давали. 
Викуплять нивєсту, забирають нивєсту, їдуть роз-
писуватися. Січас же – дом культури, а тоді сільрада 
була. В  сільраду їдуть розписуватися. Все, розписа-
лись, вже муж і жена і їдуть до женіха на обід. Їзди-
ли не машинами, а кіньми. Як нарядно, по три пари 
коней, на дуги дзвоники чіпляють. Дуги квітчають 
всякими стружками, квітками, дуже красиво. І  коні 
всі три парі нарядні. Женіх і нівєста, як їдуть розпи-
суватися, – на разних підводах, а як розпишуться, то 
їдуть в парі.

ПОСАД Молодого на посад заводе або зять, або брат. 
Він веде його за рушник, а  він бере за руку нивєсту 
і веде за стіл. Коли кругом стола обводять, співають 
пісню:

Та й усі святії, 
Усі анголи 
У віконечку сіли.
Молодая Галя 
У свого батька 
Благословення просе:
– Благослови мене, мій батьку,
На посаді сісти  (2)
Та й на судженім місті.

[Цю пісню співають] дружки. Молода не співає. Це 
вона сама сіда й дружки сідають. Молода сіла, а друж-
ки співають:

Та й казав же мій батенько, 
Не дам цей год, своєї донечки…

Тричі кругом столу обвиде, і  сідають молоді на по-
кутя. І начинається свальба. Дружки, бояри сідають. 
В одну сторону заходять і в ту ж і вийшли, шоб другий 
раз не женились. Пообідають у женіха, везуть нівєс-
ту на посад. Нивєсту жених оставляє, а  сам додому 
поїде. Коли жених їде по нівєсту, мати його посипає, 
шоб щастя привіз. Обсипає мати в основном оріхами, 
канхветами, грішми. Приїзжає женіх по нівєсту, а мо-
лода стоїть над калачем плаче. Йому співають, коли 
треба їхати по молоду:

Полети, соколе, 
У чистоє поле.
Там твою, сокілку, 
Галочки й обсіли. 
Та й нехай же сідають, 
Як сами знають, 
Галочки чорненькі, 
Сокілка сизенька.
– Та поїдь же, Іванко,
До тещеньки в гості,
Там твою Галинку 
Дружечки й обсіли. 
– Нехай же сідають, 

Як сами знають
Я свою Галюшу 
Між ними впізнаю. 
Дружечки в платочках, 
Галинка в цвіточку.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО Провожають із своєї рід-
ної хати. Мати рідна віддає нивєсті калач, заквітчаний 
калиною, ласковицею. І в нивєсти дарять. У нивєсти 
уже подарили, всьо. Женіх забира, це вже діло к ве-
черу. Уже сонце заходе, як від нивєсти їдуть. Нивєс-
та калач забира і їде від своєї мами. Їдуть вони, вже 
сонце зайшло, а  коли й стемніло дужче. […] Перед 
жениховим двором, розводять костьор, шоб коні пе-
реплигнули цей костьор. Розпалюють огнище дуже 
здорове і направляють перву пару коней, саме ті, шо 
з молодими. Коні зануздані должні переїхати через 
огонь, а мира скіки бігло, так це ужас. І приємно було 
дивитись. Переплигають ці коні через огонь і заїж-
джає нивєста вже в новий двір. Тут стрічають батько 
й мати з хлібиной, ну й нівєста, чуствує, шо вона вже 
тут хазяйка. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Оце як подарять, тоді із неї 
знімають вінок, співають пісню. Розбируть молоду на 
другий день Матері нівєсти приказують: «Ти, дочко, 
не лежи, і не броди на другий день, а рано вставай і по-
райся в горшках, перемивай, подавай, усе прибирай». 
Ну, так тоді слухала вся молодьож своїх батьків. Пове-
черяли, подарили, а тоді жених і нівєста ідуть уже но-
чувати до сусідів. Другий день у молодого похмилять-
ся сходяться, вже нивєста порається в горшках. Уже 
вона і на стіл подає, і  прибирає. Вип’ють по рюмки, 
підходять до комина і обдирають комин, шоб узнати 
як нивєста маже. Ну, яка свекруха пожаліє, а нивєста 
тоді… Два дні похмеляються, на третій день нівєста 
маже той коминок. 

РЯДЖЕННЯ На другий день, як похмиляються, тоді ж 
уже наряжають других молодих. Садять уже за стіл 
другу пару. І дарять, як зімою, так рипяхів нарвуть, із 
рипяхів тій нивєсті роблять вінок. А  цигани ходять 
понад дворами, курей собирають. У  любий двір за-
ходять, беруть по курці і зносять сюди [де весілля]. 
Зносять курей, а тоді начинають скубти і жарити тут 
же на свадьбі. [Батьків] катали. На возиках – і рідних, 
і  хрещених батьків. Як літом, так і в ставку купали. 
Надівали наряд, шоб же не вимазати, і в ставку купа-
ли. Як пройде свадьба, на свадьбі ж тоді договоряють-
ся, коли в свати йти. Женихова мати каже, через неді-
лю до нас «у свати». І приходять через неділю сперва 
до жениха свати. Приходять «в свати». Тут печуть 
гуску її батькам, квічають канхветами, лєнтами. Коли 
підносять гуску, начинають гелгати і співають пісню, 
шо гуска любе воду. Гуску цю ділять на всю рідню, 
яка сидить за столом. Хоч по кусочку, а  всим треба, 
теща должна поділити на всих. Одбули «свати», а тоді 
кличуть до нивєсти «в свати». До нивєсти приходять 
через неділю, а  може завтра, хто як повкладається. 
А  тоді приходять до нивєсти «в  свати», гуски не пе-
чуть, а  квічають гільце. Єслі літом, то беруть зелене 
гільце з любої деревинки, чіпляють канхвети, квітки, 
а єслі зімою, – із сухої чи вишні, шоб вона була куче-
рява. Гільце це наряжають і приподносять батькові й 
матері. Гільце приподнесли, побули і всьо. 
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с. Гетьманівка

Записала Н. Олійник 30 липня 1995 р.  
у с. Гетьманівка Шевченківського р‑ну Харківської обл.  

від Сивокоз Олександри Андріївни, 1937 р. н.,  
Прокопової Надії Антонівни, 1929 р. н.,  

Рижової Ганни Петрівни, 1935 р. н.,  
Миргородської Галини Іллівни, 1936 р. н.,  

Бондарь Надії Павлівни, 1929 р. н.,  
та Злодєєвої Марії Михайлівни, 1945 р. н. 

СВАТАННЯ Як ми прийшли до молодої, витягали хлі-
бину на рушниці і сіль, нас стрівають у молодої біля 
воріт. Ну, ми прийшли, кажем: «Як ми довго блукали, 
як ми шукали і от ми уздріли, голубку, шо залетіла в 
цей двір, а в нас голуб є. І ми просимо, чи можна нам 
їх попарувати?». Мати сказала, шо согласні попарува-
ти. Нас приглашали у двір, у хату. Батько заходив пер-
вий, тоді мати з хлібом, молодий і всі остальні гості. 
Батько сідає за стіл, мати хлібину кладе на стіл і питаю 
у молодої, чи согласна вийти заміж за нашого сина. 
Вона дає согласіє, розрізають хлібину молодий і мо-
лода. Молода розрізає, тоді молодий навхрест. Молода 
в знак согласія подає рушники, перев’язує рушника-
ми. Ніж шоб не був пустий, [обмотати] хоч платочком 
носовим, хоч цим рушником, шо принесли батьки. 
Молоді приступають до столу, становляться на кожух, 
розрізають хлібину, ніж шоб був або в платочок загор-
нутий, або рушник, шоб не гола ручка була. Молоді 
йдуть гулять, а старі сідають за столи, і п’ють могорич, 
і договарюються за подарки, кому шо дарить: чи ма-
тері там чобітки які вигаварюють од молодого, а єсть 
зовиці, то їм платок може хароший або на плаття, І так 
далі родственнікам, хто там єсть. Через неділю – огля-
дини. З боку молодої батьки їхали до молодого, диви-
тися, яке в нього хазяйство, худоба. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ») В  четвер молода по-
собирала своїх подруг, привела додому, посідали за 
стіл, начали гільце вити. Гільце дугою. До дуги дівчата 
чіпляли квітки, хто яких цвітів нарвав, ті і чіпляли. Зі-
мою  –  бомажні. Як украсили це гільце, посідали за 
стіл, почали вечеряти. Нівєста ж плаче, шо з подруга-
ми більше не буде бачитися, а дівчата ж її вгаварюють, 
шо не плач, ми будем бачиться. Вона каже, шо вже я 
з вами розстаюся, я ж не буду так з вами вольна, як 
заразСпівали, ті [пісні], які знали. У  четвер, вили те 
гільце, а  в п’ятницю мати молодої збирає своїх уже 
подруг, таких бабушок, сім бабушок і печуть шишки 
і каравай. А то шо в неділі сім днів. Це гільце стоїть, 
уже й свайба кончилася, гільце стояло ще неділю, а че-
рез неділю прийшли подруги, які його вряжали, при-
йшла молода з своїм чоловіком, уже за столом вони 
сиділи, вже тоді дівчата розрядили це гільце і мати  
прибрала. 

ПОСАГ В суботу ввечері їде зі сторони молодого за ба-
гажом до молодої, приїжжяють сюди, він [молодий] 
не їде, а їдуть з його сторони свати, а тут її багатство 
каравулять, вимагають з їх гроші, бутилу там, шоб 
викуп. Вони це викупляють, торгуються, довго вони 
торгуються, поки таки викуплять. А тоді беруть все її 
багатство, везуть до молодого. І з її сторони дві душі 
їдуть і там наряжають у молодого хату: вішають штор-
ки, вішають коври, подушки, все, все там роблять. А в 
неділю свадьба. 

ПРИЇЗД МОЛОДОГО ДО МОЛОДОЇ Коли молодий 
приїхав по молоду, їхати до церкви, і їх не приглашали 
до хати, то співали:

Ой поки ж ми та й стоятимемо,  (2) 
Сиру землю та й топтатимемо 
Червоними чобіточками, 
Золотими підківочками. 

Їм отвічали з боку молодої: 
Ми думали, шо приїхали  (2) 
А вони пішки прийшли, 
Молодого у мішку принесли, 
Свашку у корзині, шоб не з’їли свині, 
Світилку в коробці, шоб не вкрали хлопці.

Молодий заходив у хату, він її шукає, вона захована. 
Він її шукає скрізь, де її заховали. Находе, бере за руку 
і везе її списуватися чи до церкви. Платок в’язала мо-
лода на руку молодому, коли їхали до церкви. А після 
церкви везе додому на обід, пообідають, а тоді приве-
зе додому до неї. З дружками з усіма, хто там з її сто-
рони. Бросає її і продовжує гулять із своїми родичами. 
А тоді [молодий] їде по неї, вже як забирать зовсім її. 
Коли приїжджав весільний поїзд до двору, а  тут не 
пускають. Дєлають загороду, матузками загородють, 
переплутували верьовками дорогу, костьор палють, 
шоб він не пробрався в двір. Вимагають з нього плату 
за молоду. Коли відкупилися, мати молодої заводила 
їх до хати. Тіки стане молодий з світилкою на поріг, 
зразу їм співають:

Світилка-ворона, 
Стоїть край порога. 
І руки розставила, 
І рот роздявила. 
Хоче того з’їсти, 
Хто на її місці.

Молодого за стіл должен завести дружко. На місці мо-
лодого сидів менший брат молодої. На палку начіпляв 
ріп’яхів і ширяв дружкові в бороду, шоб давав викуп 
за місце. Коли брат продешевив, йому співали:

Татарин братік, татарин, 
Віддав сестричку задаром, 
Біле личко за п’ятак, 
Чорні брови пішли так. 

Коли бояри сіли за стіл, дружки співали:
Як сіли маслони,  (2) 
Здвигнулись ослони, 
Ще дужче здвигнуться, 
Як пива нап’ються.

Сидить же світилка. Коло молодого. Її дражнють:
Світилка-шпилька при стіні, 
На ній сорочка не її, 
Приходе, сусіда товкає, 
Скидай сорочку, смеркає.

Она їм отвічає:
Брешете, дружечки, як свині. 
В мене сорочок три скрині, 
Четвертая не повна,
На мені сорочка шовкова.

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ Коли посадять за 
стіл, перед тим, як покривати молоду, требують його 
шапку, молодого, шоб пришити квітку. Їм подають 
шапку, вони пришивають квітку, співали:

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Із Києва швачка,  (2) 
Купечеська дочка, 
По торгах ходила, 
Шовки купувала, 
Молодим дарила. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ Перед тим, шо 
начинають дарить, несуть через хату каравай, а  на 
караваю натикані цвіточки, шишечки, а люди стоять 
такі, зрітєлі, у  хатах. Щас же нихто не заходе, а  тоді 
стільки людей було у хаті, ніде було й пройти, ни з по-
судою, ни з чим. І ото дружко несе той каравай на го-
лові, а люди хватають, а він кричить: «Староста, пане 
підстароста!». – «А ми раді слухать»! – отвічають. За 
столом сиділи. І  ото йде з короваєм, обкручується. 
Начинають вони вже їсти, пити, а потом уже сонечко 
низенько, додому треба йти. Вже додому їй треба від-
правляться, до молодого. З  його сторони отвічають, 
свашка там чи хто:

Старшая дружичко,  (2) 
Заглянь в віконечко. 
Вже сонце низенько, 
Вже вечір близенько.

Коли дарють подарки, напроть їх стоїть пляшка і 
шишка: дружкам вкрасти шишку, а  боярам бутилу. 
І  ото стараються, шоб украсти з його сторони, з  її 
сторони, хто швидше шо ухвате. Єслі ухватять з його 
сторони обоє, то йдуть вони з посаду, як молода от-
правлятиметься, вже йдуть вони, дружок, боярів ви-
ганяють. Вже вони за столом не сидять. Ідуть вони ви-
пивать все, шо вкрали. А молоду везе додому. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО Коли молодий везе 
молоду додому, коло його двору розпалюють вогонь. 
Як перестрибнуть коні, значить харашо, не перекине 
молоду. Під’їжджали до двора, їх зустрічали батько й 
мати. Батько наливав по чарки молодому і молодій. 
Вони водку виливали через голову, а  чарки б’ють, 
і ногами топчуть – на щастя. Батьки благословлять їх. 
Батьки заводили [молодих] у  хату, а  за стіл заводив 
дружко. Обвів їх кругом столу тричі, посадив. І начи-
нається гуляння.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Квітку як пришили, зніма-
ють з молодої хвату. Надівають з її сторони і з його 
сторони. З його сторони надіває хвату, а з її сторони – 
шапку. Начинають молодих покривать. Одна стоїть з 
однієї, а друга з другої сторони, І оце вони три рази 
передають. Прередадуть, поцилуються. Шоб жєнщи-
ни були замужем, співали:

Покривачка плаче,  (2) 
Покриваться хоче. 
Не так покриваться, 
Як поцилуваться. 

Цилуються і міняються три раза. А тоді, як покрили 
вже, її запинають платком. Той платок, шо у молодо-
го була перев’язана рука. Запинають платком і впєть 
співають:

Ой так нарядили,   (2) 
Як сами схотіли. 
З книша – паляницю, 
З дівки – молодицю. 

Ну, а  тоді ж, ті шо покривали, і  кажуть: «Старосто, 
пане підстаросто!». – «А ми раді слухати!». – «За цю 
вість – чарок шість. А з шести, хоч по одній піднести». 

Їм підносють, випивають. […] Коли дарували в моло-
дої, матері дарували чоботи. Мати взувала їх, танцю-
вала і співала:

Чоботи, чоботи ви мої, 
Чом діла не робите ви мені?
Оце ж тії чоботи, що зять дав, 
А за ції чоботи дочку взяв. 
Чоботи, чоботи із бичка, 
Чом діла не робите, як дочка.

[…] В  понеділок свальба йшла до батьків молодого, 
а тоді всі гуртом ішли до молодої. Матері молодої за-
пікали гуску чи курку за дочку, вона її роздавала своїм 
гостям. У вівторок ішли на курей. Казали: «До середи, 
хоч під призьбою сиди».

Записала Н. Олійник 3 серпня 1997 р.  
у с. Гетьманівка Шевченківського р‑ну Харківської обл.  

від Миргородської Віри Петрівни, 1934 р. н.,  
родом із с. Малі Кринки Шевченківського р‑ну 

 Харківської обл. 

СВАТАННЯ, ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ Перед сва-
танням мати молодого приходила і договорювалася, 
у який день йти сватати. Прийшли свати: мати, бать-
ко, молодий… Всього сім душ. Питають: «Соглас-
на виходити заміж, чи ні?». Коли свати заходили в 
хату, мати молодої запитувала: «Чого ви прийшли?». 
А вони кажуть: «Чо прийшли, та тут казали, шо у вас 
є теличка продажня». – «Та нема ніякої телички». – «Та 
нам теличка не нужна, нам нужна молодичка». Доба-
лакалися до того, шо вони кажуть: «Та шо ми будем 
дурно балакати, ми прийшли свататись. Согласні ви 
чи ні віддати свою дочку?». – «Та я не знаю, як же ж 
вона». – «То кличте її». Мама питає: «Підеш ти заміж 
чи ні?». А я з другої хати кажу: «Та піду». А сестра моя 
старша каже: «Та чи ти дурна, хіба тобі плохо дома? 
Ще намучишся». Дівчину кликали до сватів. Запиту-
вали у хлопця: «Ти согласен?». – «Согласен». Питали 
у дівчини: «Ти согласна?». – «Согласна». Свати на стіл 
поклали хлібину. «Якшо согласна, розрізай хлібину». 
Дівчина розрізає хлібину навхрест на чотири частини. 
Тут уже й наших [молодої] родичів покликали най-
ближчіх. Дядько каже: «Роздавай тепер усім хліб, тіль-
ки не ножиком ріж, а ламай по кусочку». Коли розрі-
зала хліб, ручку ножа обмотувала платочком. З собою 
свати приносили самогон, а  закуску всю готовили зі 
сторони молодої. Сватання тоді було тільки у суботу, 
а свальба тільки у неділю. Коли молода розрізала хліб, 
треба ж усіх поперев’язувати сватів, шоб вони ж не бу-
янили тут. Мужиків в’язали рушниками, а жінок ма-
терією. Молодого в’язала платком, яким тоді на сваль-
бі покривали. І на свальбі молодий був перев’язаний 
цим платком за руку вище локтя. […] Молода кликати 
ходила із старшою дружкою у суботу. Придане моло-
дої забирали у суботу. Коли сундук брали, співали: 

Нашій матері погіршало, 
Що в коморі та й поменшало. 

Коли приїзжали свати, вони привозили шишки і ви-
пивку, коли їхали свати від молодої, вони тоже брали 
шишки і випивку. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬ-
ЦЕ») Пекли шишки, короваї. Молодій пекли «плак-
сій». На свальбі, перед тим як дарити, молоду за-
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ставляли нахилятися на той «плаксій» і плач, шо ж 
ти уже не дівка, а  молодиця. Молода схилилася на 
«плаксій» і должна плакати. Ліпили і пекли шишки, 
коровай. Кликали сусідів. Молодій приносять «плак-
сій», а дружкам і боярам приносять шишку і півлітру, 
хто шо забере. «Плаксій» був, як коровай, і уквітча-
ний калиною, квітками. Його клали на тарілку, він 
невеличкий був. «Плаксій» вмісті з тарілкою молода 
брала із собою. Коровай був прямокутний, квітчали 
обізатєльно калиною, цвітами. З  тіста ліпили ма-
ленькі шишечки, листочки. По середині була більша 
шишка, і  клали туда гроші. Коли розріжуть шишку, 
і кому гроші упадуть, молодому чи молодій, хто буде 
розпоряжаться грішми. Коровай і шишки пекли у 
п’ятницю. Пекли «борону» і «сову» і приносили свати 
від жениха для батьків молодої. «Борона» була кру-
гленька, а  зверху пиптики, як у бороні. «Сова», як 
птичка. Перед тим, як саджати у піч шишки, коровай, 
кликали меншого брата молодої, шоб він чи замів у 
печі чи засвітив, я не помню. […] Гільце вили в су-
боту, ну в мене не вили. До гільця чіпляли бублички, 
канхвети, цвіточки. Гілку рубали кучеряву чи з ви-
шні, чи з чого там. Молода кликала дружок у суботу і 
вили це гільце. Коли була свальба, його носили. Ну в 
мене вже не носили. 

ВИКУП МОЛОДОЇ, ПОСАД У неділю, коли приїжджав 
молодий, молоду ховали у другу хату, а  робили під-
ставну молоду. Требували викуп. Молоді їхали у сіль-
совет розписуватися. Після розписі покаталися, а тоді 
обізатєльно їхали до нього за стіл. Сиділи не довго, 
а тоді їхали до молодої. […]Старший брат молодої вів 
молодих за платочок тричі навколо столу і заводив на 
посад. На сватанні мати молодої надівала вивернутий 
кожух, так він і оставався. А на свайбі, коли молодих 
садовили на посад, стелили оцей кожух. За столом 
випили по три чарки, а тоді ставили отой «плаксій», 
а після почали дарити. 

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ Раньше по-
бєдному дарили: хто метр матерії… Молоді ходили і 
підносили усім по чарці і по шишці. Ще й каждому 
скажи спасіба, поклонися за подарок. На сватанні ви-
говорюють, шо дарити матері молодої – чи черевики, 
чи платок. Свашка платок привозила у неділю. Баби, 
які співали, називалися «підопічні». Вони співали, 
а  тоді кричать: «Давай підопічним!» І  тоді свашка, 
яка приїзжає від молодого, наливає їм з кухлика і дає 
їм по шишці. Кухлик накритий зверху або великою 
шишкою або спеціально спеченою хлібиною, звер-
ху з тіста її украшали чи цвіточками, чи птичками. 
Кухлик був перев’язаний красною лєнтою обізатєль-
но. Бабам розламували по кусочку шишки і давали 
маленькі шишки. Житниця [була]. Дві четвертушки, 
зв’язані красною лєнтою і дві ложки, зв’язані красною 
лєнтою лежали на «плаксію». На другий день хрещена 
мати сідає на покуть, їй шось співали і вона всім роз-
ливала з житниці і хліб роздавала. […] Коровай роз-
різав дружко з боку молодої. Дружко коровай ставе 
на голову і несе до столу, обкручується. У нас коровай 
ділили у неділю, а баба наша казала, шо раніше коро-
вай ділили на другий день весілля, у понеділок – і в 
молодого, і в молодої. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО «Плаксій» зав’язували у 

платочок, привозили до молодого, ставили на шифа-
нер, так він і стояв. Хоч бери і їж січас, хоч плач і весь 
вік із ним. Скільки він там стояв, не помню. Їли піс-
ля свальби. Молода забирала з собою «плаксій», дві 
ложки і мати іконку давала. Коли мати благословля-
ла, молоді кланялися. Коли мати проводжала дочку, 
то хвартухом брала коней за віжки і виводила з дво-
ру. Молоді сиділи на підводі. […] Перед воротами у 
молодого розпалювали огонь, і треба шоб коні через 
огонь перелетіли підводою. У мене був такий вожак, 
шо коні і через хату б перелетіли, не тільки через 
огонь. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ Перед покриван-
ням у молодої від грудей відрізали квітку і пришива-
ли молодому до шапки. Квітку пришивала свашка із 
сторони молодої. Свашка молодого за квітку дає ви-
куп. Про викуп договорються ще на сватанні. У мене 
там дві чи три тьотки, і їм давали раніше по платочку. 
Коли пришивали квітку, шапку ложуть на тарілку. 
Шапку брали з тарілкою, а моїм сестрам, які приши-
вали квітку, дали по платочку в руки. Квітку приши-
вали на лежанці і виспівували. Квітку пришивали до 
картуза у хаті молодого. 

ДАРУВАННЯ, ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Коли дарили, 
драли комін. «Дарю пуд жита!» – дере той комін рога-
чем. «Дарю мішок пшениці! – дере потолок. За столом 
у молодого випили тричі, тоді пили по три рази, і да-
вайте ж дарити тут, подарили, а тоді заходились по-
кривати. […] Коли покривали, з руки молодого зніма-
ли платок, з молодої хвату. Покривали свашки з моєї 
і з його сторони. Коли покривали, молоду закутали 
тим платком. Уже ж я не дівка, а молодиця. Молодих 
відводили ночувати в чужу хату. На другий день при-
ходять, провіряти постєль. Як чесна, вивішують крас-
ний флаг на димар у молодого, флаг треба було зняти. 
Коли молода нечесна, батькам її давали ложки драні. 
Плели шось і надівали на шию, це називали «хомут». 
До понеділка хрещена мати должна стерегти житни-
цю, шоб її ніхто не вкрав, бо нічого ж буде роздавати. 
Щас черевики знімають з молодої, а  раньше такого 
не було. 

РЯДЖЕННЯ На другий день були цигани. Коли ми 
йшли від батьків на другий день, а на воротях у мо-
лодого цигани: та пере, та їсти варе, та маже, та ще 
шось робе, шоб молода усе ж робила. Коли наші при-
ходили у свати, їх перев’язували красними лєнточка-
ми, умивали водою, а тоді пропускали у двір. Батьків 
купали на другий день або у рядно посадять, коли-
шуть. Платіть – і батьки, і кросні. У возик посадять і 
везуть до озера. Батьки одкупалися. На другий день 
молодій приносили снідати три душі. І покликали із 
свальби молодого йти у свати. Тоді відтіль пригла-
шають сюди, до молодого. Коли молодій принесли 
снідати, молоді йшли до батьків молодої. Коли за-
прошували йти у свати із свальби молодого, то мати 
казала невістці: «Все, дочко, закончилося твоє діву-
вання, поприбирай усе із столу, шоб був порядок». 
Курку запікали свекрусі. Шия курки перев’язана уго-
рі красною лєнтою. Її клали на тарільці і обкладали 
чи пічєнням, чи канхветами. Мама брала і роздава-
ла все – і курятину, і канхвети – своїм гостям. У ві-
второк молода должна була зварити борщ. Курятина 
була у вівторок. 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Новомиколаївка
Записала Н. Олійник у 2010‑х рр.  

 у с. Новомиколаївка Шевченківського р‑ну 
Харківської обл. 

від Комарової Олександри Дмитрівни, 1937 р. н.,  
та Гожі Галини Віталіївни, 1977 р. н.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬ-
ЦЕ») [Весілля було] у [19]58-у. Пекли і мені шишки на 
свальбі. Я знаю, тьотка Ганна пекла міні. Іще і я роби-
ла. Оце панпушка, а зверху квітки. І я ще робила, вони 
ліпили і я там куйовдила з ними. І каравай пекли. Ка-
равай же ж так, хароша паляниця [круглої форми]. 
Зверху ж тоже такі пороблені квітки з тістечка. Чіпля-
ли багатенько тих шишечок. [Гільце було] коли із ви-
шень, а коли із сосни. Квітки були, збоку повішають, 
украшали. І лєнточки чіпляли, як у кого було. З папе-
ру. Та на самий же верх була квітка причеплена. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ, ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ Ну, 
це раніше. Я не ходила, тоді раніш ходили: «Просить 
папа, просить мама, просю я, шоб приходили до мене 
на весілля». А  я не ходила. […] Плаття була хароше 
на міні біле, цвіток восковий був на міні. Цвіток був 
у мене на голові восковий. Як сирота йде заміж, білий 
цвіток восковий, а  як не сирота, міні чіпляли роз-
овенькі, голубенькі цвіти. У  нас тут покійниця баба 
Настя робила [квіти]. Становили на каждій свальбі 
гільце. Тьотка Настя, знаю, приходила до нас робити 
цвіти з бомаги. Я була така наряжена. Лєнти були зза-
ді. А тоді ж на другий чи на третій день була свальба. 
У нього [у молодого] був букетик, і в мене був букетик, 
аякже. […] Я харошим підшальником його [молодого] 
обв’язувала. Він же відтіля, з дому, приїхав, підшаль-
ником перев’язний.  

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ Дружка, боярини були. Було сєм дру-
жок у мене, всі свої. Кого откинь, вони сердилися. Хай 
і сєм буде. І боярин був, і дружки були. Старша дружка, 
старший боярин були. Світилочка. Це ж не в мене, це у 
його, молодого должна бути світилочка. [Вона тримала 
у руках] букетик. […] Як приходив молодий, я була у 
тьотки Гальки, по-сусідству, і там мене сховали у тьот-
ки Гальки у хаті. Усі шукали. Взнали, шо я у тьотки, 
туди лізли шукали. Дружки, свахи ж торгувалися мої 
за мене. [Молодому хустку поверх ліктя в’язали?] 

ПОСАГ Тоді ж ще була мода така. Серед двору наряжа-
ють кровать – це моє придане. Нарядили, перину по-
ложили. І оце ж підходять баби, загляда ото так: «Шо 
тут у неї є?». Ех, дівчата, якби мені оце зараз сказа-
ли, я б її заглянула. А б сказала: «Шо, воно твоє? Воно 
нужно тобі?». У  мене подушки отак стояли, чітирі 
подушки. Продавали ще кровать мою. Мої ж свати. 
І скриня була, і скриню викупляли, ото ж разом усе. 
Не помню, хто продавав. [Скриня була] риженька, 
знаю, як сьодні. [Кришка у неї була] горбата. [Казали] 
сундук, горбатий оце сундук. На перший день не ви-
кладали, а  на другий день, як кончилася свайба, по-
сходились баби до свекрухи. Чи вечіром, чи дньом, 
отут вірьовку натягнули і викладають моє тряпьйо чи 
вішають, шо у мене є. Рушники, сорочки. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ У МОЛОДОГО Вийшла мати з ка-
равайом, стрічали нас. Стріли мене і свого сина. Сина 
і мене, невісточку. Наливали нам. Тоді через голову 

Іван перехилив водку геть. Тоді: «Заходьте в хату». 
А де там у хату, ніде було і зайти. Завели мене в хату, 
посадили і пили водку, у Івана все робилося. І ото я 
стала Комарівська. 

ДАРУВАННЯ, ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Ото у мене 
кочергою понаписують на комині, по стінах, подрали 
міні, а невістка должна замазувати стіни, чи вона зу-
міє замазати чи нє. Хто шо міг, дарив. […] Як уже ж 
скинули із мене хвату, стала звідтіля сваха, їхня сваха, 
моя стала. Отак хвату колишуть, приспівували: «По-
кривачка плаче…». Поцилуються, так ще ж мій вінок, 
а його картуз, мінялися. А тоді ж обратно ото так. І на-
діли міні платок. Обмотали мене, шо я вже не дівчина, 
а молодиця. [Молоді у першу ніч залишалися] на ква-
тирі. У  свекрушиного брата я була. [На другий день 
приносили снідати] мої свахи. Шо приносили? Шо 
було, водки, навєрно. […] На другий день ото наряжа-
лися, цигани ходили по хатах, курей собирали, смали-
ли, оббирали, жарили, їли. І каталися, і купалися. 

с. Одрадне
Записали Н. Олійник та В. Осадча 20 серпня 1994 р.  

у с. Одрадне Шевченківського р‑ну Харківської обл.  
від Липової Параски Дмитрівни, 1906 р. н. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»), 
БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ Калач круглий, а до-
вгий – то коровай. На калач по середині кладуть шиш-
ку, це молодій дають. А як у короваї шишка посередині, 
вирізають її, віддають молодим, а тоді каравай ріжуть. 
[…] Гільце квітчали у молодого, дружки ішли з мо-
лодою. Стоїть серед стола, здорове. Цвіточки лежать, 
канхвети. Гільце вили з сосни, стояло в хрестовині. 
І ото стоїть на столі на хресті. […] Молодий приїзжає 
за молодою. Її батьки благословляють іконою. Молоді 
поклонилися, а тоді їдуть до вінця. Після вінчання він 
везе до себе обідати, а тоді молоду везе додому. 

ПОСАД [Співали, коли брат заводив сестру на посад]:
А брат сестру за стіл веде рано, 
А брат сестру за стіл веде ранесенько.
І видуче, розпитуче, 
Рано, рано, ранесенько  (2).

А тоді ж її посадили на посаду, а брат же ж заводив, 
брат сидить. [Якщо молода сирота, то співали] сиріт-
ську пісню:

Ой ходила Манічка по крутій горі, 
Забачила селезника на тихій воді. 
– Пливи, пливи, селезнику, 
Тихо по воді, 
Прибудь, прилинь мій батенько, 
Тепер ік мені. 
– Ой рад би я, дитя моє, прибути к тобі, 
Та насипали на ноги сирої землі, 
Та зложилися білі рученьки, 
У хрест на міні. 
Та склепилися карі очі, 
Не глянуть тобі.

Ой, ходила та й Валічка 
По крутім бережку, 
Забачила ж сіре вутя
В тихому кружку. 
– Та й пливи, пливи ж, 
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Сіре вутя, 
Тихо ж по воді, 
Тихо по воді.
Та й прибудь, прилинь, 
Мій батенько, 
До бідной сироти. 
– До бідной сироти 
Не прибуду к тобі, 
Розсипалися мої костоньки, 
По чужій стороні. 
Склепилися мої пишні губки, 
Не змовлять тобі. 
Нехай тебе проводжають 
Братіки твої, 
А братіки та сестриці, 
Сусіди близькі. 

Коли брат продав, співали:
А братік татарин, татарин, 
Продав сестричку задаром. 
За біленькі шишечки, 
За повненькі чарочки. 

[Молодого на посад заводив] дружко. 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ, РОЗПОДІЛ КОРО-
ВАЮ Сестри молодої [пришивають молоду квітку]. 
Їм вимовляється по платку. Молодий кладе картуз на 
тарілку, а його свашка кладе по платку, по рублю чи по 
скіки там, кладуть грошей. Співають:

Із Києва швачка,  (2)
Купечеська дочка, 

По торгах їзжала, 
Шовки купувала, 
Молодому квітку пришивала. 
Не даром давала, 
По таляру брала. 

Перед пришиванням оповіщають: «Старосто, пане 
підстаросто! Благословіть молодому квітку приши-
ти». Старости отвічають: «Бог благословить! І другій 
раз, і третій раз». [Коровай ділили] із її руки і з його 
дружки. Один ріже, другий роздає родичам. Опові-
щають: «Старосто, пане підстаросто!».  – «А  ми раді 
слухати!».  – «Розогрішіть хліб святий, коровай роз-
різати». – «Бог благословить! Другій раз і третій раз». 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ Покривають через молодо-
го і молоду тричі. Одна сваха в картузі, друга в він-
ку, а тоді міняються. Покривають тим платком, яким 
перев’язано молодого. Співають тричі: «Покривачка 
плаче…». Свашки цилуються через молодих. І вп’єть 
же так тричі. Свашки цилуються і ми цилувались. 
[Після покривання молодій] очіпок надівають. Наді-
вали одній, так вона як поперла його. Приспівували 
тричі: «Ой так нарядили…». Вона як хвата, та як по-
пре його до порога. Свашки одна надівала картуз мо-
лодого, а друга вінок молодої, а тоді мінялися тричі і 
тричі цилувалися. […] Свічки ставили в хлібину, коли 
покривають молодих, після цього свашка запалює 
свічки. В понеділок житницю пили. Несли від молодо-
го до батьків молодої. Її береже хрещена мати, а коли 
вкрали – викуп. Вона і розливає. Букет і квітку заво-
дять у ікону. 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Дар’ївка
Записала Л. Боса в с. Дар’ївка  

Білозерського р‑ну Херсонської обл. 
від Мельник Тетяни Григорівни, 1914 р. н., 

родом із с. Орлове Високопільського р‑ну Херсонської обл.  
(у с. Дар’ївка мешкає з 1934 р.)

ПЕРЕЙМА  А коли їдуть до неї додому, то хлопці представ-
ляють [перекривають] дорогу, щоб ніяк не можна було 
пройти. Ставлять стіл, а  на нього воду, горілку, хліб і 
просять у жениха викуп за те, що вони таку гарну невєс-
ту йому вигляділи, і тоді торгуються із боярином. Дають 
попить водички і зторговують собі із женіха могорич.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Жениху обично співали таку пісню:
Це ж тобі, Коля, ненароком, (2)
Не сиди коло Галочки боком,
Як любиш вірненько,
То й присунься близенько.

Тоді боярам:
От столу до порога (2)
Топтана дорога. 
Бояри топтали, 
Борщик похлебали.
А старший поспішився, 
Маслаком удавився.

Світилки співають такої:
Дружки, дружечки, 
Наші голубочки,
Ми не вміємо, 
Ми не сміємо, 
Бо чужа сторона, 
Буде сором тут нам.

А нєвєсті таку заспівають, що вона аж заплаче:
Коло моря бояри стояли, 
Із гори вони в море стріляли, 
А в тім морі Галочка потопала, 
Свого батенька та гукала:
– Ой таточку, великеє горе,
Рятуй мене, бо глибоке море! 
– Нехай тебе Колічка рятує, 
Нехай тебе хлібом годує. 
Ой не буду рятувати, 
Надоїло хлібом годувати.

І такої співали:
Ой у полі озеречко,
Там плавало відеречко,

Соснові клепки, дубове денце,
Не цурайся, моє серце.
Ой як будеш цуратися,
Будуть люди сміятися.
Бо люба мати
Ложила мене спати
Та й боялась розбудити.

А тоді співають такої:
Ой у полі на роздоллі 
Пасла Галя волиньки, 
Вона пасла, припасала,
Із ляхами розмовляла. 
Ой там пили мед-горілку, 
Забавляли Галю-дівку. (2)
Ходять батьки по садочку 
Та й питають Галю-дочку. (2) 
– Ой сусіди, сусідоньки,
Не бачили Галі-доньки? (2)
– Не бачили, не видали,
Мабуть, її ляхи вкрали. (2)

А якщо була любов не зовсім удачна у когось, то співа-
ли, як у нас кажуть, «розлучної пісні»:

Бодай ви, люди, щастя не знали,
Дівчину з парньом розпарували,
Ой гаю, гаю, зелений гаю,
Бодай ви, люди, щастя не мали.
Люблю я сливу, люблю я грушу,
Люблю Ванюшу, (2)
Як свою душу.
Ой гаю, гаю, зелений гаю,
Люблю Ванюшу, як свою душу...

с. Інгулець
Записали Ю. Буйських та Т. Момот 13 червня 2013 р.  

у с. Інгулець Білозерського р‑ну Херсонської обл. 
від Сидорюк (Дудченко) Марії Володимирівни, 1924 р. н.,  

родом із с. Тимофіївка Братського р‑ну  
Миколаївської обл. (у с. Інгулець мешкає з 1956 р.),  

та Яковець (Сидорюк) Євдокії Семенівни, 1946 р. н. 
Розшифрувала Ю. Буйських

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЕЧКО»)  «Гілечко» називаєть-
ся. В  молодого. Світилки  [прикрашали]. У  нівєсти  – 
дружки, а в жениха – світилки. Хто ходив там, найшли 
ту гілочку, вставили, вліпили її. Де з чого виберуть. 
Вишня. Та всяко [прикрашали]: і лєнточки, і яблучко, 
і канхветики,   і цвіточки... Мою матір гукали гілечко 
вить. Дружки прийшли. «Гілечко вить» у нас нази-
вається. Поспівать дружки прийшли... Та матір мою 
гукали – співала їм... Воно остається, гілечко, в моло-
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дого, а «дівування» – в молодої... Як уже то кури їдять, 
ото тоді розбирають [«гілечко»], а  «дівування»  [...] 
стоїть, як уже трохи пройшло цього свадєбного обря-
ду, попили, погуляли...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У молодого гілечко украшали, а у 
нівєсти три палочки ставлять... І тоже на ці палочки 
робиться тако, так розкачують таку лєнточку [тісто]. 
Почикають одну сторону, а  тоді наматують, намату-
ють такими зубчиками, а  тоді почіпляють там канх-
ветку, там яблучко, там лєнточку, там якусь квіточку... 
На другий день «дівування» ділять... Дивлються на 
двері, як тіки кисіль несуть, це вже нада хапать «ді-
вування». І  хто-хто, чи дружки, чи бояри, хто злове 
те «дівування»... Треба з’їсти, шоб молода не старіла... 
Я знаю, це ж у Катьки Калатайки ми були, а старший 
боярин був, уже старенький, ну, і видно, з бабами до-
говорився... Несуть це й же ж кисіль, і  він схватив 
те [«дівування»], а  дружки: «А-а-а-а!». Як закричать: 
«Канєшно, вкрадеш “дівування”, ти вже сорок пасок 
з’їв». Шо старий – сорок год...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Плаття [в молодої]. В кого – біле, 
в  кого  – разне... У  сестри самої старшої була юбка і 
кохта... Не свєтла. Жених купив, а тоді ж усі кажуть, 
шо, ну, не те, а він: «Купив, хай воно буде». [Чи одяга-
ли фату?] Аякже, конєшно... Костюм свадєбний [у мо-
лодого]. В кого яка [сорочка була], простягали ножки 
по одьожкє, в кого які достатки були. 

ВИКУП МОЛОДОЇ  В нас викупляють [молоду]. На во-
ротах стають маленькі. Да, приходить до нівєсти 
женихова бригада, хто там гуляє. На воротях стоять 
наші хлопці чи хто, требують могорич за нєвєсту. Та 
й так, та й так, та й і одказуються... Буває, шо довгень-
ко стоять, співають, танцюють коло воріт, а тоді вже 
заходять... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Батько й мати стоять: 
у батька  – хліб, у  матері  – ікона. Молодих на коліна 
ставлють, полотєнце стелють [Молоді] кланяються, 
а  батьки благословлять їх: «Дай Боже вам добра, те-
пла, шоб ви були здорові, багаті, слухняні»... 

ПЕРЕЙМА  [Чи переливали дорогу молодим після він-
чання?] Аякже ж, да, столи ставляли: то там постав-
лють, то там. Горілка і  там шось, шо дадуть. І  воду 
ставили... Ті, хто ставлюють табуретку там чи стіл [...], 
то ставлять хлібину і воду. Чи відро води, чи... Потом 
переливають, шо оце скіки буде лить, вже випили мо-
горич, скіки ллє. У нас осьо так Вітя аж до воріт [лив], 
а він все нєвєсту через ту воду должен пронести...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  З  хлібом, з сіллю 
[зустрічала молодих свекруха]... В молодої гуляють [її] 
гості [...], а в жениха женихові гості гуляють... Гуляють 
отдєльно, а тоді вже батьки договарюються, на яку не-
ділю: «Приходьте, свахо, до нас». А тоді та сваха, шо 
прийшла до жениха, тоді вже ціх приглашають туда. 
В хаті ночували [молоді]... У нас такий був обичай, от 
устала невістка, це ж перву ж ніч ночує невістка вже 
у жениха. Утром встала і нада взять полотєнце, шоб 
в мене було своє полотєнце, і  там кухарки, і  батько, 
і мати, хто там, повмивать і витерти тим полотєнцем... 

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ («КУРІ»)  Оце ж у 
нас на курі беруть красну лєнточку, ну, тряпку таку 
красну [...], і ріжуть. Не на курях, а це вже у неділю ра-

но-вранці, сковорідку ставлять там чи кастрюлю, ско-
ворідку в основном цепляють на дверях і як би уми-
вають гостей усих. Цепляють на каліткє, зав’язують 
за ручку там сковорідку. І потім же ж приходять [...], 
в кого – руб, в кого – два, кидають в бутильок, потім 
за ці гроші і вже ж скупляються батькам, шо з тої сто-
рони, шо з тої, ну, де гуляють весілля... Шо для смєху 
так... Уже в понеділок на курях купають... Це ж ходять, 
знаєте, раніше, може, це ж так і було, шо бігали со-
бирали цих курей, а зараз, ось у нас було весілля, то 
кажу: «Ніяких курей не буде, в нас он свої, – кажу, – 
курі  є. Хто хоче бульйону,  – кажу,  – прийдете». Тут 
почала одна, каже: «Будеш варить бульйон?». Кажу: 
«Буду». Це осьо молоді в мене послєдні вже. Та почу-
ла, шо та, і вже зараз тіліфон: «Я принесу. Я принесу». 
В  общем, носять, зносять уже готові, почищені  [...], 
тіки варіть бульйон і всьо, і всі прямо, не треба звать, 
вони самі летять...

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Ой, катають [батьків], в  нас такі 
чудотворці нащот цього... Батька, матір [купають]... 
Бачте, в нас раніше було на курях, у понеділок, а зараз 
уже кожний робе, всім на роботу в понеділок, то це 
перенесли вже в неділю після всього, десь у час, у два 
дня [...], як посходились, поснідали, і потім уже купа-
ють батьків. Чисто сімволічєскі. Ставлять вагани там 
чи тазік якийсь, чи шо і начинають руки мить, ноги. 
Туди все: і кирпичом, і пилкою, і ногті зрізають. Для 
сміху так...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАНОК»)  То шалаш придуть знімать, то варени-
ки. Яке врем’я: якшо робота така нагальна, то нихто 
не гуляв, не пив і не робили тіх, в таке гаряче врем’я, 
чи в жнива, чи шось таке... Ті батьки [молодого] при-
глашають моїх батьків [молодої]... Хліб якийсь там, 
там уже було воно приготовляно. У нас носять сніда-
нок на другий день. От переночувала жінка [молода] у 
чоловіка [молодого], береться там шось таке, катлєтка 
чи шо, то буряк, то капустину, таке-во, «сніданок» на-
зивається, цим молодим. Це для сміху так називаєть-
ся, шо приїхали з сніданком... Вже як би розбудили ми 
їх, всьо, потім ми їдем додому, і вони приїжають, за-
бирають [гостей молодого до молодої]...

с. Токарівка
Записала М. Маєрчик у листопаді 2001 р.  

у с. Токарівка Білозерського р‑ну Херсонської обл. 
від Запорожець Тетяни Іванівни, 1927 р. н., 

Дроф’як Нани Тимофіївни, 1930 р. н., 
Липи Катерини Павлівни, 1929 р. н., 

Соловйової Анастасії Олексіївни, 1940 р. н., 
Ткаченко Валентини Тимофіївни, 1936 р. н., 

та Тищенко Любові Семенівни, 1954 р. н.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли шишки... Нєвєста іде 
приглашати з дружками до каждого двору. Раньше 
було вузол шишок несуть. Шишки сусіди, жінки 
пекли. Дівчина не пекла. Вважалося, що лиш жін-
ки пекли, що харашо живуть з чоловіками. Бо це 
на вдачу. І  навіть, у  одного внука, мені розповіда-
ли, замісили тісто, а  воно не сходить, вже спекли, 
а  воно вивалилося. Отак він і розійшовся. «Ми по 
тісту,  – кажуть,  – бачили, що в нього нічого не ви-
йде». Три рази замішували... І  так він і розійшовся. 
Одного разу каравай піднявся, такий красивий ка-
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равай – «хрясь» напополам. А як молоді харашо бу-
дуть жить, він ніколи не підніметься, не репне. Моя 
свекруха віддавала дочку Катерину заміж. І шишки 
в печі печуть же ж. Піч же ж вузька, здорова, печуть 
же ж там. Начали витягувать ті шишки... А потом як 
полізли в піч, щоб напалювать і ще раз там ставить 
же ж, а тьотка Ласовета [Єлизавета] як хлопнула ру-
ками, каже: «Боже ж мій!!! Пропала наша дитина на-
вєкі. Згорить, як ця шишка!». Одну забули шишку в 
печі... Як вони там не шурувалися, а забули. От так 
вона всю жизнь... Зараз живе, но життя нема. Шиш-
ки були здорові, красиві, на п’ять рожків. Качаєм  
тісто завдовжки, потім навскіс ріжемо його, потім 
складаєм докучки. Тоді роблю поясочком і поясоч-
ком отак [опоясую]. Там недовго, хвилин п’ятнадцять 
[у  печі]. Та нічого вона [молода] не робить. Там по 
хазяйству мати заставить, та й усе. Вона в це не вни-
кає. «Дівування» – беруть гілочку ясена, обчищають 
кору. Ставлять посередині якесь відро, таке, щоб за-
кріпить його. Потім розкачують тісто прісне солод-
ке, ріжуть стьожечки довгенькі. А потім зубчики такі 
[нарізають] і отак оцим кожну гілочку обмотують. 
І оце деревце вкладають із корешком у піч. Зв’язують 
гілочки, щоб воно вмістилося в піч. А після того вже 
квітками, стьожечками різними вквітчають. Наші 
села колись заселялися з Чернігівської області, з Бі-
лорусії. У нас в селі ясен поважають, дуже люблять. 
А  в сусідньому селі  – вже вишню. Там «дівування» 
з вишні печуть. Тож воно таке пишненьке і все... Як 
оце «дівування» вже розламають, і  тоді вже ідуть 
дружки, і співають: «Ми твоє дівування з собою за-
бираємо...».

Ой чом наша Галочка плаче? (2)
Мабуть, її Коля не любить.
Чом він її не приголубить?..

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Оті шишки, як іде нєвєста 
приглашать гостей, ну, старша дружка там, накладуть 
в вузол тих шишок, то приходить, приглашає, покло-
нилася і шишку вручає. А як не даси шишку, то обі-
дяться і можуть не прийти на свадьбу. Їх багато дру-
жок ідуть і співають. Як людей вигукували із двору? 
Не кричали: «Тьотка Варко!». Приходили до двору 
і співати починали. І на спів виходили люди. А одна 
мати не хотіла, щоб син одружувався, то переповіда-
ли, що скільки ми не співали, і не вийшла. До роди-
чів тільки ходили. До мати хрещеної, до батька. Куди 
батьки послали  – туди ідуть. Вулицею співають усе 
врем’я. Дівчина засватана не співала. Ні. Вона пригла-
ша на свадьбу і все...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Сорочки у нас не носили. У  нас 
не було. У нас сохранилась фотографія – в 1916 році 
мама виходила заміж. Біла кофта, чорна спідниця і 
фата. А він [молодий] був у френчі. І шапка така сто-
яча. Так, фабричний одяг, такі красиві. Плаття були 
короткі, не длінні були плаття, по коліна... Надінуть 
плаття, калготи чи чулки. А тоді вже надівають фату. 
Фату наділи – цвіти надівають. Воскові цвіти. Як ко-
рона. Знизу по чолу рюшики виглядають. Під фатою 
зав’язували ззаду ті цвіти. А  тоді фату над короною 
знову рюшиками збирають, і   отак зверху накрохма-
лене так стоїть. Цей внизу вузенький, а  тоді цвіти, 
а тоді вже зверху той великий рюшик. Обабік кучері 
крутять – висять з обидвох боків кучері. Як забирають 
первий раз, він заходить – забирає її...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Приходить жених з сватами, старо-
ста, приходять до молодої. Треба викуп. Підходять 
до воріт, а ворота зав’язані. Боярин і жених викупи-
ли грішми. Батьки нареченої – з однієї сторони воріт, 
а  нареченого  – з іншої. І  починається, і  кожен хоче 
перехитрувать, починається між ними перекличка, 
скільки давать. «А яка ваша нєвєста? Ану виведіть!» 
То стареньку бабушку яку нарядять і кажуть: «Осьо 
наша нєвєста. А яку ви хотіли?» – «Та як, ми вам дали 
он гроші!»  – «Та ми шо вам за десятку гарну дівку 
дамо?». Так вони ото викупляють, викупляють, а тоді 
через городи біжать і швидше до дверей хати біжать – 
хто перший побачить наречену. Це коли довго не 
пускають, дуже великий викуп хотять. А нєвєста вже 
одягнена. Дружки одягають:

Ой дай, мати, масла,
Я ж твою корівоньку пасла.
Виганяла на раннюю росу.
Дай помазать косу...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД, ПЕРЕЙМА  Наречений іде впере-
ді... Бояри, жених, старости його. Челядь їхня. Ша-
фер його. А вона [молода] ззаді зі своїми йде. І зараз 
так їздять... Тоді їдуть фотографіроваться у Херсон. 
А  вертаються, то ставлять столи їм. Так вважають в 
народі: якщо три стола стоїть,   то будуть дуже бага-
ті... Якщо три рази їх перестріли – це велика удача в 
житті, а якщо раз чи два, – ну, це так. А якщо ні разу, 
то вони будуть дуже тяжко жить... Цю хлібину, що на 
столі, забирають молоді. Хоч ви нею свиней скормите, 
але не залишити. Його могли на стіл не різать – хоч 
свиням, хоч курям, а отдай. На цей випадок у старо-
сти були три бутилки... На дорозі ставиться табурет-
ка, рушничок і хлібина. Або з відром води виходять 
і переливають дорогу молодим. На цей час на весіл-
ля готують бутилку водки, це вже мати готувала – це 
людям подяка, що перелили молодих. Жених повинен 
на руки взять [молоду] і через цю воду перенести на-
речену. Вона не повинна ступать у цю воду. Або якщо 
з хлібом. Є деякі хитренькі такі бабусі, вони, наобо-
рот, ще нанімають людей і кажуть: «Ти вийдеш там, ти 
вийдеш там». Сильно хочеться, щоб щасливі молоді 
були. За це бутилку водки дають, самогон, частування 
з весілля цій людині, що перестріла...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  /  РЕЄСТРА-
ЦІЇ ШЛЮБУ  Приїжджають до хати молодої. Мати з 
хлібом виходить, і  батько з іконою. Стоять батько й 
мати на порозі. А ті, що прийшли, стають і коло двору 
співають: 

Вийди, мати, з хати,
Попитай свого дитяти,
Де ж твоє дитя було...

Жених цілує ікону й хліб, а тоді – нєвєста. Вони беруть 
руки [молодих і] зв’язують [рушником]... А тоді мати 
бере за рушник і заводить в хату... Як він привів до неї 
додому [після вінчання], вони обоє посидять там кіль-
ка годин, а тоді він її забирає і веде до себе додому... 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Беруть шапку, 
нитку, голку, квітку. Стають на табуретку і співають 
«Я зятьови квітку пришивала...». А тоді співають:

Отепер я козак,
На картузі квітка,
А під боком жінка.
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ПОСАД  А тоді заводили за стіл, беручи руки носовим 

платочком. Так ріжки тримали над столом і заходили 
за стіл.

Бояри до кузні ходили – (2)
Чирипки збирали
Та Галочку викупляли.

***
На долині кружка стояла,
А в ту кружку кішка насцяла.
Подайте нам тую кружку,
Най напоїм старшу дружку.

***
Ой дай та не лай,
Буде син Миколай.
А я дала та боюся, 
Буде дочка Маруся.

***
Ой ти гудз – я петелька.
Ти пощупав – я раденька.
Ой щоб тобі помоглося,
Шо подержав за волосся.

***
Ой рядно, ти рядно,
Під тобой холодно,
Під кожухом душно,
Без милого скучно.
Ой одне рядно простелю,
А другим укриюся,
Ходи, милий, коло мене,
А я не прокинуся...

Коли садовлять, то молодих на [...] вивернутий кожух.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Староста. Жінка ж його – сваха... Ста-
роста ходе, він же ж старостує на весіллі. А жінка в 
нього теж повинна буть заводна, піддавать компанію, 
веселить людей, приказувать, розказувать, вона свою 
роль теж на весіллі виконує... Староста там ходить, 
розбирається, батькує, розказує, коли дарить, обда-
рюють, носе корзину. Його обв’язують двома рушни-
ками, його жінку – двома платками. Через груди на-
вхрест. Вона оці платки забирає собі...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  На другий день молодий 
вертається зо своєю беседою, забирають тещу, «па-
лять тещу». Ті люди, приглашоні гості у нього  – то 
беседа. Іде він по тещу уже до нєвєсти. Нєвєста там 
остається, у нього, вона ж там ночувала. А він іде зі 
своєю бесідою сюди до нєвєстиної матері. Забирає 
тещу. А ми йдем ззаді і співаємо:

Ой зять тещу просе, (2)
В руках шапку носе.
– Ой тещо моя, губонько,
Ой просю же я тебе
На беседу до себе,
Викоти бочку меду,
Прошу тебе на беседу.

А ті другі несуть іззаді кучу комишу і палять її, і під-
палюють, і палять, і тещу садять на той огонь. Да, під-
курюють. Тещу викупляє її старий. А  потім оп’ять 
доганяють і саджають на огонь... І  там по рублю чи 
по два рубля складаються. Як ідем ми на другий день 
до нєвєсти, сковорода прив’язана на хвіртці, обруч в 
сажі. Хочеш зайти даром  – оно лижи... Цілуйся. Не 
хочеш – кидай в бутильок гроші. І за ті гроші купля-
ють там шось передіваться. Куплять там їй то труси чи 

ліфчик, чи сорочку матері, а батькові – труси і майку. 
Купляють щось смішне. Батькові надівають материне, 
женське. Їх потом роздягають – посередині ставлять. 
Вимазують його, щоб роздягався, сміються. Батька са-
довлять, беруть віник чи якусь мітлу таку і починають 
його мить. До того доходить, що догола роздягають. 
Потім, уже ти помився – тобто помився так, його ще 
більше замажуть. А  тепер одягай усе. Значить, оді-
нуть, якщо чоловік худий, то йому такі труси сімейні 
куплять і надягнуть [показує до колін]. А тоді вилазь 
на стіл і танцюй. Начинають йому плескати, а  вони 
должні з матір’ю – жінкою – витанцьовувать. Допус-
тім, якщо жіночка худенька, там немає нічого, то їй 
такий великий бюсгалтер купляють, що висить. Так, 
для сміху те робиться. Не те, що це такий подарунок. 
Труси аж отут висять. Якщо не будеш кривляться, то 
тебе ще дужче замочать. Краще оце вже вилазь на стіл 
і танцюй. Це вже день батька й матері. 

Брязнули вилки, тарілки – (2)
Дайте боярам горілки.
Грянули ще й ложички –
Дайте їм хоч трошечки.
– Ой дайте нам варенушечки
Попарити животушечки.
– Ой же вона недобрая,
На желудок нездорова.
З отаким пупом,
З отаким брюхом.
– Ой дайте нам варенушечки
Попарити животушечки.
А в цій хаті три дні топили,
Дружки попотіли,
Гулять похотіли... 

с. Широка Балка
Записала Т. Момот у червні 2013 р.  

у с. Широка Балка Білозерського р‑ну Херсонської обл. 
від Луценко Марії Іванівни, 1924 р. н.,  

та Горб Таїси Трохимівни, 1940 р. н.

ВИБІР ПАРИ  [Якою мала бути дівчина, на думку хлопця, 
котрий вибирав собі пару?] Красіва, розумна, чисто-
плотна, робоча. [Яким мав бути хлопець?] Тоже робо-
чий. Тоді ж так, робочі були всі. Ми хоч і небагаті були, 
а по любві ішли. Тепер же ж тіки вибірають багаті, а тоді 
не понімали, чи багате, чи бідне, полюбилися, старали-
ся, все робили, строїлися [будували житло] своїми ру-
ками... Наприклад, сім чоловік, ми осталися без мами, 
мама в нас рано померла. А я стрічалася з своїм же ж, 
ми стрічалися ще послі школи. А  в їх батько погиб у 
войну. Осталася мати вдова, ну, це ж баба Хрося, оста-
лася вдовою. Осталося в неї дві каліки... Оце ж Коль-
ка... І дочка в них була, корова побила, і вона стала така 
нездрава. А батько мені каже: «Куди ти ідеш? Ти сама 
сирота, всьо, куди ти ідеш? Найди вже ж собі кавалєра 
такого ж хоч трошки не то. Куди ти ідеш? Дві каліки 
в сім’ї і вона, мати ж, одна, бєдна». Бєдность була, но 
тоді не дуже ж. А я: «Ні. Тіки за нього». Ну шо, вижи-
ли і хату построїли. [У якому році Ви виходили заміж?] 
У шиісятому [1960 р.]. В мене батька вопше не було, був 
нерідний і той у матєрі, скіки, восєм год тіки пожив і 
так, я його не дуже і знаю... Тоже нажилась, як чого до-
брого наїлась... Ми і прожили харашо, сім’я в нас. В нас 
ще ж і сини, і дві дочки в мене, в мене прекрасна сім’я... 

БІЛОЗЕРСЬКИЙ  РАЙОН
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Я щас сама живу тут, у селі ж. Одна [донька] – в го́роді, 
один – у Станіславі, а доця – тут, вона завхозом у садіку, 
син, в общєм, сім’я в мене замічатєльна... 

СВАТАННЯ  Староста должен буть. Кого вони візьмуть, 
рідня більше. Коли в кого як, бувало, шо два [старо-
сти] і так... Приходять старости. Наприклад, прийшли 
там одні [...], оце ж Саша привів Івана Петровича, а він 
ще й був випивший, а батько каже: «Нє, мені такий, я з 
такими випившими не буду балакать». Вони пішли. 
А тоді Галя отож вийшла заміж, Станіславська, Саши-
на сестра. Прийшов його зять. Прийшли, хлібину при-
несли з рушником, кажуть: «Согласні ви, ми прийшли 
вашу дочку сватать». А він каже: «Сідайте». Все, сіли 
ж, сюди-туди побалакали, договорилися вже, хліб і 
сіль оставляють і полотєнечко. І всьо, сіли, вгостилися 
там... [Молоду питають:] «Ти згодна?» І його питають: 
«Ти согласний брать мою дочку?» – папа питає. Каже: 
«Да. Ми любим одне одного, ми хочем пожениться». 
«А  ти согласна?» Кажу: «Да». Стісняємося  ж... Вони 
поставили [старости поклали хліб], а мене не бачили 
ще. Я не заходила, тоді вже мене ж погукали, як вони 
тут уже ж договорилися... Женіх же ж сидить із старо-
стою. Тоді й мене гукнули: «Согласна?» – «Согласна». 
Хліб і на хлібинку солі, і полотєнечко [приносили ста-
рости]... Ми довго гуляли, встрічалися довго, то уже 
ж по согласію ішлось. Буває так, якшо п’яний прий-
шов, то може батько і вигнать: «Іди собі подумай, чо’ 
ти прийшов мою дочку сватать п’яний». Це ж таке не 
положено ж там, це ж іде на всю жизнь... 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ, ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Ми 
ж держали і свиней, і качок, у нас у степу були отакі 
качани, ми ж з степу [...] брали... Тоді таке врем’я було. 
Годували ми і свиней, і качок, і гусей, ставок у нас тут 
був ще. А тепер уже ж нема нічо’, розвалили все... Ми 
всі свадьби, ну, в мене в хатах було, дві свадьби було в 
хатах [...], а третя – вже шалаш... Все ми самі готови-
ли, все дома, все домашнє в нас: і рибу фарширували, 
і жарили [...], і холодець, і пекли у пічах все, і пироги, 
і  все, хрустики [печиво] пекли ж тоже такі на само-
гончику [...], «чибрики» називається. Такі вони хрус-
тящі, прямо в роті розтають. Напікали... І кров’янка, 
і ковбаска, і сальтісон, і риба жарена [...], і помидори, 
і  огірки квашені, ну, який сезон. Квасили в бочках і 
капусту, і огірки [...], і кавуни... Оце все в нас було, до-
стали, все в нас було, тоді ще ми не понімали закату-
вать [консервувати]... А це в шиісятом году [1960 р.], 
як я дочкі робила свадьбу, то все в нас, це ж вона зі-
мою, второго января Наташа ішла заміж моя, то в нас 
усе квашене в бочках було: і капуста, ще й в капусту 
накидала яблук. І яблука – на похмілля, ой, і кавуни 
нада, витягли і кавуни, бо хотілось. А це в нас домаш-
нє було, не тепер оце все куплене... А вже розходиться 
компанія, пироги пекли... Отакі тарілки – кисіль, кру-
тий, ріжеться прямо ножиком. Це вже як вроді роз-
біжна – уже по домах розходиться. Як зімою [...], як у 
суботу в нас начинається свадьба, то ми в четвер [...] 
печем чибрики, а то все в нас збігається ж багато, ба-
гата родина, і ми можемо [...] все поробить...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ідуть у п’ятницю із шиш-
ками. Шишки пекли. Ми пекли. Та сторона пече свої, 
а ми – свої... Женіх своїх з шишками приглашає, а ні-
вєста із своїми шишками своїх приглашає. Приходять 
[звертаються], чи хрьосний, чи хрьосна, чи  уважаємі, 

там, тьотя Ліда, чи сусіди мої, чи куми, чи  приятєлі: 
«Приглашаєм, осьо вам шишка, приглашаєм вас на 
стіки-то часов осьо. Приглашаємо вас на весілля, по-
жалуста»... У п’ятницю, а в суботу вже ж весілля в нас. 
В нас всігда в суботу начинається, неділя, понеділок – 
курі, а там уже якшо послєдня [дитина одружується] 
– пір’я і пакєл забивать тоді...

 ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  У  його [молодого] 
гільце і в нєвєсти. Раньше ми робили з вишень, обкру-
чували кістечко, оце кісто місили прісне, да, і обмоту-
вали, і там голубчики на вєточку в’язали, а там усе ж 
у краске, там шишечки якісь, канхветами теж украша-
ли, цвіти купляли бумажні, украшали вєточку. А в же-
ніха чєтирє вєточки, тільки так, а в нівєсти – здоровий 
каравай. Дружки [в молодої прикрашали], світилки [в 
молодого]. Світилки і парні ж, шахфаря. У нівєсти ж – 
дружки і тоже шахфаря... У  п’ятницю увечері це все 
нада нарядить. Співали весільні [пісні]... 

Топи, мати, грубу, (2)
Ведем тобі невісточку любу.
Хоч люба – не люба.
Топи, мамо, грубу...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  А як нівєсту наряжають: 
– Куди, доню, наряджаїся, (2)
Шо так біло умиваєшся?
– Іду, мамо, миж чужії люди, (2)
Ой мабуть, там мені недобре буде.
Чужа сім’я вечерять сідає. (2)
Мене, молоду, по воду посилає.
Бо якби ж ти, мамо, горе моє взнала, (2)
Може, мині вечерю прислала.
Місяченьком, а чи зорьою.
Місяченьком, а може, зорьою.
Чи братіком, а може, і систрою...

Вдівають плаття, там застібають. Вобщє плаття ж на-
діли, а  тоді хвату ж там пристібають приколочками 
якимись  [...] чи бусики такі, чи шо там. [Чи молода 
одягала віночок?]. Аякже  ж. Цвіти тіки ті, воскові. 
Воском вилиті, бєлєньким таким ось. У моєї Наташи 
така була, [у] мене карточка [світлина] є, з усіх є, і  з 
Колі, як женився, і з Наташи, і з Свєти. Раньше воскові 
цвіточки були, оце, а то мєлєнькі, як ромашечки такі 
були [...] воскові [парафінові]... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Нарядили 
[молодого], шафаря. Там трошки випили шампан-
ського чи шо, там ждуть, пока ж чи стрілять. А, стрі-
ляли тоді. Із ружья стріляли, давали знак, шо должен 
уже іти, нівєста вже наряжона, готова. [Стріляли] із 
сторони женіхові: чи вже нівєста готова, чи нє. Ви-
стрілили, а ці відсіля [від молодої], наші, шафарь стрі-
ляє, шо согласні вже, ідіть, нівєста вже наряжена...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Старший шах-
вер і староста [ідуть з молодим], його родичі, світил-
ка... Як просять, осьо стріли ж, давай викуп, гроші 
просили: «Давай гроші скіки і скіки»... Скіки є, то й 
дає [молодий]... «Дай бутилку там чи водки». Водки 
тоді не було, самогон у нас особєнно був, да. Дав їй 
самогону, дав їй грошей... Приходе женіх до нівєсти, 
нівєста пришиває йому цвіток, а женіх їй пришиває. 
Білі тоже, воскові, білі, сосулічками і лєнточки білі, 
тясьомочка така... Почепили цвіточки і вже собира-
ються ж іти на розпись... 
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ПЕРЕЙМА  [Переймали молодих.] Столи ставили. Чужі 

люди. Наприклад, осьо буде нівєста іти, ми можем [ви-
нести стіл] чи там хто, він должен могорич ставить. 
Самогону ставе чи гроші дає. Хліб і сіль на столі, а ти 
[молодий] давай викуп... А як уже з розпісі ідуть, і ні-
вєсту можуть перестріть. Можуть і два [двічі]. Як уже 
з розпісі ідуть, перестрічають женіха і нєвєсту, з за-
конним браком поздравляють, тоже хліб і сіль, і вони 
должні [пригощати]. Уже там і староста знає, шо це 
должні перестрічать, з тої сторони староста знає і з 
нєвєстиної знає, то вже грахвин із самогоном чи там 
гроші, чи там шо будуть требувать... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Вже як прийшли вони 
з розписі, я [мати] стою... Стрічають, тоді хрьосний і 
хрьосна благословить з іконою, з хлібом і солью. По-
здравляє... Як усе, шо батьки желають, шо в мене най-
лучше, саме найдобріше... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  У  женіха четири гі-
лочки, каравай  – хлібина, упхнуто чотири гілочки. 
«Горена», зав’язана красними лєнтами, – дві бутилки 
вина і дві ложки... Будь-яке там вино. І  то по чуть-
чуть розливають, приходять і розливають [під час 
посаду]... Це все зав’язано красною лєнтою. І каравай 
зав’язаний, а в нівєсти гільце здорове... Дома ми ви-
пікали [коровай]... В печі... Так легенько піч [топили], 
пекли [...], після шишок [коровай]. Каравай обмотали, 
запхнули, зв’язали, а  тоді  [...] витянули, розв’язали, 
украсили.

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Як дарять? Буряк 
там, цибулю, шоб не давав дулі молодій. І нєвєста ж 
із женіхом ходять же ж із бутильом. І  кидають туди 
гроші, а вони шишечки ж [дають]. Пара, ми чоловік 
і жінка, нам – дві шишечки, ми бажаємо, даєм гроші, 
кидаємо їм, желаємо їм: «Шоб ви жили дружно, шоб 
любили одне одного». Як обично. Тіки хочеться все, 
шоб було харашо... Хто скіки зможе [стільки і святкує]. 
У нас не було огранічене колічество. Так, те перепило, 
пішло лягло спать, тоді похмелилося, опять прийшло. 
А ті ще не допили, ті п’ють, а ті другі... То було кругло-
суточно... А понеділок – ще лучче гульня... А коровай 
[ділять], як дарять... У неділю дарять, і  старший ша-
фер по кусочку [короваю] одрізає, каждому... Каждий 
хоче ж собі узять... Тоді розв’язують «горену» цю ж і 
ділять тоже по чуть-чуть...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  На тачкє брали, тьоща ховається, 
везли... Зять шукає. Як найде, привозе ж додому... 
А тут уже ж пюре там готовиться, гаряче готовиться, 
в  общєм, з м’ясом, з усім. Привіз тьощу, всьо... Тоді 
грає музика, зять танцює з тьощою танець... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Це 
вже після понеділка. Це ж ходили курей собірали у 
понеділок, а тоді оце ж, ну, утром зносим курей, а шоб 
подурачиться, удіваються ж в цигани... Гармошка... 
Беремо випивку, все і ходимо. Це ж пока обходили, 
а там уже кури зварилися. Прийшов вечір. Те з робо-
ти, а те шо і не на роботі було, а хто і походили цілий 
день, та сідаєм і вже вечеряєм. Де договорилися [чи в 
молодої, чи в молодого]... 

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  Уже в вівторок там так. А  якшо 
остання дитина [одружується], пакіл били. Набіра-
ється пакіл, здоровий робиться у рост нівєсти чи же-
ніха... Палку таку здорову. Обв’язується  [...] лєнточ-

кою чи там рушником, чи матерією, і отож всі ж той, 
і кидають гроші, і кажен б’є по три рази, ну, скіки хто 
хоче, а скіки б’єш раз, гроші давай, кидай в бутильок. 
Як два – скіки там, а як ще раз – оп’ять кидай... 

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

смт Високопілля
Записала І. Коваль‑Фучило 3 вересня 2011 р.  

у смт Високопілля Херсонської обл. 
від Зікрач Галини Афанасіївни, 1949 р. н.,  
Міхєєвої Любові Філаретівни, 1941 р. н.,  

родом із с. Миколаївка Високопільського р‑ну,  
та Лаханської Ніни Іванівни, 1944 р. н.,  

родом із с. Добрянка Високопільського р‑ну

СВАТАННЯ  Казали, шо прийде сьогодні сватать. При-
ходили вечором старости. З  його сторони, жених і 
старости. Старости  – одружені. Більшість  – із рідні. 
Заходять, начинають разними словами, приблизно: 
«Чи сюди ми зайшли, ми їхали і тою стороною, і  по 
горах, і по долинах, і привело нас сюда. І кажуть, тут 
дівка така». А ще: «Забігла десь сюди куниця, красна 
дівиця, ось ми її шукаєм. Ми приїхали до вас поку-
пать товар, казали, в вас сильно дорогий товар!». Хто 
шо може придумать. Нєвєсти нема в хаті. Аж тоді, 
через время гукає батько: «Чи це ж вона, та дівчи-
на?». Буває, шо підставляють і другу. Буває, сестричку 
випх нуть. «Ой нє! Це не вона, може, у вас іще друга 
там є?» – шуткує, пока вона не вийшла... При нас уже 
не заставляли піч колупать. А тоді як весілля одгуля-
ють, то [в молодого молоду] заставляють: чи ж вона 
уміє мазати. [На сватанні] сказали, чи согласні, чи не 
согласні. І  якщо батько хліб прийняв від старостів і 
положив на стіл, то, значить, уже вони домовились, 
уже согласіє єсть. І тоді: «Ну шо ж! Давай, шо ти там 
приготовила... Треба перев’язувати старостів і жени-
ха»... Він [батько] гукає, і виходять вони з тою подру-
гою. Подруга держить рушники, а нєвєста  [...] бере і 
перев’язує... Вперед  – старостів. Перев’язує одного, 
другого старосту, всєгда в нас шарф або платок, тоді 
вже зав’язує на руку... Перев’язала. Тоді батько й мати 
готовлять на стіл, а  жених із нареченою ідуть гука-
ють на сватання. По всьому селі гукають на сватан-
ня... Дехто знав, що в тої сватання, то вже дожидають. 
Приходять: «Просили батько й мати, і я, приходьте до 
мене на сватання». І  ото ззивають усіх своїх рідних, 
хай даже не всіх, кого намітили. І йдуть до його батька 
й матері, приглашають на сватання. І  тоді сходяться 
люди, даже молодьож, і гуляють. І уже іде юрба вся на 
сватання. І  в дворі вся молодьож  – гуляють, танцю-
ють! Танці до упаду в дворі. Оце такі сватання рань-
ше були. Чуть не свадьба! Десь [19]60-ті роки. Тоже 
сватання в нас було 23 лютого 1964 року, а 8 березня 
була свадьба... Хлібину розрізали, окрайчик одрізали, 
кусочок, як уже пов’язали. І тоді ти нє імєєш права од-
казаться. Співали не іменно весільні [пісні], а просто 
співали. По чарці випили і зразу співають. І зразу тут 
музика, і танцюють. Вони [весільних ще не] співали, 
бо це тільки сватання, ще проходить два-три місяці, 
покаміст весілля... А тоді казали: «Всьо, нікуди вже не 
дінеться, окрайчик хліба одрізаний  – ти вже одріза-
ний кусочок»... Сама вона відрізала [окрайчик]. Свати 

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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приходили із хлібиною і бутилкою. Нареченого руш-
ником і платком пов’язувала. «Пов’язала рушники, 
значить ти згодна. От одрізай оцей окрайчик. Всьо, 
ти вже одрізана скибка од сім’ї, ти вже будуєш своє 
життя»... 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Це проходить неділь 
три  – саме меньше. За се время приходили до неї 
дівчата, потому шо нєвєста гукає своїх дівчат, по-
друг. Одну-дві гукають таких старих, шо вже знають 
ці пісні, а  то буває таке, шо молоді ше або сестрич-
ки, то учаться. І оце йде підготовка до самої свадьби. 
Учаться співать. Каждий почті вечер сходяться до ді-
вчини [...] і співають пісні. А тоді вже послєдня неді-
ля – сама основна. Вже прекращаєцця учоба, а вже іде 
підготовка настояща до свадьби. І тут уже начинаєцця 
випічка, сходяться свашки – гукають. Випікання ко-
ровая [...], випікання шишок, гільце – дивень. Оце по-
слєдні дні. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У  нас раньше  – не при-
йде наречена в цвєтах сама гукать на свадьбу, то і не 
йдуть. Тільки должна в цвєтах, із дружками погукать. 
Оце послєдня неділя. Там печуть, а нєвєста, – хоть не-
хай і тридцять, і п’ятдесят кілометрів. Брали бричку, 
підводу, сідали і їздили кругом, гукають, запрошують. 
Заходять. Старша дружка всєгда ж там  є. У  вузол  – 
шишки, обязатєльно. Заходять у хату з пєснями. Це 
вже всьо врємя – з пєснями. Дорогою співають пісні 
свадєбні. Заходять у двір і:

Вимітайте двори, (2)
Застеляйте столи,
Трусіть руту-м’яту,
Бо йдуть дружки в хату.

Заходять, поздоровалися. Наречена підходить до всіх, 
кланяється: «Запрошує батько, мати і я, приходьте до 
мене на весілля». Старша дружка бере шишку і ложить 
на стіл. Оце вже повне запрошення. І тоді вже хазяїви – 
хто даже садовить за стіл, якщо далеко. У його бать-
ків – то там вже ясно, шо садовлять за стіл. До крьос-
ної – тоже садовлять. А так уже всіх підряд – дружки 
п’яні будуть. А  хазяїн должен обязатєльно дать «на 
підкови» – гроші. Бо дружки вийдуть і будуть співать:

Ой були ж ми в хаті, (2)
В золотій кімнаті,
Хорошенько нас приймали,
На підкови нам давали.

Як не давали  – співали «не давали». Вже сусіди ска-
жуть: «Ой жадні, не дали на підкови!». І дорогою спі-
вають. Хтось перейшов дорогу:

Ой краяни, ви краяни...
Не переходьте дороги.
Нехай перейде чоловік,
Щоб нашій Ніночці – довгий вік.

***
Ой казав же соловейко:
– В сад не полечу.
Ой казала ж Ніночка:
– Заміж не піду.
А тепер соловейко на вербі кує,
Молодая Ніночка заміж іде.

Дорогою співають:
Ой рядочком, дружечки, рядочком
Попід вишневим садочком.

Та й щіпайте руту-м’яту зелененьку,
Уквітчайте Ніночку молоденьку.

Це все дорогою. Там дуже-дуже багато пісень. Якраз 
доходимо ми додому, якраз цей вечір  – вечоринки. 
Доходимо додому і співаєм:

Розкотіться, коліщата, розкотіться,
Одчиніться, ворота, одчиніться,
Стелися, хмелю, по двору,
Іде наша Ніночка додому...

Завтра [в неділю] будуть розписуваться. А просять – 
четвер, п’ятниця, субота. Четвер, п’ятниця  – їзде по 
сьолах, а  в суботу  – це вже тільки по селі. Виходять 
вони десь в три. Іде нєвєста вдіта, як полагаєцця, 
дружки. Ззаду ціла арава дітвори йде, і собаки ще біга-
ють. Оце по всьому селі ходе, запрошують на свадьбу. 
Вже аж темніє – кончили усіх запрошувать. А там уже 
готовляться в нього: свати, бояри. І був старший бо-
ярин. В нєвєсти була старша дружка, а в його – стар-
ший боярин.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МОЛО-
ДОЇ  Уже в нєвести всі сидять. На столах – пусто, хоть 
шаром покати, нічого немає. Все там, за шторою. І си-
дять. Тоді повно людей в хаті незапрошених. Це було 
як спектакль, повно народу, дітей! А ці тільки на по-
ріг – дівчата співають:

Що то за ворона (2)
Стоїть у порога,
Крила розставила, 
Рота роззявила,
Хоче ізлетіти, 
На посаді сісти.

Хочуть зайти, а тут уже стоять... Оці, що ідуть з його 
сторони, без музики, без нічого йдуть. Це дружки 
співають. Тоді стоять маленькі хлопчики, чи кого там 
ставлять, і  не пускають  – викуп. Там іде викуп, як 
обично. А ми співаємо разні пісні:

Братіку, не лякайся, (2)
Сестри не цурайся,
Сестра – вся родина,
За столом – як калина.

І  всі шутками, шоб викуп брали. Вже договорились: 
чи суму, чи подарки. Пропускають. Тут уже стоїть 
друга – тут уже сестричка, чи доросла, чи мала. Наді-
ває фуражку із жениха на себе, вилазить на стільчик 
і співає:

Я в батьковій хаті,
Я на батьковій лаві,
Дав мені батько волю,
Зятіку, над тобою.
Подивися, зятік, на мене,
Краща сестриця за тебе,
Не дай довго просити,
Мусиш заплатити...
Якщо хочеш квіточку мати.

То ще іначе:
Подай, мати, голку, (2)
Ще й ниточку шовку,
Я буду просити 
Зятіку квітку пришити.

Викупляють квітки бояри. Дають квіточку, пришили. 
В нас таке було, що до фуражечки. Він поцілував її і 
сідає за стіл. Дружки співають: 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



509
Ой цінована тарілочка, цінована,
Вже наша Ніночка поцілована.
А хто ж тую тарілочку цінував?
Молодий Колічка цінував,
Молоду Ніночку цілував.

А  тоді вже сідають, і  зразу начинають дружки спі-
вать... Тільки [молодому квітку] пришили  – начина-
ють дружки своїм [боярам квітки] пришивать. Так 
само каждий свою кєпочку передає. Шуткують, вику-
пляють. Каже: «Ой, кинув п’ятак, а казали, шо в нас 
наречений такий багатий, а він жадний».

Де боярин дівся? (2)
На базар ушився,
Весь базар розбиває, 
Грошей добуває.
  ***
Старший боярин косий, (2)
А другий – безносий,
А третій – без вуха,
Та й той пісню слуха...

А буває, якийсь [боярин] останеться і так довго тор-
гується, що вже сидять ото і: «Та скільки ж можна, оце 
такий жадний, як і батьки його!» – підгавкують. А ті 
співають: 

Постороннім вам мовчати, 
По затилкам получати,
Одселя до порога,
Надвір вам дорога!..

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  В неділю збираються в неї свої, 
а  в його  – свої. Йдуть до ЗАКСа. Вона зі своєю че-
ляддю  – веде до ЗАКСа, зі своїми дружками, сваш-
ками. А він свою свадьбу веде. Вони договарюються, 
на скільки часов, чи на дванадцять, чи на час, і вони 
разом сходяться. Но желательно, шоб жених первий 
прийшов, шоб невєсту ждав. І тут уже виходить наре-
чена, останавлюються, жених виходить наперед, тепер 
же ж на машинах усі, йде до неї, бере її під руки, веде її 
у ЗАКС, і за нею тоді всі ідуть. Покаміст нічо’ не співа-
ють, як до ЗАКСу, а як уже од ЗАКСу, як розписалися, 
тоді вже виходять, співають пісню:

Ой стояла Ніночка під вінцем
Та й чесала русу-косу грибінцем.
Упав грибінець під стілець,
Шукай, Борічка, грибінець.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ І  дорогою вони йдуть. 
Оце од розпісі ведуть до його. Ворота закриті. Так 
само співають «Розкотіться, коліщата». Тут чотири 
різні мелодії!.. А тоді заходять, і як батько й мати бла-
гословляють, там співається пісня:

Вийди, вийди, матінко, протів нас
Та й винеси чашу меду – вгощай нас.
Та й винеси чашу меду із вином,
Поздоров дітей з законом.

А тоді вже підходять:
Схиляються віти, (2)
Кланяються діти –
Старому й малому,
Й Богові Святому.

Це як ото благословлять, кланяються на всі чотири 
сторони. [Мати –] з іконою, батько – з хлібиною. Мі-
няються містами: той – до батька, той – до матері, обоє 
вони міняються... Зайшли молоді: молода, молодий і 

дружки. Батьки їх благословляють. А калітка і ворота 
закриті, всі за воротами стоять. А ті тоді співають:

Ой доки ми та й стоятимем,
Сиру землю та й топтатимем
Червоними чобітками,
Золотими підківками.
Пусти, свату, в хату,
Нас тут небагато – 
Четверо та п’ятеро,
Всіх нас дев’ятеро... 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Кожна дія супро-
воджується співом. От поставили на стіл одну страву. 
Тут тобі треба другу. А як довго не дають їсти:

Ой на печі ведмідь лежить,
Догори ноги держить,
Хоче куховарку з’їсти,
Що не дає дружечкам їсти...

На столи розлажують ложки, тарілки. Тоді співають 
дружки:

Брязнули ложки, тарілки, 
Дайте боярам горілки,
Брязнули ще й ложечки,
Дайте їм хоч трошечки.

Начинають страву ставить на стіл: 
Вони багато не хотять,
Тільки губки помочать.

Це продовження. Тоді поставили вгощення, начина-
ють співать:

Ой де ж тая пішла, 
Що сю страву несла,
Нехай іде покуштує,
Ще й нас почастує!

Заходе батько й мати, і первих довжні вони частувать 
[дарувати] молодих. Дружки співають:

Батько дітей частує, (2)
Щастя й долю дарує. 
Як ми живі будем,
За вас не забудем.
Прийдемо з калачами,
З молодими паничами.

Покаміст батько дітей не почастує, ніхто ні ложки, ні-
чого не бере. А потом уже наливають дружкам. Вже 
люди з хати ідуть, вже це інтересне кончилось. Випи-
ли по рюмкє, по дві, вже начинають, як обично, пісні 
співать, тільки ще весільні:

Чом ви, свашки, не співаїте, (2)
Чи ви сірі зуби маїте,
Боїтеся заспівати,
Свої зуби показати.

Дружка – свашкі, вже тоді на нас... 
Чом ви, дружки, начіпилися, 
Щоб ви були показилися,
За стіл позалазили,
Щоб вам очі повилазили!

Такі передирки... А вони тоді за столом на дружок:
Старша дружка коса, (2)
А друга –безноса,
А третя – безвуха,
І та пісню слуха.
  ***

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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Старша дружка маленька,
Як жаба, рябенька.
По столі скакає,
Боярів лякає!
  ***
Під столом корито, (2)
Там вода налита,
Там дружечки ноги мили,
А свашечки воду пили.

Ті – на тіх, а ті – на тіх. Уже їм надоїсть:
Зась тобі, зачатуха, зась, зась, (2)
Де ж ти в чорта взялась,
На тобі кусок сала,
Щоб ти замовчала!

І другий раз почтують: батько – дітей... А там уже чай 
дали, співають:

Ой староста, дядько, (2)
Подавай нам порядку,
Виведи нас з хати
Надвір погуляти, (2)
Бояр оглядати.
Чи високий, чи маленький,
Чи далекий, чи близенький.
Чи високі підбори,
Чи чорнії брови.

І тоді береться за хустку, а  якщо ще не хоче, тоді 
співають: 

Вам, староста, не старостувати, (2)
Вам, староста, свині пасти
З довгими ломаками,
З чорними собаками...

Тоді вже він виводить, вперед наречену  – за плато-
чок. І виводять у двір, і там вже йдуть танці до упа-
ду, скільки хотять. Це в суботу вечером... В  неї впе-
ред, а тоді він забирає, веде її додому... Од ЗАКСу – до 
його... Він же ж узяв собі жінку і веде до себе. А тоді 
вже  – до неї. Після ЗАКСу до його йдуть ненадовго. 
Він привів додому жінку, показав. За стіл посадили, 
виходять з-за столу, і вона веде до себе. Там вже гуля-
ють до вечора. А вечором вже – до його... Колись була 
свадьба  – чуть не розійшлись. А  по закону  – тільки 
до його должні. Вони ж розписались, він веде до себе 
жінку! Тоді скандал був, поки до його пішли. А  тоді 
уже, як ведуть козу [молоду до молодого ввечері], по-
нашому так, одводять свашки, уже дружки не ведуть. 
Роздягають [молоду], у його, обязатєльно!.. У його – 
своя свадьба, а в неї – своя. Це як з одного села, а як 
з другого села – вопше, повезли [...] і всьо... Це як іде 
свадьба, як кричать «Горько!» молодому і молодій, об-
язатєльно співають дружки:

Боярину свині пасти, (2)
Молодому заганяти, (2)
Бо не вміє цілувати...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  А вже як 
свадьба одбула, і ведуть її до його, співають різні піс-
ні... Співають їй вечером, як дожидають його:

– Ой ненько, ненько, вже й не раненько, (2)
Чом не вчиш мене, ненько?
– Та як тебе вчити – жаль тебе бити, (2)
Та держи ж у хаті та чистесенько, (2)
Рушничок – на кілок.
Та держи ж відерце все чистесеньке, (2)
Води ж ти принеси.

Та прийдуть зовиці пити водиці (2)
Та й стануть дивувать.
А до броду я йшла, до неньки зайшла, (2)
Та й хіба ж вечеря.
Покотилась сльоза по білом личку, (2)
В Ніночки по личку... 
А як ненька ж гляне – серденько в’яне: (2)
– Чого ж моє дитя плаче?
Чи його ж побили, чи полаяли, (2)
Чи їсти ж не давали.
– А мене ж не били і не лаяли, (2)
До неньки ж не пускали...

***
Ой плавала риба-щука та й попід мостом,
Ой давала Ніночка ручку ж двом,
Ой хоч двом, не двом – одному,
На тобі, Сашенька, ручку мою.
А ти, Ванєчка, бери – не бери,
Іди собі у таночок – кращу найди.
Тепер ти не мій, а я не твоя,
Єсть у мене Сашенька – дружина моя...

Це вже як нєвєсту скоро будуть роздівать і вести до 
свекрухи...

– Куди, доню, собираїсся, (2)
Що так рано ж убираїсся?
Не йди, доню, між чужі люди,
Не йди ж, сестро, між чужії люди,
Бо там тобі ж горе буде.
Ой там ж гора кам’янистая, (2)
Там свекруха ж норовистая.
Вона ж тобі норови покаже, (2)
Вона ж тобі правдоньки не скаже.
– Їсти хочу, аж душечка в’яне, (2)
Хліба вломлю, а свекруха гляне.
– Ти ще ж, доню, у нас не робила, (2)
Кусок хліба уже одломила...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як зимають фату, вездє спі-
вають «Горіла сосна, палала...»:

Горіла сосна, палала, (2)
Під ней дівчина стояла. (2)
Під ней дівчина стояла, (2)
Русую-косу чесала. (2)
Ой коси, коси ви мої, (2)
Довго служили ви мені. (2)
Більше служить не будете, (2)
Під білий велін підете. (2)
Під білий велін, під фату, (2)
Більш не підеш ти за дружку. (2)

А свашки співають:
Як топила, так топитимеш,
Як варила, то й варитимеш,
Тільки тої слави, що невістку діждала.

В нас, як зняли фату, то співають:
На городі бурячок, 
Зеленая гичка,
Вчора була дівчинонька, 
Сьодня – молодичка. (2)

А тоді вже як ведуть до [свекрухи], то співають:
Топи, мати, грубу,
Ведем тобі невісточку любу,
Хоч любу – не любу,
Топи, мати, грубу.
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А в нас ще слова:

Хоч люба – не люба,
Аби тепла груба...

ДАРУВАННЯ  Оце одвели її, і там вона з ними вже гуляє, 
пока аж не подарять... Уже як подарили в його, а всі гу-
ляють весь час, прийдуть [її родичі]... Ввечері, як оце 
дарять, а дньом, як до неї прийшли, і вже як одходять 
дівчата, цілуються, прощаються. В  нас гільце дарять 
тут дівчатам.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  В  нас коровай не роздавали, 
в  нас роздавали дивень... В  нас пекли його стільки, 
скільки буде приглашонних і скільки вас в сім’ї. От 
допустим, я прийшла на свадьбу з чоловіком, а в мене 
дома троє дітей, – от мені п’ятеро оцих гільців дають... 
В нас дивень один стояв, украшений лєнтою, бутилка, 
там ложки. Коло молодих. А оцей свадєбний дивень 
розділяється  – всєгда ламається, роздається десь по 
такому куску. І вона своє «дівування» оддає.

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  / ГОСТЕЙ  [На другий день] 
вона [молода] прибігла з полотєнечком (це всі так 
роб лять) і свекруху умиває, і подарочок там дає... На-
діває косиночку, фартушок і сама хазяйнує на свадьбі. 
Це до цього часу в нас так: должна свекруху вмить і 
витерти полотєнечком. А зараз і ноги миють, і все, що 
хочете. То на Поліссі зять миє ноги тещі. І в нас вже 
так. Раньше ж не було такого. А то вона її вмила і бать-
кові рубашку дає. Свекра не вмиває, тільки подарок 
дає. І тоді начинають сходиться, накривають на столи, 
гуляють. В нас в одному селі інтересно. Як погуляли 
свати, а  тоді договоряються: приходе чи не приходе, 
як у їх є ресурси. Як ідуть свадьбою свати туда, до 
тих сватів, то шо в нас роблять: в нас беруть закри-
вають вікна [...], на столі нічого немає, тільки гарбуза, 
буряка нарізали по всіх столах і ще диму напустили. 
І  тоді: «Заходьте, свати дорогенькі! Заходьте!». Вони 
всі в хату, і ще й двері закрили. Оце в диму, пищать, 
кричать – для сміху! «Ми думали, що свати як свати, 
а вони ж такі прикрі!» І оце вони мінут п’ять, аж вони 
просяться вже. А тоді вже вони одкривають, вже там 
все приготовлене, бистренько ставлять бутилки і все, 
тоді вже приймають [буряки]... Так вони сватів при-
ймають!

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Жартами, 
кругом оці ж шутки, без їх ніде не обходиться. Свадь-
ба уже так стихає. Тоді вже нєвєсту і женіха вдівають 
[переодягають когось], а батька й матір садовлять вже 
на возик і катають купаться. В нас одну так нарядили, 
вона просилася: «Тільки ж не купайте». А  вони вже 
знали, що вони все одно кинуть її. І до ставка на тачкі. 
Ми співаєм, так харашо було. А вони подались, пода-
лись до ставка – шубовсть!.. Батько не нада! А тут кри-
чать: «Нада, ше ж дітей, може, внуків глядіть!» – «Не 
нада!» – викуп требують за батьків у молодих. І беруть 
ото цепи, десь познаходять, цепи ото на шию попід-
вішують... Уже батьки не нада. Нашо вони здалися? 
І тоді молоді викупляють: «Ще ж нам нада!» Водкою 
оце викуплять. І ще вроді заяву писали, щоб прийня-
ли її в жінки, а його – в мужики. Тоже там таке – хто 
шо придумає! Таке, шо і краснієш, і сльози ллються од 
сміху! А як завели коня у хату! Такий кінь здоровий. 
Викуп хотів: «Не виведем, пока гроші чи водки не дас-
те!». Оце для сміху. Та чудили – що хотять!

РЯДЖЕННЯ  «Дивень» в нас, як свадьба одбула, і в по-
неділок ввечері [...] уже нєвєст там другіх наряжають 
[рядження], і  беруть не настоящий дивень, а  беруть 
гілля, і туди ножки з курей, і головки вішають, і цві-
точки разні. То вже як кури собирають... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Це вже коли збирають кури, на 
третій день. А ще в нас в селі було часто й густо, тільки 
я вже не знаю, як там в послєднє время, шо вже все, 
особенно, як поженив останніх дітей, – беруть і під-
палюють хату: «Уже ж не нада ні батьки, ні хата, нічо! 
Пооддавав, поженив – і нічо!». Залазять на кришу, бе-
руть такий сноп великий, дєлають таку віху, підпалю-
ють, і горить наверху. І вже хто на свадьбі – дивляться: 
«О, вже в свата горить хата!». Полум’я горить, конча-
ється свадьба, – уже й хату «спалять»! А ще викуп да-
вали. І співали:

Горілочки, горілочки, горілочки, свате,
Як не даси горілочки, то спалимо хату!

І лізуть на кришу. Ще й димар. Тоді не було ні газо-
вих плит, нічого, то: «Кончилась свадьба?» – «Кончи-
лась!» – «То полізли куфайку в димар заткнем, щоб не 
топили більше!». Ніхто не сердився. 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Раніше кожна свадьба отлічалась... 
Особлива була [...], з разними прибавутками, шутка-
ми. Ціле дійство проходило. А тепер так: шо іменини, 
шо хрестини, шо свадьба – водка і танці. Ше не кончив 
їсти, а вже дріма за столом. А ще кажуть: «Ой, не спі-
вайте». Бо як співають, то це вроді як плачуть. І моло-
дьож щас: вийшли, нєвєста скакає, а раньше – нєвєста 
може остороженько потанцювати з ним вальс, там 
шось. Я знаю, що нєвєсті не можна було співати. Спі-
вати – то вопшє! Тільки як вийдуть з хати, то жених 
може взяти і потихеньку вальс потанцювати. А тепер 
фата на голові. Воно так і продолжаєцця, шо викрада-
ють, тільки по-другому трохи. Така приказка була, хто 
перший кому зав’яже косинку (чи свекруха невістці, 
чи невістка [свекрусі]), той буде над тим править. 
І ото спішили, aби перша. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  У нас село було дуже маленьке. В селі 
частушки співали своєго проізвєдєнія. Ми ще малень-
кі, ще батьки наші співали, ми перехвачували у них. Ні 
вдіться, ні взуться не було, це всі знають. Кажуть: «От 
шелестить юбка». На язик же ж усі розумні в селі. «Не-
хай шелестить, аби грошей не платить» – сама пошила. 
І тут тобі на другому весіллі в селі вже частушка:

Ой гоп, Лукеріє, шелестить матерія,
Нехай вона шелестить, аби грошей не платить.

Та самі ми складали частушки:
Мєня мамєнька раділа, как нарісовала,
Глаза сериє дала, Ніною назвала.

смт Архангельське
Записав С. Сіренко 15 вересня 2011 р.  

у смт Архангельське  
Високопільського р‑ну Херсонської обл. 
від Берізки Олени Федорівни, 1940 р. н. 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Тоді у нас була хата-читальня. Це ще у 
1950-х годах робили дівич [дівич-вечір]. Була хата-чи-
тальня. Там збирались. Тоді клуб зробили. Та й у мене 
у музеї. А більше в нівєсти вдома. Розплітала старша 
дружка. Тоді тоже фата була. Мода українська вийшла. 

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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ПЕРЕЙМА  Як тільки вони [молоді] вийшли з сільсовєта, 
ми переливаємо водою [дорогу]: і жінки, і чоловіки, бо 
дають випить. Називається «викуп». Наливається сто 
грам, дається шишка, конфєта чи котлета для закус-
ки. Хто як переллє. Хто мужик, то водки наллють, а як 
така бабуля, то винця.

ВИКУП МОЛОДОЇ  А тоді коли підходять до двору, сто-
ять сват з свахою. Ми їх називаємо «продавцями». Жи-
ніх викупляє нівєсту. Скільки там, сто рублів, тисяча... 
Свайба йде, ці стоять двоє, купці... Вони купляють ні-
вєсту, не продали. «За скільки ви требуєте?» – «Тися-
чу». – «У мене немає таких грошей». – «Немає, – ми за-
бираємо. Вона ще за стіл не сіла, ми вас ще не обсіяли. 
Нівєста ще наша, а через ніч буде ваша». Оце поки він 
не положе, канєшно, домовляються, бо, може, у людей 
більше немає. Це [в] залежності від сім’ї. Менше [ніж 
за] двісті не продають. Якщо заможна сім’я, то можуть 
і мільйон взяти. Відразу обсівають, як на «дівуван-
ні». Даються копійки, як золото. Зараз золота немає. 
А тоді як дають на викуп, то молодого батьки обсіва-
ють, і сідають за стіл. Тоді вже тости. І кожний – по-
дарки... Подарували. Купили її, заплатили. Нехай там 
до чотирьох годин ми у сватів, а тоді ми вертаємось 
до себе. Там тоже тости, обід... А вже вечером кожний 
щось робить: нада управляться, то хто зможе прийти. 
То вже в них гуляють, а ми вже до утра в своїх...

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ («КУРИ»), РЯДЖЕННЯ  Там на-
чинають патрашить [курей]. Зібралися гроші, що там 
нам кинули. Повключались [переодяглися] в циган. 
Хто в що може. Їдемо на базар чи в магазин, садимо 
його батьків на воза і купляємо подарки. Субота, не-
діля і понеділок – кури... У нас без курів не може бути. 
Називається «кури». Одягаємо циганки, хто що може. 
Йдемо по селу. Збираємо гроші, ловимо курей. А за зі-
брані гроші купляємо батькові труси, матері – плаття. 
Хто що зможе.

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Катаємо на возику батьків... Ката-
ють та ще й у ставок викидають. Для сміху. У понеді-
лок. Любе весілля  – ми катаємо [батьків] на возику. 
І мене катали... Завжди катають. По селу возять. По-
дарки їм [дають]...

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Кардашинка
Записала Л. Боса в с. Кардашинка  

Голопристанського р‑ну Херсонської обл. 
від Січної Олени Донатівни, 1922 р. н., 

 Січного Івана Філатовича, 1929 р. н., 
та Зелінської Наталії Іванівни, 1917 р. н.

СВАТАННЯ  Як надумав наш син женитись, то ми ходи-
ли йому сватать нєвєсту. Батько взяв хліб і горілку, 
і пішли до батьків дівчини. Пошуткували про куницю 
і красну дівицю. Батько передав сватам хліб і горілку, 
а  тоді вийшла дівчина і перев’язала нас: чоловіків  – 
полотенцами, а жінок – платками. І от уже договори-
лись, коли будем свадьбу робить. Нам ще дали хліб на 
взамін. А наш хліб розламали і поклали на стіл. Різати 
його не можна, щоб не порізать щастя...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Як ідуть од церкви, од вінця:

Схилилася верба 
З верху до корня.
Вінчалася наша Галя 
З ранку до полудня.

***
Червоная калина посіченая,
Уже наша Манічка повінчаная.
Ой вінчалася, вінчалася,
В червонії черевички взувалася.
Червонії черевички при нозі,
Що купив їй Ванічка на торзі...
Схилилася верба 
З верху до корня,
Вінчалася панна Галя
З ранку до полудня.
Ой вінчалася, вінчалася,
В золотії черевички взувалася.
Золотії черевички по нозі,
Що купив їй Ванічка на торзі.

Як підходили додому:
Ой вийди ж ти, матінко,
Напротів нас.
Та й глянь же ти на Манічку,
На всіх нас.
Краща наша Манічка за всіх нас...

Мати виходить з хлібом-сіллю з батьком, благослов-
ляють, і молоді заходять в хату. Після вінця пообіда-
ли. Він остається із своїми гостями, а її випроводжа-
ють. Тільки вона повернулась до батьків, а  тут і він 
іде з гільцем і з боярами. Нєвєсту заховають. Ті, що 
прийшли, співають:

Ой доки ми та й стоятимем, 
Сиру землю та й топтатимем 
Червоними чобітками, 
Золотими підківками.

Тоді вона вже виходить. Кланяється. І  запрошують 
всіх до хати...

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  А вже як за стіл 
сядуть – співають:

Здригнулися стіни, 
Як бояри сіли.
Та ще й не так здвигнуться, 
Як водочки нап’ються.

А дружки одвічають, як сяде нєвєста, співають:
Засвіти, мати, свічку, 
Постав на столі. 
Нехай люди подивляться, 
Чи ж пара мені. 
Засвітила мати свічку – 
Неясно горить,
Як гляну я, що не пара,
Серденько болить.
З ким любилась – розлучилась,
З ким не зналась – повінчалась.
Треба в світі жить...

Раніше «Горько!» кричали тільки на другий день. 
І кричали тільки свашки, ті, що одівали очіпок. Тоді 
кажуть: «Ой, чогось та водка гірка». А  він поцілує, 
а свашки кажуть, що вже стало солодко...
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ПОСАГ  Погуляли, переспівали дружок і боярів, а  тоді 

свашки продають придане:
У нашій скрині чотири вугла, 
Викиньте, буяри, чотири рубля, 
А хто буде на їх спати, 
То той буде й викупляти.

Співають раз повід раз, аж поки не почнуть бояри ки-
дать, і ось уже їде весільний поїзд [до молодого з «кня-
гинею»]. Свашки знову співають:

Ой коні, коні,
Чи надієтеся на силу,
Чи довезете нашу княгиню?..

ДАРУВАННЯ  А  як починаються дари, один староста 
носить випивку, а другий – закуску... Кажуть: «Кланя-
ється молодий і молода хлібом-сіллю й чесним подар-
ком». Пара людей встає, випиває, благодарить і дарить 
свій подарок...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Жених як 
забирає до себе вже жінку [наречену], то йому співають: 

Місяць дорожку просвіща,
А Галька свою дочку провожа.
Братік мій, братіку рідненький,
А сестриця – ще рідніше.
До чужих мене проважайте,
Плохим словом про мене не споминайте.
Братік рідний, братік рідний,
А сестриця – рідніша.
Братік іде та й «здрастуй» не скаже,
А сестриця побачить – всю правду розкаже.

***
Я у батька жила на отході,
Посадила оріх на городі.
Рости, оріх, та й розвивайся,
Живи, тату, та за мной не нуждайся.
Кохай собі другую такую,
Як викохав мене молодую.

***
Я у батенька була за ключницю, 
А в свекрухи – за послушницю, 
Їсти хочу, аж серденько в’яне, 
Хліба хочу – свекруха скоса гляне.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  А  ще у нас було 
прий нято переводити нєвєсту через вогонь, коли він 
веде її до себе додому. Перед воротами запалюють во-
гонь, і коли прийшли, то як не крути, а треба вогонь 
той перейти. То раніше було перебігали або перестри-
бували той вогонь, а тепер нова мода – він переносить 
на руках. Після цього красять хлопців: приколюють 
їм квітки, які вони повинні викупить, і лєнти. Хлоп-
ці називаються «шафарі», а дівчата – «дружки». Коли 
приходять за посагом, батькові дарують борону  [об-
рядове печиво] – пиріг такий – і рубашку, а матері – на 
плаття... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Нєвєстку 
должни були прилучить до роботи. У матері ми долж-
ни покрасить димар, а у свекрухи – розламать. Як по-
хорошому, так все зробили хорошо, акуратно покра-
сили. А у свекрухи і сажею димар обмастимо, і пооб-
дираємо, щоб тоді наша молода показала, яка ж вона 
вправна хазяйка. Батьки ховають лєсніци, штандари. 
А  ми все понаходимо  [...], такого всякого наробимо, 
щоб погудить, для сміху...

«ЧОБОТИ»  Раніше матері, ось ще моїй, дарили чоботи. 
Вона їх взула, а тоді співала:

Чоботи, чоботи ви мої, 
Наробили клопоту ви мені. 
А за тії чоботи, що зять дав, 
Оце тії чоботи дочку взяв.

А ще й кладуть килими, раніше казали, або пізніше – 
рядно. А мати танцює і кидає гроші за ті чоботи...

с. Стара Збур’ївка
Записала Т. Момот у червні 2013 р.  у с. Стара Збур’ївка 

Голопристанського р‑ну Херсонської обл. 
від Соколової Любові Сергіївни, 1928 р. н.,  

родом із с‑ща Вільна Дружина Голопристанського р‑ну  
(у с. Стара Збур’ївка мешкає з 1945 р.)

ВИБІР ПАРИ  [Якщо хлопець хотів одружитися, яку ді-
вчину собі обирав?] Шоб хароша була. [А дівчина яко-
го хлопця вибирала?] А де ще хлопці тоді, доця, були? 
Який був – такий і був. Тоді ж хлопців не було. 

СВАТАННЯ  Прийшли, посватались та й і всьо. Які ж тоді 
свадьби були? Тоді ж свадьби не були такі. Прийдуть, 
удвох прийдуть, утрьох [на сватання]. Сват же ж іде 
і жених... Хтось із своїх [був сватом]... [Казали,] шо 
хоче жениться він... На яке число, шо там, як – все до-
говарювались... Хлєб обізатєльно [приносили свати], 
в полотєнце хлєб був. На стіл клали і вгощалися ж...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Жених і нівєста [запрошу-
вали гостей]... Тоді ж не робили свадьби такі великі, 
а так... Откриточки ж писали... Були і такі свадьби, шо 
пекли шишки дома, а тоді дві дружки ішли з нівєстою, 
несли ж ті шишки, прімєрно, там десять чоловік – де-
сять шишок. Заходили в хату, співали. Весільні пісні 
разні... [Казали:] «Запрошуємо вас на весілля на таке-
то число і на таке-то врем’я, пожалуста, приходьте, 
будьте добрі». В суботу ж і в неділю [грали весілля], 
бо виходні ж були... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Понятно, шо робили приготуван-
ня. Дня два робили. В  кого які були возможності... 
М’ясне, значить, жаркоє робили, рибу харошу роби-
ли, катлєти, холодчик, таке все, салати разні... В нас не 
варили [кисіль] ніколи. 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Обізатєльно [пекли 
коровай]. Тільки в молодої. [Хто пік коровай?] А хто 
вмів. То наймали. Тоді не було таких плит, як тепер.   
Ми пекли, в мене ось дівчата, дві дівчат, то ми пекли 
в нас, в печі, самі пекли. Приходили й куми мої, і ото 
кісто [тісто] робили, шишки ліпили, каравай, палки 
ті на караваї три пекли. Палка, а тоді на неї тісто та-
ким всяким, узорами наліплювали... Встромляли  [...] 
в каравай. Каравай же здоровий, отакий-о, а  тоді ж 
ставили оці ж палки три. І  зверху зв’язували, їх лєн-
тами обматували... В’язали бант, а  зверху дві птички 
пекли, сиділи зверху... В четвер [пекли коровай], шоб 
успіть  же... А  в п’ятницю уже ж готовили, на суботу 
шоб усе готове було... Причіпляли з калини букєтік, 
ягодки. До палок зверху прив’язували... В  мене куми 
були оті, з Западної, то вони співали дуже хароші пісні, 
разні, всякі, приказували, все-все-все. Тоді вже витя-
гли з пічки шишки, каравай, тоді вже накривали стіл, 
сідали, приливали... Спечені каравай і шишки, вже го-
тове на свадьбу, а це ж сідайте, а тоді ж угощали ж, хто 
помагав. І горілкою, і закускою [пригощали], всім.... 

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  РАЙОН
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ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Ну як: кохта, юбка сразу ж і жи-
лєтка, а тоді ж віночок на голову. Це як ходили пригла-
шать... Цвіточки такі бумажні були, плели віночок... 
А плаття вже ж купляли на свадьбу. Самі прості були, 
не такі, як тепер видумують, які получалися... [Моло-
дий одягав] костюм, рубашку...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Виходили ж [її батьки], 
ставали коло хати, поблагословили. Пожелали ж ха-
рошого їм усього. Ікона і хлібина. Обізатєльно була в 
матері хлібина, в батька – ікона. Поблагословили, і по-
їхали вони. А вже як з розпісі приїхали, то його батьки 
вже благословляли... 

ПЕРЕЙМА  Уже од розписі як вони їдуть [молоді], тоді 
спиняли їх...  А шо ж, випить їм нада. Їм давали бутил-
ку, ставили табуретку і на табуреткє ложили хлібину. 
А тоді молодий підходив, ту хлібину забірав, і стакан 
води обізатєльно ставили. Воду виливали [...], а хлєб 
забирали. І заплатили їм та й пішли...

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  У нього [ночували]... Там ми ж заходили 
самі. З їхньої сторони такі ж були люди, шо інтєрєсу-
валися цим [чи молода «чесна»]... Як повстають. Так 
перебалакають та й і все...

КАТАННЯ БАТЬКІВ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, РЯДЖЕН-
НЯ  Сходились ті самі гості, шо приглашонні. Обіза-
тєльно [катали матір молодої]... Гості. Да, вони ж гу-
ляли тут... Курей не крали, но на другий день собірали 
курі ходили. Або аж на третій день. Ходили по дворах, 
хто гуляв: «Давай курицю». Відбирали курі, назби-
рають, принесли, поскубли, наварили по-чабанськи. 
Курей порубали. Чисте мясо, порубали  – в казани, 
каструлі великі і варили – курятина І на другий день 
було, і на третій... О, це ж як ходили курі собірали, то 
вони вже наряжалися, в  шо хотіли... І  співали. Були 
разні пісні, получалися в їх. А на другий день це ж як 
курі собирають, це вони, це і музика ходить з ними, 
вони співають, ходять, то вже чують, де свадьба іде...

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ПОКОЛАЧИНИ»)  Це на-
зиваються «поколачини». На другу неділю [молода йде 
до своїх батьків]... До нас приходили, то нам нічо’ не 
приносили, то ми приймали їх, угощали. Це та ж сама 
свайба, тіки другі гості... З піснями вони приходять... 

НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Осокорівка
Записала Л. Боса 15 вересня 2011 р. 

у с. Осокорівка Нововоронцовського р‑ну 
Херсонської обл. 

від Дудки Ольги Іванівни, 1956 р. н. 

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ, ЗАРУЧИНИ  Коли вже при-
ходили сватати, то сватання ніколи не давало права 
розірвати домовленість. Сестру могли показать за-
мість нареченої. Сват про куницю говорив. Дійшло 
до цього часу, шо ішов князь, зустрів куницю... Піс-
ля сватання були оглядини... У неділю через тиждень 
[після сватання] батьки молодої йшли на оглядини і 
після оглядин, якщо їх все задовольняло, тоді тільки 
тоді вони могли зробити заручини... На заручинах 

була повна домовленість. Квітки чіпляли молодій на 
груди, це значило  – до неї вже не можна підходити, 
а  молодому чіпляли на головний убір. Була стрічка, 
яка про це говорила... Можливо, тижнів за два [при-
значали весілля].

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Мати і батько молодої 
споряджали дружок, щоб вони йшли запрошувати на 
весілля. Я пам’ятаю, як гарно вони співали. Одягнені 
вони були по-святковому. Я у мами питала за вишив-
ку, і вона казала, що вишивка була, тільки тонесенька 
окантовочка на шиї. Стрічки пришивали на спідни-
цю багато, були різнокольорові. А  запрошували, це 
вже що я пам’ятаю, дівчата, на них вже не було [на-
ціональних] нарядів, і  молода була у білому платті, 
фата і обов’язково червона стрічка широка ззаді, це 
говорило про цноту нареченої. І оце йшли в два ряда, 
обов’язково була заводчиця (чи початуха), яка почи-
нала це, обов’язково була сільська дівчина, яка могла 
починати до тієї пори, пока сама не виходила заміж, 
тоді підхоплювали її. Була така пісня: 

Ой попе Гордію, зазвони в суботу,
Перебий дружкам роботу. 
Ой нехай не прядуть, не прядуть,
До нашої Машечки в гості йдуть.

Це десь в [19]60-х роках, мені тоді було років десять-
дванадцять. Потім, пам’ятаю, співали таку пісню: 
«Світи, Боже, з неба, ой чого нам тре... Гу-у...». Дружки 
біля воріт співають:

Світи, Боже, з неба,
Ой, чого нам тре... Гу-у...
Треба воскресіння,
Просим на весілля. Гу-у...
Старого й малого,
Ще й Бога Святого. Гу-у...

Співали пісень і на запрошення, і на весілля. Оце за-
прошували так. Я  пам’ятаю, стояла перед ворітьми, 
співали пісню, і  виходила господиня, і  тоді казала 
наречена, у  старшої дружки була шишка, вона дава-
ла шишку. Наречена казала, що: «Просили батько й 
мати, і я вас запрошую до нас на весілля» Дружки по-
вертаються назад і співають:

Прибирайся матінко, гей, прибирайсь
Та й до себе дружечок сподівайсь.
Щоб була куриця жарена,
Ще й горілочка варена,
Ще й солонії огірки,
Бо йдуть дружечки-панянки.

Після того як запросили, верталися додому і співали 
тричі, щоб мати вийшла: 

Вийди ти, матінко, гей, проти нас.
Глянь же ти, матінко, по всіх нас.
Краща Машечка за всіх нас.

От мати вийшла. Вони повинні були до вечора запро-
сити всіх...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДИВЕНЬ»)  Ще «дивень» нази-
вали. Була, наприклад, велика каструля з насипаним 
зерном, і було гілочок багато, гілочки – кожному, хто 
був на весіллі, були з очерету, обплетені тістом, яке 
випікалось у печі, вони були довгими. В  пшеницю 
вставлялись ці гілочки, кожна гілочка прикрашалася 
цукеркою, обов’язково стрічкою. В основному це ро-
билось за тиждень до весілля. От тісто було солодке... 
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ДІВИЧ-ВЕЧІР («ВЕЧОРИНИ»)  Була така цікава річ, 

були вечорини, на які збиралися тільки дівчата, співа-
ли пісень сумних і плакали.

Дівчаточка, ви голубочки,
Ой збирайтеся всі докупочки.
Та й скопаємо в саду грядочку,
Та й посієм руту-мяточку.
Ой там ненька та й ходитиме,
Руту-мяту та й щипатиме.
Рута-мята припаханая.
Дитя моє ти коханоє. 

Коли у нареченої не було батька, то співали: 
Ой ходила Машечка
По крутій горі
Та й побачила селезника
На тихій воді.
– Пливи, пливи, селезнику,
По тихій воді,
Ой прибудь, прибудь, мій батечку,
В цей вечір к мині.
– Ой  радий би, дитя моє,
Прибути к тобі,
Та насипали сирой землі на груди мої.
Ой кланяйся, моє дитя,
Чужій чужині,
Нехай дають порадоньку
Бідній сироті.
– Ой кланялась, мій батечку,
Не раз і не три.
Ніхто не дасть порадоньки 
Такої, як ти.

Також співали: 
– Сонливоє, дрімливоє чужоє дитя,
Іще сонце не заходе, 
Воно спать кладеться,
Уже сонце вгору вийде,
Воно не проснеться.
– Ой не вірте, сусідоньки,
Неправда її,
Вимазала сіни й хату 
При ясній зорі.
Вимазала сіни й хату
І ще й світлицю – 
Не вгодила ні свекрусі, ані зовиці... 

Вечорини відбулися, і пізно всі розходяться по домам 
в суботу вечором. У неділю вранці дружки йдуть до 
дому молодої і одягають її під вінець...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  В неділю зран-
ку молодий іде до молодої, іде своїм поїздом із своїми 
боярами, ріднею... Там вони викупляють наречену. 
Переливали й дорогу, я пам’ятаю, і співають всю до-
рогу, про ворогів співали: «Не переходьте дороги, во-
роги...». Про осокорян співали:

Ой ви вороги, гей, вороги,
Не переходьте дороги,
Нехай перейде родина,
Щоб нам дорога щаслива,
Ой нехай перейде чоловік,
Щоб був Машечки цілий вік.

Або:
Ой скупіє осокоряни, скупіє,
Попускали вулиці вузькіє,
Не проїхати, не пройти,
Ані Машечку провести...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Дружки пришивали букети боярам, 
а наречена – нареченому, перша дружка – старшому 
боярину, а вони вже чіпляють всім букети. У молодо-
го були свої перев’язані чоловіки, перев’язували жі-
нок хустками. У молодої свої були. Ті, хто одружені, 
їх виділяли обов’язково дорожчим і більшим рушни-
ком. Було два основних свати, ті, що були на сватанні, 
а рушники були по одному. Я точно пам’ятаю, що було 
у них більше десятка боярів, тому що у селах було ба-
гато. Серед них був старший боярин, а там були сві-
тилки. Там були дружки, старша дружка. Її мама мала 
накормити молодих дівчат, дружок обов’язково. Це 
входило в її місію, вона заздалегідь готувалася на ве-
сілля. Світилка була, роль світилок виконували [не-
заміжні] сестри [молодого], вони загубилися в нас, 
ці ролі. От вони викупили, почіпляли їм букети, вже 
йдуть з букетами. 

ВІНЧАННЯ  Потім вони йшли всі в церкву. Це вони по-
винні всю дорогу співати, поки йдуть, там свої свашки 
молоді, які ішли з молодим, но там, мені вже здається, 
ці пісні не співали... Співали:

Ой хмарно, хмарно, дощ буде.
Де ж ти забарився, голубе?
Сідлай конечка під себе,
Бери Машечку до себе.
Осідлай коника та й біжи,
Ой Боже ж тобі поможи.

Або: 
Хміль дорогою стеле,
Нове жовте стебелечко.
Ой казала та й Машечка,
Що Іван моє сердечко. 

Батюшка вінчав. Оце тільки пісня є. Це співали, коли 
йшли після вінчання, поверталися від церкви до 
молодої: 

Піп вінчав, піп вінчав,
Небагато взяв:
Сім кіп золотого, 
Коня вороного.
Котилося коліща з-під сінця.
Откривайтеся, ворітця, 
Ідуть молоді з-під вінця. 

Або:
По той бічок ставу
Кличе павич паву: 
– Іди, іди, моя павочко,
Дам тобі вино-яблучко.
А за те вино-яблучко
Загубила дівуваннячко. 
Летіла зозуленька через сад, 
Розпустила пір’ячко на весь сад,
Ведемо Машечку на посад. 

Матір знову викликали до воріт піснею. Коли мати ви-
ходила, дівчата співали:

Не вгадала мати рідного дитяти. Гу-у! 
Та й за дружечками, та й за слізонька... Гу-у!

ПОСАД  І  співали тричі, тоді мати виходила, благо-
словляла і заводила молодих за стіл. Перший захо-
див молодий, ззаду йшли дружки, тоді бояри, а тоді 
всі інші. Це в неділю. Їх садовили на саме почесне 
місце, це місце називається «посад», столи стояли 
буквой  «П»... Приходили на весілля і сідали за сто-

НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ  РАЙОН
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ли тільки запрошені. Приходило на весілля все село. 
Оце коли на вулиці була пізня осінь, то в хаті стояли 
столи, і у вікна заглядали, і на проходах стояли гля-
дачі, але їм не дозволялося сідати за столи, а тільки 
спостерігати. Розумієте, з весілля і до весілля одні й ті 
самі слова. Пісні співали тоді, коли на одній стороні 
сиділи дружки, а на іншій – бояри, це в неділю, в пер-
ший день весілля, от тоді дружки співали боярам... 
«Дівчаточка, голубочки, збирайтеся докупочки» – це 
співали пісню таку. «В’яжуть коней до хати, хочуть 
Машечку украсти».

Старший боярин косий, 
А другий безносий,
Третій без ока –
Виїла сорока,
А четвертий без вуха.
Та й той пісні слу...
У-у-у!
А п’ятий маленький, 
Як жаба сірень...
У-у-у!
По столу плигає, 
Крихітки збира...
У-у-у! 

Чоловіки також мали їм щось відповідати, але жінки 
завжди лідирували, вони присажували весь час хлоп-
ців. Їм в цей час підносили їсти, дружки дуже скромно 
себе вели... Ніхто на весіллі у нас в Осокорівці  [...] з 
молодих не брав навіть ложки, бо було соромно. Весь 
час йшла якась перепалка піснями, було дійство, там 
не було коли сидіть їсти, і тільки тоді вже, коли стар-
ша дружка забирала всіх дружок молоду ховати, був 
такий обряд [...], тоді тільки заводила старша дружка 
за собою дружок додому, і мама їх годувала. Пошире-
ним був звичай викрадання ложок один у одного: па-
рубки – у дівчат і навпаки. У кого крали ложку – той 
сидів голодний. А старша дружка непомітно намага-
лася підсипати солі боярину в горілку. Якщо він ловив 
ґаву – мусив випити присолене зілля. От дружки піс-
нею просилися, щоб їх випустили:

Випусти нас, свату, 
Надвір погуляти,
Надвір погуляти
Та боярів оглядати:
Чи високі, чи низькі,
Чи далекі, чи близькі. 

Боярини ставали на виході і обшукували дружок, на-
магалися повернути украдені ложки... Це проводило-
ся делікатно. Молодий із боярами залишались, а мо-
лода із дружками йшли до старшої дружки додому.

У свекра були, у свекра були
І горілку пили.
Перелитую, ще й з медком
Пили ми горілку
За Машечку-дів... Гу! 

Усе викрадене дружки пізніше повертали матері мо-
лодої, а та клала його у скриню з посагом. Дівчата мог-
ли поїсти у дружчиної матері. Вони попереджали про 
свій прихід:

Сніг іде і метіль мете, 
Дружчина мати, откривай ворота – 
Дружки йдуть. 
До дружки, до дружки, 

Мої подружки,
На сирнії та на маслянії пиріжки. 
З гори та на гору, 
Ми йдемо додому, 
До неньки рідненької, 
На лавки біленькі.

Або:
Лети, лети, зозуленько, поперед 
Та й перекажи моїй матінці, що я йду,
Cімсот дружечок приведу.
Ой сімсот, ще й чотири.
Та всі чорнобриві.
Одна була чорнобрива
Та всіх закрасила.

Тут же дівчата ховали наречену із старшою дружкою. 
От зайшли вони, домовленість була, вони йшли всі до 
старшої дружки їсти [...], заховали, а потім всі знали, 
шо треба наречену шукати, бо вона не повернеться, 
і вже тоді шукали. В основном переховували її у стар-
шої дружки, свати повинні знати, де вони ідуть. Були 
в нас випадки, одна заховалася у курник, і фата оста-
лася на сідалі там. Зайшла молодою, вийшла молоди-
цею. Різні випадки були смішні. А потім старости по-
винні її знайти і гнати її до чоловіка. Я пам’ятаю, були 
такі великі палки, і цими палями [символічно] гонять 
її... От закінчують виконувати свою роль дружки, то 
просять у свашок винагороди – випечених весільних 
шишок:

Свашечко, світиличко,
Біле личко, як яблучко.
Ой дай же нам коровайні шишечки.
Сип шишечки, як орішечки.
Од старшої та до меншої дружечки.
  ***
Свашка – неліпашка, 
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила,
Одну ізліпила з зеленого сіна
Та й ту сама з’їла.
Свашка – ліпашка, 
Шишок наліпила, 
Дружкам подарила. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Після цього молода про-
щається зі своїми дружками, дякує їм і дарує гілочку 
дивня... Вона давала дівчатам дивень, а тоді йшла до 
молодого. В молодого роздавали коровай.

– Ой прощай, прощай ти, Машечка,
Бо вже ідемо,
Бо ми твоє дівування
З собой беремо.
– Ідіть, ідіть, подружечки,
Ідіть, не баріться,
Візьміть моє дівування, 
З собой розділіться,
– Ой прощай же, Машечко,
Сестра наша,
Ми не твої подружечки,
А ти вже не наша. 

Батьки благословляють молодих і виряджають дочку 
із чоловіком. Дорогою свашки співають:

Топи, мати, грубу,
Ведем невісточку любу. 
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Хоч люба, хоч не люба, 
Аби тепла груба. 
Тобі, мати, не журитися, 
Тобі, мати, веселитися.
Сісти та їсти, порядочок вести. 
Як топила, так топитимеш,
Як варила, так варитемеш,
Тільки буде слава,
Що невістки діждала.

Свекруха зустрічає молодих, обв’язує їм руки руш-
ником і веде їх у хату, садовить на лаву, кожухом 
застелену... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  В молодого це було. От ска-
меєчка в нас була, називалася «богословна», клали 
кожуха, молодят садили. Кожух, він повинен бути 
кругом на весіллі. А  потім брали дві свашки хустку, 
накривали молодят і співали: 

Покрівочка плаче, 
Покриватись хоче,
Не так покриватись,
Як поцілуватись. 

І це вони раз накрили, і оце вони наче хочуть поцілу-
ватися, а  свашки піднімають, потім ще раз, це тричі 
роблять. Вони сидять під хусткою, коли вони збира-
ються поцілуватись, їх відкривають. Потім молодий 
знімає фату і стрічку червону, а свекруха одягає хуст-
ку. І після цього йдуть до чоловіка, там готують ложе. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Снідання 
носили. Я  знаю, що приходили гості, до кого вони 
були запрошені... Молоді починають порядкувати у 
себе дома. І вони головні на весіллі, батьки не голо-
вні. На воротах зранку висіла ціна [...], наприклад, два 
карбованці, тебе гойдають два здорових чоловіка, бе-
руть якийсь коврик і на ньому гойдають, і ото мають 
право зайти ті, хто гойдався, або якщо не хотіли гой-
даця, то мали випити горілки, а ще різними шляхами 
обходили і вривалися. Обов’язково, де весілля було, 
висів прапор, він червоний був.

ПОСАГ  В [19]60-х роках посаг ще був точно, навіть до 
[19]70-х років, а потім воно припинилось. Але вози-
ли на машинах точно. Дарували подарунки на дру-
гий день. Привозили посаг молодої на машині або 
на бричках у понеділок зранку, і дарування там було. 
Я пам’ятаю, шо на машині привозили [...] її посаг. По-
душки, застьоли, але це загружалось, і кожну річ обго-
ворювали, достойна вона чи недостойна, оцінювали її. 

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ («КУРИ»)  На дру-
гий день це називалися «кури». Перевдягалися в цига-
нів, катали батьків на возику. І там приймають участь 
тільки заміжні одружені люди, там немає молоді. Мо-
лоді порядкують. Ряжені одягають батьків в намиста із 
буряків, картоплі, курячих лапок. Різні маски (циган, 
військових, лікарів) одягають і йдуть по селу, і  кра-
дуть у людей курей, ніхто не міг заборонити, бо шо ти 
можеш взяти з гостя. Потім варили локшину з цих ку-
рей, шо вкрали... Хто не хотів, шоб крали, то вони самі 
приносили. Батьки в цей день мали виконувати все те, 
що їм говорили. Їх перевдягали в молодого й молоду, 
і вони сиділи вже за столом на місцях молодих, тільки 
їли ложками з гарбуза, ше миска з гарбуза була, насін-
ня там вийняте. Намисто з лапок було. Тобто все, шоб 
це було смішно. Над ними чудили... На возик садили і 

везли, перевертали в калюжу. «Катання батьків» в нас 
називали. Робили тьощу, чучало одягали зятеві, і він 
ходив із тьощою на спині. Співали: 

Зять на тьощі капусту возив,
Молоду жену в упряжці водив.
Молода жена живот надірве, 
Ну а стару і чорт не візьме. 
Ну-ка, ну-ка, моя тьоща,
Т-рр, стоп, молодая жена.

Оце покупали батьків, а курей їли вечором. Роль при-
слуги була за молодою, вона прислужувала, а батьки 
нічого не робили, тільки сиділи. І  ще підвішували 
кухарок. Їх підвішували, а  тоді починали викуплять 
молоді, молодим жалко кухарок, і вони їх відкупляли, 
і  обдаровували їх. Закінчувалось тим, що їли курей, 
веселилися. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («РОЗКЛЬОВИНИ»)  По-
тім все закінчувалось тим, що через неділю йшли роз-
кльовини, це означає, що приходили батьки молодої 
дивитись, як вона вела себе тут і як до неї ставляться 
свекор із свекрухою... Оце через тиждень і кажуть, що 
розпивали бочку, отам де сто гілочок стояло, там була 
бутила, перев’язана червоною стрічкою, і йшли вони 
з цією стрічкою через тиждень, батьки брали стрічку, 
бутилу розпивали, називались «розкльовини», і узна-
вали, як дочка себе вела.

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  А зараз збереглися кури, але вони 
робляться в неділю вечором, збереглися перевдяган-
ня, збереглися розкльовини, елементи деякі. Даруван-
ня, але зараз дарують по-іншому, ходять з банками, 
обв’язаними стрічками, у  бутилі трьохлітрові кида-
ють гроші. А як раніше, вже не співають, але збирають 
гроші і молодим, і батькам збирають мєлочь, не хова-
ють і не крадуть... 

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  
РАЙОН *

с. Раденськ
Записала С. Маховська 10 червня 2013 р.  

у с. Раденськ Цюрупинського р‑ну  
Херсонської обл. 

від Руденко (Долганової) Варвари Василівни, 1932 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  І  оце ж брат його, того що я прийня-
ла другого Стьопку, так він приїхав сюди до брата. 
Я вдовою жила, він до мене. Я не хотіла, а батьки ка-
жуть: «Дочко, ну, прийдете, ми побалакаєм, подив-
люся, я все-таки вік прожив, в людях розбираюся». 
Ми якось пішли, тоді батько мені каже: «Дочко, ти 
знаєш шо, він не пустий мущіна. Ото ж так буде, шо 
отак трісочку од берега одправиш, а гіменечко при-
плеве, ти візьмеш». Так батько мені казав. Ну і я [...] 
согласилася... А бували такі случаї, шо батьки не од-
давали, вона тікала тоже. Так, як і зараз воно є. Бать-
ки не дають, знають там, чи сусід він, чи там у горо-
ді живуть годами, в квартірах, бачать, шо він босяк 
такий. Не оддають. А  вона всьо равно: «Люблю!»... 
Дивилися і на це [на достаток], потому шо ось моя 

* До 2016 р. – Цюрупинський район.

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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оце тьотка, батькова сестра, коли батьки померли, 
і батько мій виховував сестру, і коли вона виходила 
заміж [...], то [його] батьки не хотіли її брать – ні во-
лів, ні коней, ні коров нема, нічо’ – бідна... Но коли 
він заболів, якась серйозна болєзнь була у його, оце 
ж п’ятеро дітей осталося, шо батько мій їх вихову-
вав, носив їм сахарок і хліба приносив. Виживали, як 
могли. Було і раньше так...

СВАТАННЯ («ЗМОВИНИ»)  Сваталися, назначали день 
якийсь... Ходе парень до дівчини, встрічаєцця, назна-
чають время... Буває таке, поженяцця і розходяцця, 
і тоді було. А тепер... Старості ́в засилав... Ми ось, на-
прімєр, сватали Ліду, як Саша з армії прийшов. Вона 
жила в Асканії-Новій, батьки її, а  сюди приїзжала 
тьотка, в  нас жили. Саша мій познакомився з нею. 
Саша пішов в армію, вони переписувалися. Ждала 
вона його. І  ми так договорилися... Скупилася там, 
колбаси, купила отаку хлібиняку, консерви набрали 
і поїхали. Поїхав моєї племенниці [чоловік], з трид-
цять дев’ятого году [1939 р.], в їх машина була, і мій 
зять. І  вони були старостами, і  ми поїхали сватать. 
Старости. Поїхали туди, а їх нема нікого дома... Саша 
приїхав сюди... Мати дома була і Ліда дома. Мати там 
і не готова, гуску скубла там сиділа. Ліда там же ж, 
навєрно, в хаті прибиралася, бо знала, шо ми приїде-
мо. А свата дома не було, а сам виглядав – по вулиці 
їхатиме машина, значить свати прийшли. І  оце так 
ми її засватали. Кажуть: «А шо тут, казали, і тьолочка 
якась у вас тут продаєцця. Не знаємо, хочемо на неї 
подивицця... І дівчат у вас тут багато... А нам надо». 
Ось виводять, Вєра – сестричка була... «Нє, вона нам 
не підходить». А Ліду виводять: «О, оце нам підходе». 
І  ото так пошутили старости. Хлібину брали, і  цю 
хлібину обізатєльно [...] должні порізать і кушать на 
«старости». А сваха ж отам, вона оту гуску вродє ску-
бе, а одна скублена в холодільніку, уже порубана, все. 
Тут вона нам дала гуску, мясо варить достала. Вже 
готове вкинула. Засваталися, а в неї вже там кипить. 
А тут і сват машиною приїзжає. Я її інструктіровала. 
У нас так положено було: «Ти согласна вийти заміж, 
значить, цю хлібину ти розрізаєш напополам. Даєш 
ти согласіє. А  як ти несогласна, вертай хлібину. Не 
ріжеш – ти несогласна заміж іти. А раз ти согласна, 
ти розрізаєш хлібину»... Вино робили, виноград же 
в нас тут був такий же ж сильний... Старалися на 
вечір, з обід [прийти свататися]... Старалися на су-
боту [заслати старостів]... Урожай збирають, трошки 
люди збирають там копійочку якусь, те продало, те 
купило, десь телятко підросте до осені, як здам його 
чи заріжу на мясо. Більше под осінь старалися. Пото-
му шо такі балаганчики накривали люди. А я внуко-
ві робила, в мене хата здорова, веранда на всю хату, 
зала здорова. То ми робили, столи ставили в залі... 
Договорене, шо вона ж уже дала согласіє, шо ідуть 
старости. А як не дає вона согласіє, то не посилають 
старостів. І раніше так... Рушники вишивали. Когда 
племенниця йшла заміж, старшої сестри, то я по-
мню, шо ще я рушник вишивала їй, вона так просила, 
шоб своя вишивочка була. Перев’язували старостів. 
Беруть обично два старости, як сватають... Іде і він 
[молодий], но він не заходе. Ось мою Таню як свата-
ли, то це було за Херсоном село, і ті по старинкє так 
страх придержувались. І  їх багато-багато приїхало 
до нас... А Жора приходе до нас і ото ж із старостами. 

У  його був дядько один і другий старостами. Коли 
вони прийшли, ці старости, і  кажуть до воріт: «Ви 
нас пустите в двір?»... А  тоді ж стали балакать, шо: 
«Нам казали, шо у вас дівчат багато  є. Можете по-
казать?». Кажу: «У нас дівчат немає. У нас, – кажу, – 
одна дівчина». Скромно отвічаю... Вже ж батька [чо-
ловіка] не було, то виходила я сама, робила це все... 
Вони стали казать, шо: «Ми от здалека приїхали, 
і нам тут казали, шо у вас дівчата єсть. А в нас хлоп-
ці єсть. Старости в нас єсть»... А  рушники ж наго-
товлені. І вони ото стали, помню, вже редиска була, 
сватати прийшли в маю, на дев’яте мая. Бо у мене 
менша дочка рождьонна дев’ятого мая, День Побєди. 
І вони ж оце стали балакать: «Заходьте в хату. Дивіц-
ця, які дівчата». Людочку показали, меньшу. «Нє, нє, 
нам така тьолочка нада, шоб вона була вже взросла, 
це дуже нам мала. Ця нам не до вподоби». Виходить 
Таня, позвали Таню: «Це вона?». А він: «Да, це вона». 
І ото ж зайшли. Поки ми приготовилися, і оце в залі 
столи накриті, там накривали, вже ж і Таня мота-
лася, і я ж тут. Сестра прийшла на змовини. То так 
називали. Накрили столик, сіли, побалакали. І зразу 
договарювались на свадьбу. А я кажу, шо перве мая, 
давайте на дев’яте – редиска підросте, закуска буде, 
і дешевше... А дєд сидить, він кацап же ж був: «Ка-
кая разніца, дєнь впєрьод, дєнь назад. Раз оні желают 
на такоє время, будем дєлать»... Та єсть такі дівчата-
пройдохи, шо женять самі себе на хлопцеві. Як такий 
слабенький хлопчик, так вони його як вхамутають... 
До сватів же ж ходили. На оглядини ходили. Та ми у 
селі каждий же знав. Це як відкільсь... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́», «ГІЛЕ ́ЧКО»)  Гільце ́. 
Я оце в Київ як їздила, вони пропустили, я  їм напо-
внила [нагадала], так вони зробили гільце... 

Наше гілечко рясне,  (2)
Всьому миру прекрасне. 
І старому, і малому,
І князьові молодом...

А гіле ́чко дружечки приходили [прикрашали]. І співа-
ють пісню:

– Куди, сестро, наряжаєсся, (2)
Що так біло одягаєсся»?
 – Наряжаюсь між чужії люди,
Ой там мені все горечко буде...
Дитина малая, свекруха лиха...

Прикрашали канфєтами  [...], лєнтамі, робили самі 
такі, ліпили, цвітну бумагу красили, цепочки робили, 
наряжали всим таким. На свальбі ставили гілечко і 
співали пісні під це гілечко:

Ой молодець Ванечка, молодець,
Щоб підрубав вишеньку під корінець.
Посипались ягоди по столу –
Нашому родові на хвалу... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Я дружкувала, скіки свальбів гуляла... 
Як ідуть сватацця, там співали:

Мати сина женила, (2)
Місяцем обгородила,
Сонечком підперезала,
В доріженьку виряжала.
– Виряжай мене, ненько, зараненько
Та до тієї тестоньки гордої, 
До моєї Анічки молодої... 
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Коли вони прийшли до калітки:

Теща зятя не взнала,
Каліточки та й позамикала:
Ізнадвору каблучками,
Зсередини замочками.

А каблучка – крючок такий. Так ми співали. Співали 
багато пісень... І тоді ж співаєм – перекличку робим. 
Про бояр співали:

Старший боярин маленький,
А другий – рябенький,
По столу плигає, 
Дружечок шукає.
А дружечки полякалися 
Та в солому поховалися,
А бояри понаходили, 
Танцювати повиводили.

Це вже гуляють і вже ідуть танцювать, уже з-за столу 
вилазять і співають. І про батька співають:

А наш тато Йосип та й Йосип,
Горілочку носить та й носить,
Під рукою тисне, 
Нехай вона йому скисне. 

А там співають:
А в нашого тата кучерява голова,
Кучерява, кучерява, кучерява голова.
Головкою трясе, горілочки принесе.
Горілочки, горілочки, горілочки, тату,
Як не даси горілочки, перевернем хату.
Перевернем хату догори ногами,
Оставайся, тато, з чорними бровами.

А потом якось ще про тата. Така інтєрєсна, кінець по-
мню, а начало не вспомню:

І сам не п’є, і нам не дає,
Мабуть, нею торгувать буде,
Під новою кібіткою, 
З молодою невісткою. 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Короваї пекли... 
З  четверга начинали шишки дома пекти. У  Таніной 
сестри була свальба, її тьотка замісила тісто, а я по-
магала шишки ліпить. Великі дуже шишки... Коровай 
пекли, так у нас оце-во гілечко [...], зрізали вишеньку 
таку, рясненька, шо гілечки, і  зв’язували її канати-
ком, і впихали у піч, поки влізе... А кісто оце ж ота-
ко розкачають, то гілечко пекли, з кіста розкачають 
вузенько, а  тоді опоріжуть крайок один, поріжуть. 
А тоді беруть намотують на палички, беруть із низу 
і до самого верху мотають, а там вже зубочки оста-
юцця... А щоб густіше, не одну ж палку, а шоб хоть 
скільки гілочок було, вони його зв’яжуть тугенько, 
шоб у челюсті пролізло. На жаровнях печецця. Спе-
клось, тоді витягають його і ті гілочки прикріпляють 
проволочкой, і деревце таке. Це ж рідня [...] нєвєсти-
на [пекла]... Співали:

Наша піч регоче – (2)
Короваю хоче,
А челюсти усміхаюцця –
Коровая сподіваю...

У  дівчини гіле ́чко ще ж було і коровай... А  раньше, 
особєнно оце Пролєтарка, села, то там такі були три 
сестри, так до їх всі наймалися, вони гілечко пекли. 
А тоді це гілечко ламають і кажуть: «На щастя моло-

дім». Хто трояк, хто рубель кине, а  їй паличку лама-
ють. На другий день уже. Як уже ж свальба пройшла, 
гілечко стоїть на столі з первого дня, наряжене те гі-
лечко, поперед молодих... Будь-яка жінка [могла пекти 
коровай]. Ламали дровця, колички такі, пхали в піч, 
запалювали піч. Потому розгортали жар із дров, він 
належує черінь... Тоді ж ото бомажкою пробують, як 
черінь. Або візьмуть муки жменю, як сипнуть відсіль 
та відсіль по черіні: як бистро горить мука, значить 
черінь гаряча, ще трошки дать счахнуть. Чоловіків не 
було [при випіканні короваю]. Збиралися рідня... Мі-
сили тістечко, робили коровай круглий [...] великий. 
Різали ото ж так цвіточками кістечко. То поріжуть, 
зліплять на коровай, густо-густо-густо... Гілечко  – 
оце-во «дівування» називалося... Гіле ́чко утикають у 
коровай... У його [молодого] коровай... Бо коровай же 
ж вони несуть, коли до нєвєсти йдуть на другий день 
же ж... Це [пекли] пироги, рулєти, таке-во. А канфе-
ти ж куплялися в магазинах, знаю, і раньше... Вони ж 
пекли шишки чи заказували... То це ж скіки пригла-
шонних, стіки ж і шишок надо, і запас же ж...  Лама-
ють його [«дівування»] тоже тако гілочками і розда-
ють... [Чи запікали в коровай гроші?] Да. [Що казали 
про того, кому дістався шматок короваю з грошима?] 
Щасливий... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Скликали на свальбу у су-
боту... От до нас приїхали пріглашать, к прімєру, і да-
ють нам одну шишку, і  співають дружки на машині 
там чи на тачанкє, на якому там транспорті... Женіх і 
нєвєста злазять, а ми співаємо на машині. А вони зла-
зять і кланяюцця тим, кого приглашають по списку. 
Там же список: «До тьотки Ганни поїдете, до тьотки 
Саньки, до дядька Івана». І  оце їздять, і  скликають. 
А ці жених і нєвєста злазять, дають шишку їм: «Бать-
ко і мати приглашають вас на весілля». Кланяюцця 
низенько... А  ті приймають шишку. Вже вони зна-
ють, на другий день, у неділю ідуть на свадьбу. Зараз 
откриточки дають, а тоді – з шишками. Просто одіті 
так ішли... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  А  мати ж іде і сипе нам канфєти по 
столу коло цього гілечка. Це вже як гілечко на столі, 
свальба проходе, як свальба. І  дружки із світилками 
перекличку роблять. Напрімєр, ми їм співаєм. Сві-
тилки – од жениха, а дружки – од нєвєсти... І жіночки 
молоді підключаюцця, там вже їм помагають [співа-
ти]. І  встають, ті там на лавкє сидять, а  ті світилки 
тут, а дружечки там сідають обично. І перекличку ро-
блять, співають:

Ой дружечки-пані, 
Обідайте з нами,
З нами, світилками, 
Срібними ложечками.

А ті отвічають:
Якби ж ми пані, 
Ми б не сіли з вами,
А ми б сіли з паничами 
За білими калачами.

Отак... Я, напрімєр, Сашу як женила, в Цюрупинську 
шишки заказувала. А от раньше, я знаю, шо ідемо на 
свальбі і дивимося, другий раз як якась рідня і не при-
глашонна, винесуть шишку дадуть. А тепер не ходять 
неприглашонні. А раньше було куча чужих людей, на 

ОЛЕШКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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нєвєсту йшли дивицця... Не кожному [давали шиш-
ку], а так, із рідні. То так виносили у фартусі, і там чи 
приятелька прийшла, всіх же не пригласять за стіл 
на свальбу... У молодого – боярини. А світилки, вони 
ж оце співали... А  за стіл сіли, перекличуюця... Яка 
начинає: 

Зась тобі, початуха, зась, зась, 
Було б тобі не починати, 
В порогах стояти, помиї хльобат...

Це ж та, яка начинає, єк жениха. А яка вспіне, хто пер-
вий начне. А та ж їй в отвєт таку саму дає... Мати ви-
ряджає дочку ж туди [до молодого], і ті там гуляють, 
у зятя... Там же ж свашки – уже ж замужні, це счітаєц-
ця, шо свашка... І тоді ж вилізуть на машину наверх, 
сядуть там, диван погрузили чи кровать, чи шо, і си-
дять на тому, і співають:

А ми свашки-щебеташки,
Вищебетали три подушки,
А четвертую – перину,
Вєрную Анічку – дружину...

Ілі «княгиню». [Якщо в молодих не було рідних бать-
ків, то хто заміняв їх на весіллі?] Хрьосні... Щас на-
німають тамаду, веде [весілля], а раніше це ж такого 
якогось приглашають на свадьбу, який такий вміє до-
бре балакать, старостів таких беруть. Старости руко-
водять... І раньше ми, дружки, дружкували, ми оце за 
перший стіл посадили нас, дружків. А приглашонних 
немає ще. Це молодьож гуляє... На другий день вони ж 
їдуть на розпісь, ми, дружки, сходимося, світилки – од 
жениха. І їдемо оце ж на розпісь, і співаємо. Розписа-
ли їх, жених же бере до себе. Там угостили нас, ми там 
поспівали, дружки, у  жениха, їдемо вже до нєвєсти. 
Поспівали і в нєвєсти, світилки з дружками, музика 
пограла, потанцювали. І наше дружкування кончило-
ся, вже начинають приглашонні йти з хлібом, з руш-
ником там, з платком. Ідуть і несуть хліб. І тоді ми вже 
уходим додому. Це раньше було так. А ті приглашонні 
гуляють. «Молодий» і «молода» [кажуть]. Старостиха 
[була]... Як ото дарують люди вже гроші, то вона, ця 
старостиха, бутильок носе на гроші або шишки подає 
на блюдо, водку підносе... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ, РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛО-
ДОЇ    В бєлом [молода]. В нас раньше, я помню, розові 
плаття длінні були. Тухлі були... Вінчик був, на лоба 
надівався. Так остро був. Куплявся вінчик. Спеціаль-
но в’язали свадібні вінці... Цей вінчик як восковий 
зроблений, тут у неї волоси покрутять, ці ж вінчики 
висять і аж сюди. Дружкам от, які ще дівчатка, вішали 
цвіточки... А вже замужніх перев’язували платками... 
[У  молодого] чорний костюм, біла рубашка. Фураж-
ка була... Як одівали нєвєсту, то конєшно косу роз-
плітали. Ті, шо вдівали, жінки спеціально нєвєсту 
наряжали... 

ВЕСІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  [Чим раніше їхали молоді?] 
Тачанка в колхозі була. У нас тут одна жіночка робила 
свадьбу, дочку оддавала. В колхозі була тачанка, прєд-
сєдатєля возили. Білі коні красіво прикрашені, всі в 
букетах. Раньше букети, цвіти. І вішали на коней... І на 
тачанкє... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Мати  [...] 
сина посипає, як його випровожа по нєвєсту... Мати 
виходе із хати, ідуть люди, співаємо: 

Мати сина женила, 
Місяцем обгородила,
Сонечком підперезала, 
В доріженьку виряжала.
– Виряжай мене, ненько, зараненько
Та й до тієї тестоньки гордої,
До моєї Анєчки молодої...

Він виходе за двір, з калітки, і мати тоді посипає. А ми, 
світилки, співаємо: 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ПЕРЕЙМА  Пере 
кривали дорогу. Стіл, на стіл бутилку ставляли і не 
пускали... Як оце мої сусіди. Вони приїхали забирать, 
а наші взяли та поставили столик на дорозі і перекри-
ли дорогу, і требують в сватів бутилку. А вони ж їдуть, 
беруть з собою закуску, бутилку. 

ВИКУП МОЛОДОЇ  Викупляв же ж молодий, вони ж до-
говарююцця, як сватаюцця... У нас буде дєвочка там 
викуп лять чи сестричка. Будуть там скіки кидать, 
кида по руб лю  – це мало, а  вона ж знає, шо должні 
дать пятнадцять, а там тіки три рубля, то вона: «Нє, не 
оддам, не оддам». Торгуєцця, поки не дадуть там двад-
цятка чи пійсят, чи за скіки вони договоряцця. Це се-
стричка сестричку свою продає. Потім пропускають, 
і ті свати сідають... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Мій внучок женився. В сєльсовє-
тє розписували, ми співали в сєльсовєтє, у клубі, пісні 
при розпісі... А такі пісні співали:

На вашій доріжці ми стелимо квіти, 
Щоб у вашій хаті щебетали діти.

Вони виходять, і ми на порогє співаємо:
Ой помалу, бояри, йдіте,
Пилом не пиліте,
Щоб нашая пава
Пилом не припала. 
Пилом не припала, 
З личенька не спала. 

***
Ой ви, вороги, 
Не переходьте дороги,
Ой нехай перейде родина,
Щоб була вєрная дружина.

Це вже як ми їх провожаєм із сєльсовєта, з роспісі... 
Стелять рушник, і стають. Ми співали:

А дружечки не гуляли  (2)
Та рушничок клали.
А Ванічка із Анєю 
На рушничок стали...

Буває разом [стануть на рушник], а буває нєвєста пер-
ва, буває жених. Так подивилися [...], раз вона перва, 
значить вона буде руководить, бо вона старша буде. 
Да, балачки були такі. А потом, оце ж після оцеї піс-
ні, коли вони оце на рушничок стали, їх приглашають 
затвердити підписсю їхні документи, а  ми співали. 
Як же ж ми:

Стелися, доріжко, до щастя стелися,
Два дружнії серця в єдино злилися...

Обручками [обмінювалися]. А  ще співали ми при 
розпісі: 

А Анічка із Ванєю – обоє вродливі,
Наділи обручки та й зв’язали ручки. 
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То ж рушничком зв’язують ручки. Беруть хліб [на 
реє страцію]. Оддають [хліб] їм назад, батькам. 
А  другий раз не хотять брать, оставлять. Шампан-
ське вони не п’ють, ми тоді сядемо, приносять же і 
катлєток... Принесуть там шо, то колбаски, нарізне ́ 
таке, шампанське. А ми за їхнє здоров’я шампанське 
вип’ємо, хлібчик поріжемо, шишки нам дадуть, пару  
шишок... 

ВІНЧАННЯ  В церкві вінчали. У нас у свахи, як Славік 
женився, то у нас, вони там недалеко жили, вінчали 
в церкві, ми були там. І раніше, но якось мало рані-
ше вінчалося. Це рідко коли так вінчалися. А  буває, 
свальби немає, тільки повінчають. Од вінця прийдуть 
і все. Вінчалися по п’ятницям... Як то вінчалися, то 
вони разом їхали. Це як до розпісі їдуть, так вона  – 
на одній машині, він – на другій машині. Після розпісі 
вони вже муж і жена... Ой, як не судьба, нічо́ не держе 
[навіть вінчання]. А  не знаєш наперед своєї судьби, 
шо кого жде..

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Благословляють [бать-
ки молодих], як із розпісі приїдуть. Приїхали з роз-
пісі – з віконою встрічають їх, з хлібом-соллю. Зразу 
ж до жениха він везе, там батьки встрічають. А тоді 
ж до нєвєсти. Батьки тоже з хлібом-соллю стріли, 
пригласили їх у хату, а  нас  – за столи. Це ми дньом 
поїли, шо нам там – картошки дали... І наше гуляння 
кончилось... 

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  За столами сидять, 
у первий день ото співають [найменша сестра]:

Я зятеві квітку пришивала, 
Три бунтіка шовку потіряла,
Один – зеленого, другий – червоного,
Третій – голубого для зятя молодого.

Це сестричка так зятьові... То на картуз пришивали 
[квітку]... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  А раньше і борщ ставили [...], і кі-
сіль... У нас готували жаркоє [...] котлєти. А раньше 
ставили борщ. На перший день ставили борщ. Кар-
тошку  [...], мясо ставили. А  вже тоді там помідори, 
огурці, салати... Борщ: буряк, картошка, квасоля. 
Зразу квасольку кидали, вона ж крепша, варицця. 
Картошечку, капусту, зажарювали, затовкували са-
лом старим, цибульки. Така в мами кованочка була 
із ручечкою, то накрише сала старенького небагато 
(і  свіжого, і  старого), потовче-потовче, і  це під кі-
нець – то так пахне тоді борщ цей... І тоді люди п’ють 
там, гуляють, там ті овощі, ті яблука були, ставили. 
А під кінець уже, на закуску – кісіль. Ото вже кісіль 
поставили – уже надо розходицця. Пироги із сиром, 
із капустою. І рулєти крутили. Пироги у жаровні так 
один коло одного, жаровня отака-о, ото три ряда лі-
пили і в піч. Чима ́лі пироги... І вареники варили, на-
ліплять. Холодильніків же не було, скільки зліпили, 
там перве подали. І там вареники. Закінчуєцця пер-
ший день [...], уже кисіль подали, значить, звиняйте 
люди добрі – люди розходяцця. Вже водки стіки не 
ставляли на столи. Там поставлять, потрошку випи-
ли, погуляли...

ДАРУВАННЯ  Дарунки – це як сіли за столи, покушали 
харашо, випили, потанцювали, повеселилися, а  тоді 
сідають за столи, за другим столом [дарують]. І  тоді 
начинають дарить шишки, ложуть на стіл. Наливають 

рюмки і кажуть: «Хліб-сіль беріть, а  молодим щастя 
даріть». Беруть хліб, цілують, ложать коло себе. Бере із 
підноса рюмочку, випиває, хто може. Хто водичку ви-
пиває. І даре хто гроші, хто там одіяло, хто там шо. А я 
всєгда приказку казала: «Дарю я вам одіяло, лягаєте 
вдвох, а встанете втрьох»; «Дарю я вам мішок пшінки, 
шоб не любив чужої жінки»; «Дарую я вам мішок го-
робців, шоб не любила чужих молодців». У мене така 
приказка: «Дарую я вам руб, я за цей руб всю жизнь 
в колгоспі працювала і хочу, шоб за цей руб нєвєста 
жениха поцілувала». То ж женіх всєгда цілує, каждий 
же [кричить] «Горька, Горька!»... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  А  коровай тоже давали лю-
дям, брали по кусочку, ламали, різали, давали, шоб 
люди з’їли за їхнє щастя, за їхнє здоров’я... Це ж же-
ніх і нєвєста ламали і давали. Було одламували так, 
брали, ламали і всім давали. А  то другий раз до ко-
ровая всі збігаюцця: «Дай мені! Дай мені!». І  гілечко  
роздавали...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  [Що було на столі перед молоди-
ми?] Гілечко... Ложки красной лєнтой зв’язані і поло-
жені на коровай. Це шоб вони не розсталися. Пляшки 
не зв’язують. Граньонні рюмочки стоять... Довго так 
хранять [вінок і фату]. А потом оно ж уже як жовтіє 
таке, та тоді ото десь гуляють на ку ́рях, та так надіваю-
ця в «нєвєсту», «женіха»... 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Пили, їли... Сідали 
за столи так, шоб дружки, які співають, шоб ближче 
сюди, до молодого, бо там же ж такі пісні співаюцця, 
напротів сідали. Там – дружки з нєвєстою, а з женіхо-
вої сторони – світилки... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А ми співаєм, як роздіваєм 
нєвєсту... Беруть дві женщіни, які хорошо живуть з 
мужами, примєрна сім’я... І мати-свекруха дає платок 
од себе... Ці дві молодиці беруть за края (одна – з од-
ной сторони руками, друга – з другой) і махають над 
її головою... Нєвєста, шоб була старша, должна ви-
тягнуть перва шпильку [...] з голови, а жених собі спі-
шить витягти. А ми співаємо стоїмо, ті махають. Якщо 
вони знають, вони з нами співають, ті, шо махають, 
а як не знають, то тіки махають. А ми співаєм:

Іскинь, іскинь, бо так не годицця,  (2)
Лучше дівка, як молодиця.
Іскинь, іскинь, бо так невподоба,
Пристане очіпок до лоба.

Раньше ж очіпки. І  ми співаємо. Це ж вродє сестри 
махають:

Я ж тебе, сестро, покриваю,  (2)
Щастя й здоров’я бажаю.
Будь здорова як вода,
А багата як земля.

Це так. А потом оце як проспівали, і ми раз, вони ма-
хають, молоді сидять. Молоді на двух стулях рядом 
сидять, а ззаду хтось прийде і ту головку, і ту так схи-
лить, головку до головки. А другий раз як стукнуть, 
я кажу: «Ну дурні ви!». Я предупреждаю, бо я ж там 
всєгда: «Не бийте здорово молодих, схиліть їх, як 
пару». А ми співаємо і не раз, і не два. А їм інтєрєсно. 
Кожух стелять на два стула, вони сідають на кожух... 
На кожусі вони і за столом сидять [...], щоб були багаті. 
Тоді помахали, і цим платком свекруха бере зав’язує. 
Свекруха покриває... А  ці цвіти одівали на старшу 
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дружку – значить вона на очереді замуж іти. А зараз 
уже, в  Херсоні, там дівчата ото ж танцювали, і  вона 
ото кидає [букет] – на кого попаде. І наша Наташа оце 
стояла, як Максим женивсь, брат її, і вона вловила, і в 
скорості заміж вийшла... Хранять десь у хаті [квіточку 
молодого], повісять на занавєсочку, другий раз довго 
висить той букет... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А так як оце ж виряжають 
нєвєсту, поспівали тут, од нєвєсти баби. Женіх за-
брав нєвєсту, там тоді гуляють, дарять, і нєвєста ж там 
остаєцця. І несуть тоді на другий день свати снідать... 
Виходили, встрівали її ж... Це давно, батьки розказу-
вали наші, було раньше плигали через огонь... 

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане. Давали стіл, шо необ-
ходіме, давали стулья, посуду дарили. Шо дарили, нє-
вєста то до зятя забирала... На другий день на вечір 
підганяють машину і грузять. І мати йде, держицця од 
хати до вугла... Так було... Співали. Виставляли просто 
його, як придане. Подушки... 

А ми свашки-щебеташки,
Вищебетали три подушки,
А четвертую – перину,
Для нашого Ванічки – дружину...

То ж ми вже одвозимо придане туди. А нас вони стрі-
вають, ті свашки... Відтіля приїзжають свашки по при-
дане. Од женіха свашки. І  ото ж грузять, баби своїх 
чоловіків візьмуть. І ото ж грузять чи на машину, чи 
на бричку, чи на шо. І  везуть ото придане, і  співа-
ють «Ой  ми ж свашки...». Вони ж приїхали придане 
забирать... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Нєвєсті 
снідать несуть, а нєвєста стоїть до столба прив’язана. 
В свекрухи вона. Капусти, буряків їй накидають, сіна 
покладуть, і прив’язана стоїть. А ті заходять, співають 
же ж пісні, шо:

Тут наша родина, 
Тут вона заробила
І пити, і їсти,
Ще й за столом сісти.

Канатиком обв’язують її, вона стоїть прив’язана, сіно, 
ясла, їй там тазик поставлять. Сіна, капусту, бурякі 
покладуть... Допустім  [...], йдуть, я  оддала дочку за-
між, і мої ж люди ідуть же ж до жениха, а дочка ж моя 
прив’язана стоїть. Ті ж люди співають... А заходять, то 
зразу ще й не пускають [...], а тоді ж пустять, а вона ж 
прив’язана стоїть. Смієцця, ну, шутять люди... А тоді ж 
ото викупляють її, шо вона ж прив’язана, одв’язують 
її. Тоді садять за столи і ставляють перед нею це все, 
шоб вона їла. Бо в свекрухи ж, як пісня співаєцця про 
свекруху:

Як були ми в свекрушини, (2)
Пили-їли од душини:
Соломою годували,
Водицею напували.

Оце співаєцця так... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  А ми ж спі-
ваємо, шо «підрубав вишеньку під корінець»... Вона 
чесна була дєвочка: 

Ой молодець Ванечка, молодець,
Щоб підрубав вишеньку під корінець...

Флаги ́ вішали на хату, на димар. Вилазять на дерево, 
як хата старенька, не пускають, бо завале там і хату. 
Повісе, у кого горіхи, і не зчуєшся коли. І вилізуть, 
і  кричать уже на горіхові. Вони зараніє договарю-
юцця, шо прийдем рано, поки люди зійдуцця. І тоді 
люди начинають сходицця, вони на горіхові кричать. 
Флаги красні. Вішали всяко, уже й беремєнна ходе, 
а  вішають все равно. А  може, він її взяв чесну, шо 
вішали... 

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ («КУРИ»)  А одяга-
юцця: 

Ще й на курятину, 
Ще й на гусятину, 
Ще й на тії лебеді, 
Шо плавають по воді.

Це як на кури співають. То ловлять курей батьку і ма-
тері. Ми ж гуляли на батьковому гулянні, на батько-
вих харчах, а  тепер несем курицю, несем картошки, 
несем капусти, несем жиру – хто шо, хто – вермишелі. 
А другий раз кажуть, той принесе вермишелі, а той – 
рожки, а той – ще шо-небудь. «Давайте гроші батькові 
знесем!». Борщ варицця [...], кури цілі, а тоді їх розри-
вають [і кладуть] у тарілки. І туди ж, де кури варились, 
вермишель чи лапшу [...] кидають. А тоді з бутилкою 
приходять вже з своєю на кури [...] ця пара – ми з чо-
ловіком прийшли. Ставляють тарілку вермишелі і та-
рілку з мясом нам на двох. Ми ж курицю принесли. 
Ходили раньше. І  як нарядяцця на кури, так ой Бо ́, 
і тазки ́ десь драні понаходять, тягають, і гілок, і матері 
кабака десь вкрадуть, кавуна, шо в кого в дворі – хо-
дять збирають. Курицю, ага, ми не даєм  – полізли в 
курник узяли. Принесли. Було, було. А зараз так воб-
ще. В  циганів [переодягалися]. Вони ж у циганське 
наряжаюцця, у  мене досі десь є циганська юбка. Це 
приходили брали наряжацця до своїх... Як я спомню, 
старша моя дочка женила [сина] в Цюрюпінські, ро-
била свадьбу, та надів Вова [...], сам повен, сам волоса-
тий – шо спереду, шо спина в волоссі, і вдівся в нєвєс-
ту. Як нахилився кланяцця свекрусі, а та нєвєста вся 
волосата. Умерти можна було. Оце ж так, оце ж ці об-
ряди, шутять, ото ж на нєвєсту, на женіха наряжалися. 
Я сама на женіха наряжалася. Капустину прив’язувала 
до горба, горбата була... На третій день у нас гуляли 
кури. У вівторок. І ряжені в вівторок, і на кури. І бать-
ка, і матір качають. На другий день батькові і матері 
дають гроші: «Ми гуляли на батькових харчах, на ма-
териних, а тепер давайте батькові на подарок та мате-
рі». Складаюцця по пійсят [50] рублів з пари. Раньше 
по десяткє було. Дають батькам і тоді їдуть купляють 
(грошей багато збирали, чимало людей гуляло). Бать-
кові труси, ліфік надінуть, матері тоже куплять шо-
небудь. А дєньгі оддадуть, шось мати купе підходяще 
таке... Цигани там, то в солдата нарядяцця, то як з ар-
мії. Юра, де він найшов ту шанель, каже: «Я тіки демо-
білізовался». Палка застругана – автомат... По-разном 
шутять. Ти тіки вспівай сміяцця...

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Купають, ставляють вагани – ван-
ну – та кропіви наберуть, та миють ноги і батькам, ма-
терям. Це свашки оці-во всі, хто гулящі, хто закапьор-
щики такі. Кропивою можуть мить. А  я кричу: «Не 
мийте ж їх, вони ж вам служили і кормили. Не робіть 
цього. З горіха листя наламайте і мийте їх. Воно ж їм 
болітиме». Гуляли... 
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КАТАННЯ БАТЬКІВ  Їздять, сідають, зараз прийнято, 

раньше в тачку садять батька і матір і везуть у калю-
жу. А  молоді біжать попереду викуплять, шоб мате-
рі, батька не перекинули з тачки в калюжу. А  тепер 
прий нято, їздять оно тракторці разні, маненькі, при-
цепа [...] із машини. Як поналазять туди, привозять і 
дрова у тім прицепі, десь дручок якийсь:  «Мамі дрова 
надо». Чудять, чудять...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Це [як] останню дитину 
[одружували чи віддавали заміж], «потрусини» на-
зивалися. Батька і матір трусять – ставлять на одіяло 
батька і матір, стелять ковйор чи одіяло, чи шо, і там 
співають свашки, приказують, а  їм кидають гроші. 
Трусять батьків... На коврік, на рядно, шо було. [Бать-
ки] пританцьовують, танцюють, музика грає. Вони ж 
там танцюють удвох, батьки, а їм кидають гроші... Оце 
ж як і кури, все в один день, на третій... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Так, розговори 
були, шо дощ – то неприятность якась, а як сонце, по-

года хороша, значить добре. Чи воно так, чи не так, 
такі розговори... Другий раз кричать: «Чого ви біже-
те поперед пекла, молодим дорогу не переходьте».  
І співають:

Ой ви вороги, вороги,
Не переходьте дороги,
Ой нехай перейде родина,
Щоб була вєрная дружина...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Оце ж розказують, шо на колготки ́ 
давайте ходить, збирать [гроші]... Хто – на мальчика, 
хто  – на дєвочку. Там остановлять. Свати там  – на 
мальчика, а од нєвєсти – на дєвочку. І тоді ото назби-
рають – хто більше. Обично в нєвєсти більше збира-
ють. Раніше не було, це зараз. Дарунки мотали в га-
зету. Позакручує там кучу, обмотує, а  там соска ма-
несенька. Замотували в бумажку. Мотають-мотають, 
мотають-мотають, бумажки намотано, а  там нема 
нічого. А тоді вже домотують до кінця, а там куколка 
манесенька або соска...
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ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН
с. Зайчики

Записала Л. Артюх 1989 р.  
у с. Зайчики Волочиського р‑ну Хмельницької обл. 

від Сосницької Анастасії Микитівни, 1915 р. н. 
СВАТАННЯ  З  хлібом ідуть свататися. Крають той хліб 

і їдять, її свати знають, що треба краяти. «Старости ́» 
кажуть. А як вона не хоче, то вона не дає кілішка. Дала 
макогона [тепер кажуть «гарбуза дала»]. Хліб не за-
чіпає. Хліб сват забирає, горілку. Двері молодий за-
криває плечими [спиною], щоб до неї не сватались. 
Йдуть  – швагер, староста, братова [сваха]. Ставлять 
горілку, не показується молода, то забрали горілку, 
хліб і пішли. Другі прийшли, кілішок подала, а піти не 
хотіла. Довелося платити за горілку й за хліб, а мама й 
тато сварились. Стояв нам бойкот [від радянської вла-
ди до заможніших селян], тим, хто мав багато поля, 
нас було дванадцятеро дітей, то я мала виходити за 
того, хто мене сватав. Мого батька ніби щитали кула-
ком, то ми [з чоловіком] у 1932 році побралися. Бой-
кот – не давали води, палити, варити, а сусіди все одно 
уночі приносили, бо ж дванадцятеро дітей було, треба 
було чимсь годувати. Батьків на п’ять років забрали 
у допр [в’язницю], а ми, малі, сиділи у бойкоті. Самі 
були. Й хату забрали, дали стару хату. Морг – дев’ять 
соток, а було двадцять два морги, то нас за куркулів 
держали. Бабуня перед смертю води просили, а голова 
сільради ще й ту воду їй вилив. Ніччю вона й умерла. 
По слову [згоді] – хустками всіх пов’язувала вона [мо-
лода], а його мама її зав’язує хустиною й лентою.

ЗАРУЧИНИ  Через тиждень збираються в неї. Несуть 
горілку, хліб, іде більше людей  – з десять-двадцять, 
кі́лько має роду. Вона робить закуску. Молода сідає 
з молодцем за стіл. Їли, пили. Пили до молодих, бла-
гословляли батьки, сваха – до свахи, сват – до свата. 
Перев’язувала молода весь його рід хустками... По за-
ручинах вже він її дарував.

ШЛЮБНЕ ОГОЛОШЕННЯ  У неділю – заповідь. Три не-
ділі підряд. Сповідалися, батюшка молітву вичитує, 
аж на четверту неділю шлюб дає батюшка. Так само 
було й у католиків.

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  До весілля у четвер 
починали готуватися. Колись казали, не можна по-
чинати весілля в суботу. Різали свиню, теля, ковбаси 
робили, пекли шинку, кров’янку, сальцисон з голови, 
дріглі́ [холодець]. В середу, четвер, п’ятницю хліб пе-
кли на дві п’єци [печі]. Житній, а пироги мало пекли, 
а варили більше. Пироги [вареники] до сметани, сир 
квасний. Капусту квасну клали.

ВІНКОПЛЕТИНИ  В п’ятницю починали віночки плести 
позолочені. Молода кликала на вінки дівчат, плели ві-
ночки з папера, позолотку. На дротиках – ленти. Лазон – 
зелененький дрібнесенький, барвінок тільки молодій 
за пояса, як фату затикали, а  тепер лазон чи́пляють. 
У молодої вінок – білий, у дівчат – розмаїтий, в лентах. 
В неї три ленти: голуба, розова і червона [під фатою]. 
Тепер не вбирають. Букетики з бумаги. Позолочують 
дружкам і дружбам, а молодим, то сам білий. Дарува-
ли [букети] на весілля хлопцям. Дружки́ їм чіпляють, 
а хлопці платять їм за це. Перед вінчанням. У неї тільки 
це робили, як приходив молодий з боярами. 

ДАРУВАННЯ  Він їй приносить сорочку з дружбами, 
старостами, світилками, а вона йому дає сорочку [на 
тарілочці]. Хрестик, платочок. В него «коса ́», плетена з 
хліба, і гроші, позакладені гроші й лазони зелененькі. 
Вони обмінюються «косами» [вид калача].

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Гільце́ у неї прикра-
шали на вінках. Вишня, з йолки мало, чіпляли ленточ-
ки, квіточки. Вирубували хлопці з її дружини. Верше-
чок, і коло кожної квіточки – колосочок жита. Дівчата 
прикрашали, батьки благословили. Ставили [«різку» з 
короваю] коло образов, за образи, не в хліб.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  
П’ятниця. В цей же день на коровай тато, мама про-
сили. Куми, сестри, щоб не вдови [пекли коровай]. 
Коровайниці несли яйця, муку, масло, цукор, мед. Три 
коровайниці  [...] пекли. Круглий [коровай], десять-
п’ятнадцять [кілограм]... По одному в обох молодих. 
Підошва [низ короваю], потім тісто. Щоб не додава-
ти тісто. Всередину [нічого] не запікали. Зверху – ви-
ноград, «зозульки», «качечки» розмаїті, цукеровою 
пудрою [прикрашали]... Піч вимітає перша хазяйка. 
Пекли в старшої коровайниці. Садила вона сама на 
лопаті. Загнітили. Як файний, то можна гуляти. Ви-
сокий коровай, щоб челюсти валити, добре молодим 
буде житися. Як лопне, то думайте, що три місяці про-
жила і вмерла. Три рази лопався коровай. Діжку не 
підносили. Руки мили, приповідували:

Як ми ліпили,
Як ми робили,
Які ми,
Такі й вони.

Воду корові вилили. Вмивали одна одну, щоб [молоді] 
любилися, дружилися. Витягнуть з печі віночок з бар-
вінку, рушником обв’язують, розмаїті цвіточки й ла-
зон, збоку – вінок, а всередину з паперу туди різку ро-
били таку, щоб була густенька, з дощиком на середину, 
три квітки зверха, і на кожній гіллячці [жито, квітка]. 
Ставлять на стіл. Потім мусить стояти перед молоди-
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ми. Ще два книші пекли, щоб коло короваю стояли. 
На весіллє прикрашають його виноградними листоч-
ками, кленове листя, зверху лазонами й цвіточками. 
Ці книші ріжуть і їдять. У великі миски. У обох по два 
книші. Молодий свій коровай і два книші несе до неї, 
а вона – до нього. Шишки ́ пекли. Патичок, на нього 
шишечки напалять, печуть на патички п’ятнадцять-
двадцять сантиметрів. Складають у миски, роздають 
по весіллю весільним. Шишки для коровайниць – ве-
ликі... Печуть коровай в родичів. До них приходять по 
коровай. Вони несуть з собою коровай, горілку. Мо-
лодий іде по своїх, а  молода  – по своїх. Ідуть до ко-
ровайниці за тим короваєм. Теж угощають, віддають 
коровай. Це в обох... Бере молода свою дружину і йде 
по коровай у неділю. В суботу з сорочкою молодець до 
молодої приходить. В суботу кінчаються вінки. Співа-
ли. В суботу готували гаряче...

ПЕРЕЙМА, ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Як 
їде молодий по молоду перший раз перед шлюбом, 
хлопці переймають недалеко коло двору раз чи два. 
Хліб він бере цілує, забирає, а  горілку їм ставлять. 
Тесть і теща його зустрічають. Два хліби має [моло-
дий], а вони свій дають, міняють хліб, частують на по-
розі, а тоді вже просять до хати... 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Викупляє молоду ще 
до шлюбу. Брат веде молоду, тричі обводить кругом 
стола. Співають:

Як брат сестру
За стіл веде.
Сестро моя,
Коса твоя
Золотая.

Молодець викупляє. Брат поступається місцем. Сідає 
коло неї [молодий]...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  В неділю молоду розбирає її дружина́: 
дружки́, дружби́, родина, молодиця  – свашка, моло-
дик  – сват. Старші просто в гості [йдуть]. В  нього з 
родини світилки три-чотири, а тепер десять, дружби, 
старости. Молода й молодець, хресний і хресна... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Молоду садять на 
подушку й розплітають посеред хати. Мама хресна, 
мама, тато, сестри, брати, і  всім приспівують. Тепер 
вельон убирають на неї, молодий дивиться. Йому ка-
жуть її підвести, а вона не хоче. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ВІНЧАННЯ  Потім 
вклоняються батькам, хлібом і образами благословля-
ють. На коліна стають, клекнуть на коліна й просять 
благословення і прощення. Ідуть до шлюбу. Мама жи-
том сиплють, цукерками. Хліб дають до церкви [два 
книші, по одному від молодих.] За них несуть, а перед 
церквою вони беруть і несуть у церкву. У притворі ста-
ють, тоді на рушник, хто вперед, щоб бути головним, 
то вперед стане. Свічки світять молодим. Як довго 
горить, вік довгий, а як загасне, то не житиме довго... 
Руки в’язав, і тримали віночки. Благословив, відвів три 
рази навколо аналою... До нього, на закуску з церкви. 
Додому... Переймають молодого й молоду, від слюбу, 
табурет, рушник, хліб-сіль ставлять, молодець і молода 
цілують хліб, а їм дають горілку. Давній звичай... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Вона теж бере до 
свекрухи два хліби і міняє з свекром і свекрухою... 

Молоду до свекрухи ведуть з образами, а  ззаду хліб 
несуть. Вогонь не клали. Посипає мама. Стежку сте-
лять квітами. Малі дівчатка з корзиночок стелять до-
рожку, а тепер теж так буває. Мама і тато встрічають 
з хлібом-сіллю й образом на порозі, хлібом міняється, 
мамі вона зав’язує платок, рубашку – татові. У хату за-
ходять. На порозі не стояти, недобре, не наступати, не 
передавати через поріг, так спродвіки. Щоб молода в 
піч не дивилася, затуляють піч, хазяйка, що палить. 
Коли її завинуть, вже тоді можна, вона може зазирну-
ти в піч... 

ПОСАГ  Посаг у кожного в своїм домі. Посаг – це дару-
ють її дівчата, хлопці. Дівчатам шишки не дають. Мо-
лоді сіли за стіл, старі вийшли з-за столу, гуляють. Ді-
вчата співають:

– Ой матінко, голубонько,
Стань собі проти мене. (2)
Перепий же до мене
З повною повненькою,
З доброю доленькою.
– Ой що маю, то ті даю,
А доленьки не вгадаю...

Прида ́не. Її рід іде до него. Несуть подушки, перину 
і скриню, тепер  – шкаф... За хлопцем, як іде до тещі 
[в прийми], дають ціп, косу, а як молода, то кужілка, 
преслеце, веретено, образи беруть зі стін [коли моло-
дий забирає молоду до себе додому]...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Розбирають вельон з моло-
дої, свекруха зав’язує назад, перегулює [перетанцьо-
вує] з мамом [свекрухою], тоді сідає, мама її розібрала, 
тоді з дівчатами перегуляє вельон, з дружками й сві-
тилками. Потім самі йдуть спати.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  В понеділок сходяться на 
скла́дане. Несуть горілку. Молода зо три рази змітає, 
а вони сміття розкидають, по три рази, для забави, по 
воду посилали, а вони виливають. Піч колупали, щоб 
молода мастила, білила.

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Цигани йдуть в 
закроми. Курка  – вівторок. Перебираються, весільні 
несли курку з його роду до неї, а з її – до него. На зату-
лу грали, ложками били. Циганів вбирали, щоб кури 
збирали. Фату вбирали на стариків. В молодого, в мо-
лоду, діда, бабу...

КУПАННЯ БАТЬКІВ  За останньою дитиною. На візок, 
коло кирниці, возили батьків і хрещених, у воду ки-
дали, воду лляли, коло кирниці тричі обводили й об-
ливали. Горілку ставлять. Подерте одягали, возили в 
цьому одязі. Забава була в середу... 

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН

с. Лісоводи 
Записала В. Борисенко 12 липня 1980 р.  

у с. Лісоводи Городоцького р‑ну Хмельницької обл. 
від Волос Ніни Олексіївни, 1932 р. н.

СВАТАННЯ («МОГОРИЧ»)  Як молоді між собою домов-
ляться про одруження, роблять могорич [сватання]... 
На могорич збираються з обох сторін осіб сорок. Ідуть 
наречений, його батьки, близькі родичі. Молодий іде 
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з двома хлібинами, мати несе калач, батько – пляшку 
горілки. Як мають прийти старости, молода ховаєть-
ся. Заходять старости в хату, кладуть на столі хліб, 
калач, ставляють пляшку. Наречений шукає молоду, 
знаходить, бере за руку і веде за стіл. Молода виходить 
із-за столу і в’яже старостів рушниками [тепер часті-
ше  – хустками], матері молодого дає хустку, батько-
ві – рубашку. Тоді сідають всі за стіл. Під час гостини 
домовляються про дату весілля, кількість гостей, про 
подарунки. Після могорича подають заяву в ЗАГС.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Весілля починається в четвер 
з обряду «гуски». До молодої сходяться родичі, молоді 
жінки, які в злагоді живуть з чоловіками. Приносять із 
собою борошно, цукор, яйця. Місять тісто і випікають 
«гуски», калачики, коровайчики [маленькі булки]. На 
«гуски» ввечері приходить молодий і приносить в хус-
тині колач і «гуску» [калач – плетений, видовжений і 
без отвору]. Кладе колач і «гуску» на стіл. Усі, хто є в 
хаті, сідають за стіл. Мати обмінює йому колач і «гус-
ку», і він після гостини повертається додому.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У суботу молода з друж-
ками йде запрошувати на весілля. Дружки несуть по 
декілька «гусочок», спечених у четвер. Молода йде до 
трьох хат на схід сонця, несе хлібину із житнього бо-
рошна, потім хліб лишає вдома. Якщо в родині є хлоп-
чики, то їх молода просить в кут. Це в день весілля їх 
садовлять на покуті. Запрошуючи на весілля, дружки 
в родичів збирають барвінок і дають за це «гуску». 
Барвінок складають у хустину.

ВІНКОПЛЕТИНИ  Увечері в суботу – вінки. Дружки сіда-
ють біля столу, молода розкидає перед ними барвінок. 
Дівчата співають:

– Вийся, віноньку, гладко,
Як солоденьке ябко [яблуко].
Як не будеш ся вити,
То ми тя розірвемо,
Самі ся розійдемо.
Ти, хрещатий барвіночку,
Чи боїшся морозочку?
– Я морозу не боюся,
По морозу розстелюся.
– Ти, молода Галинонько,
Чи боїшся Миколоньки?
– Я Миколи не боюся,
Бо я із ним поберуся.

Тепер більше молодиці співають, а  дівчата плетуть. 
Сплетуть віночок, молода кладе хліб, дружка кладе ві-
ночок на хліб, і  молода забирає вінок. У  неділю цей 
вінок до коси чіпляє. Дівчата співають:

Ой дайте нам горівки
Із нової барилки.
Ми тої не хочемо,
Бо тая сколочена.
Дайте нам чистенької,
Як мід солоденької.

Староста частує дружок. Ще як починають вінки 
вити, дівчата співають «Благослови, Боже...». Старо-
ста благословить. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Після вечері мати по-
чинає розплітати косу нареченій. Молода сидить на 
подушці:

Дай, матінко, масла,
Що коровицю пасла...
Масла, матінко, масла...

Як розплете косу, кладе на голову вінок. Молода встає 
і чіпляє букет молодому, дружки чіпляють букети 
дружбам. Танцюють, і вінки опівночі закінчуються.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД («ДРУЖИНА»)  Молодий збирає 
дружину, щоб іти до шлюбу. Молоді до Будинку куль-
тури йдуть окремо, кожен зі своїми гостями. Дружи-
на – світилки, дружби, молода з дружками. «Брати» – 
це весільні чини, ними можуть бути і сусіди... Обі-
дають, і  наречений іде до нареченої з дружиною. Як 
молодий приходить по молоду, свахи співають:

Тут наше перо впало,
Тут нам ся сподобало,
Тут нашим коням паша,
Наша Ганнуся, наша...

КОРОВАЙ  Після урочистої реєстрації шлюбу молодий 
і молода йдуть по короваї. Молодий з дружбами  – 
по  свій, молода з «братом», дружками, свахами  – по 
свій. У  родичів, де пекли коровай, дружину приго-
щають. Коровай бере «брат» молодої [у  молодого  – 
дружба]. Другий «брат» несе різку [молода ялинка]. За 
ними йдуть коровайниці [5–7]. Господиня – короваю 
пара. Коли йдуть по коровай, співають:

Журилися сусідоньки, журилися люди,
Що на мої голівонці віночка не буде.
Прийшла тая неділенька,
Я віночок ношу.
А я своїх вороженьків
На весілля прошу.
Прийдіть, прийдіть, вороженьки,
До моєї хати...
Наїстеся, нап’єтеся,
Будете брехати...

Як виносять коровай із хати від тітки:
Цьотуня ласкава
Коровая сплескала,
Не житній, петльований,
Всій родині дарований.

***
Тече річенька, тече, 
Тітка коровай пече, 
А вже річенька стекла,
Тітка коровай спекла.

Ідучи дорогою, співають:
Короваю, короваю, (2)
Везем тебе коло гаю,
Коло гаю понад Дунай,
Ти, Галюню, не думай.
Іде твоя родинонька,
Везе тобі коровай.
Не житній, но пшеничний,
Всій родині величний.
Пшеничний, петльований,
Родиною дарований.

Мати нареченої [або нареченого] виходить зустрічати 
гостей. Коровайниці співають тричі:

Ой стій, ворон-коню,
На й ся родині вклоню
За той дар величний,
За коровай пшеничний.
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Молода кланяється тим, хто пік коровай [тітці, бабу-
сі]. Несуть коровай до хати під супровід пісні:

Щаслива Ганнуся у Бога,
Спекла її тьотуня коровай.
Під ним підошва залізна,
Над ним обручка златиста.
Надовколо китиці з пшениці,
Сплескали коровай сестриці.

Кладуть коровай на столі і співають:
Ой на столі, столі
Великі дари стоять.
То тобі, Ганнусю,
За твою услуженьку,
Що так вірненько служила
Та й свої тьотуні [бабуні].

ПОСАД, ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Усі сіда-
ють за стіл. Розпочинається обід у молодої... Молода 
сидить за столом – сіла на посаг. Коли дружина моло-
дого – свахи, світилки – сіла за стіл, то молода починає 
перепивать своїх родичів. Ділять коровай нареченого. 
[Коровай нареченої будуть нести до молодого і там 
обдарують його родину.] Співають: 

Ой дайте нам міри,
Городецької віри
Коровай розмірати,
Родину поділити.

Спочатку короваєм пригощають рідних батька й ма-
тір, потім – хрещених батьків. Дають шматочок коро-
ваю, «гуску», подарунок [хустку, відріз тканини, со-
рочку]. У відповідь віддарюють молодих і обов’язково 
приказують: «Дарую білу сороку, щоб мали сина до 
року»; «Дарую в лісі пень, щоби любилися ніч і день»; 
«Дарую мішок проса, щоб не ходила молода боса»; 
«Дарую мішок жита, щоб не була бита»; «Даруєм мі-
шок гречки, щоб не було в сім’ї суперечки».

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молода за столом скло-
няє голову на буханку хліба і так сидить. Обабіч неї 
стоять «брати». Молодий скупляє молоду, а  «брати» 
торгуються і тримають руки перед молодою. Нарече-
ний платить гроші, піднімає голову нареченій і цілує 
її. Починають збиратися до молодого.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Мати кладе дочці на плече 
намітку і хустку. Намітка – шматок полотна. Дружби 
несуть подушки. Свахи співають:

Пропила мати дочку
На солодкім медочку.
Було меду не пити,
Було дочков робити.

Молода до свекрухи йде з хлібом. Батьки молодого 
зустрічають сина й невістку з хлібом. Обмінюються 
хлібом. Наречена пов’язує свекрусі хустку, заходять 
до хати. У хаті свекруха знімає фату і пов’язує невіст-
ці хустку. Молода вельон [фату] кладе по черзі на всіх 
світилок.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Родичі – придани – несуть від моло-
дої коровай, різку [«гільце»], торбу «гусок», подарун-
ки його рідні. Різку прив’язують високо на дереві. 
Старший «брат» ділить коровай і роздає всім роди-
чам молодого. Придани співають, коли приходять до 
молодого: 

Розсувай, свате, хату,
Бо ми ся не влізем
Та й на п’єц полізем.

Придани гостюють у молодого всю ніч. Повертаються 
в дім нареченої під ранок і співають:

Були в свата багатого,
Їли цапа рогатого.
Були ми на придане,
Їли ми бараболі,
Гречану кисилицю,
Пшеничну паляницю.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Понеділок. Гості – родичі 
молодого – сходяться до нього замітати хату. Розкла-
дають по хаті сміття, молода прибирає. Одягаються 
в молодих, кажуть «дурна молода». Надвечір молоді 
йдуть на вечерю до батьків молодої... 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Зяньківці
Записала С. Маховська 23 червня 2013 р.  

у с. Зяньківці Деражнянського р‑ну Хмельницької обл. 
від Бронецької Олени Семенівни, 1931 р. н. 

СВАТАННЯ  Як подобаєцця йому [хлопцеві дівчина], 
він раз прийшов на вечерниці, другий, а  то вже би 
сватав... То гарно... А тепер... Прийшов, взяв там два 
старости, випили могорич, зробили сватання, багаць-
ко людей просили. Заказали, коли уже буде свадьба. 
Свадьбу відгуляли, то вже і життя було. Старости [...] 
взяли бутиль горілки і йшли. І хліб брали. Хліб кладут 
на стіл, вже дівку сватають... На стіл різали [хліб] і [...] 
горілку пили. Так холодець, всьо лагодили. Колись 
лагодили мало стравів, но вкусні. Варилиха прийде, 
налагодить. Варилиха – ця, шо варит. А то так красі-
во співают. Вона виклала на стіл, тоді входе і плеще 
їм, шоб вони пили горілку. Гарно було! Приходять 
[старости], кажуть: «Шо там, як у вас? Ми дівку бу-
дем сватать!» – «Яку?» – «Середну». – «Ні, вона ще не 
прибрана».  – «То саму старшу!»  – «Уже прибрана». 
От дівку берут, це ще колись давно, садять в тачку і 
каже: «Поспела! Поспела!». Сміюцця. Каже: «Вже по-
вів! Поспела!»... Тако прямо сів, запріг, її в тачку [по-
садив] і везе – шо вона вже буде віддавацця. Сміюцця. 
Гарно! Та як коли: і сім, і  п’ять, і  три [старости]. Як 
коли  є. Но так гарно  – ідут і співают... [Чи були ви-
падки, що дівчина відмовляла хлопцеві, який заси-
лав старостів?] Каже, шо я не буду віддавацця. І всьо, 
молодий пішов. Не давали вже [гарбуза]. Це якби 
вже другий раз прийшов, то вже б дали гарбуза. А як 
раз, то нє... Батьки на сватання йшли. А зразу то йде 
тільки два чи три старости, дают по рушникові старо-
стам, а молодому – хустку. «Всім, – кажуть, – дала по 
рушничку, а молодому – хусточку». І красіво. І ідуть,  
співають... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  [Батьки казали:] «Благо-
слови, Боже...» А це як скропляють, іде на село: «Скро-
пи нас, матінко, свяченою водою, щасливою долею»... 

Мати дівчину родила, 
Місяцьом обгородила, 
Здоров’єм перезала, 
На село випроводжала... 
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ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  А  вже як ходе молодуха 
просе на весілля, то каже: «Дуби-дуби високі, на тебе 
листя широкі, широкий лист, дрібне насіння, ходимо 
просимо, сусіди, на весілля. Сусіди-голубочки, при-
ходьте на весілля». З дівчатами [ходила молода], з де-
сіть дружок. Вже, може, і п’ятнадцять. Так гарно спі-
вають... Калачі [носили із собою]... А він [молодий] з 
дружбами ходив. Там п’ять-шість дружбів, а  дівкам 
давали [...] кукли́ такі. То вони приходять уже з про-
шення, тоді музика грає, вони тріпають кукли, а тоді 
в’яжуть. Прядєво таке є, а  потому вмочили, терли, 
і такі кукли. Дівкам давали. Це та хатна́, хазяйка. І гар-
но так... То пішли гуляти, а  ті кукли скачут такі-во, 
а вони гуляють, а кукли підскакують... За пояс [їх ві-
шали]. Віночки вбирали тако, як має іти просить на 
весілля... Як то дружба чи дружка, то кладуть калач на 
стіл [...] і просять. Молода вклоняєцця тім батькам і так 
само в весіллю вклоняєцця... Їздили [сироти на кладо-
вище] – просили на весілля, плакали, просили батька 
на весілля. В суботу... Заходять на цвинтар і просять, 
плачуть, а його нема... [Калачі] пекли в четвер, шоби 
вже на суботу були готові. Цілий п’єц печуть... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  [Калачі] пекли в четвер, 
шоби вже на суботу були готові. Цілий п’єц печуть... 
То в п’ятницю печут [коровай] чи в четвер... Там як 
присутні, то тіко дві душі. Та, шо вкладає, та,  [що] 
робе. Одна вкладає, тоді гнітять, а тоді виймают... То 
там таке-во, салати, то то вже кладут [ставлять] на 
стіл... Сядут у дворі, хто вино, хто пиво п’є, хто шо 
хоче... Запікали мнясо. А в коровай багато яєць, самі 
жовтки, шоб були жовті, сахарю, меду. І  тако як ви-
ймають з п’єца, і тако разоб’ют білок, і таке біло, воно 
так в купочку, в купочку, а воно таке, як вата, догори 
попідходило... Капуста, холодець, вінегрєт, чебуреки, 
пиріжки там зо всім, каша гречана, каша молочна. 
І поклали [подали] кашу гречану, то співають:

Не вмів дружба гречки косити
І не вміє дружки просити.
Сюда-туда повертаєцця,
Кашею запихаєцця.

А дружба смієцця... Давали [наприкінці кисіль]. То ко-
лись всьо з крохмалю лагодили, а потім як у мене ро-
дичі, то видушували [з форми різні фігурки]: качечки, 
гусочки. То тако [...] стоїть на желє. Отаке гарне, шо ну... 

ВІНКОПЛЕТИНИ, ДІВИЧ-ВЕЧІР  Такі віночки з бар-
вінку... То дружки сходяцця і співають, і  плетуть ві-
нок. То барвінок і такі-во всілякі. Як на голову, то зо 
стружки... Та й так, кожний віночок отдєльно, і  то 
так спритно – тут синій, тут білий, тут рожо́вий, тут 
червоний,  – ну, красота!.. А  йому [молодому] тільки 
букет на груди, вже як він іде до шлюбу... З парафіну. 
Вона йому чіпляє, він  – її... В  суботу [плели вінки]. 
В  п’ятницю приїжджає молодий, як з чужого села, 
приходе, сідають за стіл і співают: «Плела (там яка) ві-
ночок з барвінку зеленого...». Гарно... [Молодий] при-
носить горілки, кладе їм могорич за те, шо роблять 
вінки... У молодого вже нічого нема. Бо там вечором 
вже ідуть, то так вип’ють, то ідуть до молодухи гулять. 
Свої музики, і ідуть гулять... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ПЕРЕЙМА  То 
приїхав [молодий]. То клали отам-о, хлопці такі були 
не в весіллю, такі, бокові. То клали бухоня хліба, та-
бурет і перепиняют... [Боярин] дає літру горівки. То 

вони кажуть: «Мало!». Дає другу. І вони пішли собі з 
хлібом. Взяли цей хліб і пішли. То гарно. Заходили в 
хату, молода чи молодий тримає двоє бухонів ніби під 
пахвою єдною і другою. Виходить мати з хати, молодо-
го чи молодої, і міняє – кладе свій хліб йому під пахву, 
а його хліб бере собі і каже: «Просимо в гості до хати». 
І ото співають:

Слава Богу-дусі,
Вийшла теща в кожусі.
Будь, зятю, багатий,
Як той кожух патлатий...

МУЗИКАНТИ, ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Барабан, 
скрипка чи гармошка. То так вистукають. А  яка-не-
будь повариха з варешкою, з макітрою гуляє. Всі хло-
пають і сміюцця. І гарно!.. Мотають той дідух, палять 
і гуляють. У [день] весілля. Забавка така, як задимить 
той шалаш, біжать, гасят, сміюцця, відро води  [ви-
ллють] на якогось дядька. Він пішов собі гулять... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Бере з родини, про-
сить з восім світилок. І  так гуляють всі. І  співают. 
А вже як сіли за стіл, ті співають вже: 

Ой старосте-дядьку, 
Наведіть там порядку.
Виведіть нас з-за стола,
Не робіть нам сорома.
На двір танцювати,
Бояр оглядати,
Чи не криві ноги,
Як баранячі роги.

***
Наш староста вдався, 
Сім літ не вмивався,
На восьмому році
Пішов до потоку.
На потоці вмився,
Серпом підбрився,
Перевеслом підперезався,
За старосту ввібрався...

І співають:
Наш дружбонька вашу світилку сподобав,
Купив їй за сто золотих биндочку.
– Чи будеш мою биндочку носити,
Чи будеш мене любити?
– Буду в твоїй биндочці ходити,
Буду тебе, хлопче, любити... 

Тоді вже співають:
То чому в нашому дому та й порядочку немає.
Нема родини, ані половини, немає батька  
 рідненького. (Це як нема батька.)
Пошлем Галочку на Вкраїночку, по її родиночку.
А соколонька – помежи неба, бо нам батенька  
 треба.
Галоньки летять, весело гудять, бо родинонька  
 буде.
Соколонько летить, крізь небо вертиться,  
 батенько не вернецця.
– Рад би стати, пораду дати свому дитяткові.
Сира земля ручки прийняла, оченьки засипала...

[Хто раніше вів весілля?] Хресний батько з мамою 
хресною... Як [...] молодий їде, то співають:

Попід сад, попід виноград зелений
Там ішов молодий, там хлопець з дружбами,
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Сидів собі та й у шапочці, слухав.
Йому здалось, шо зозуля кувала,
То дівчина плела віночок, плакала.
– Ой не дай мене, моя матінко, від себе,
Нехай я схожу ті два віночки в тебе.
– Не іде вже, доненько, бо вже сходила, 
Слава вже між добрими людьми згодила.
Хочеш ти ще по селу ходити
Та ще хочеш молодими хлопцями гордити...

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  А як ти ідеш на 
весілля, несеш тоже калач і перепій – шо маєш. Хуст-
ку перепивають, на плаття – то гарно. А молодуха п’є 
чарку до них. І так красіво!.. Ото вже сходяцця свати, 
берут горілки, п’ють, співают. Тепер – нє, тепер поза-
пишаються, сидять за столом... [Що раніше дарували 
молодим?] Хто шо мав. Гроші давали, посуди давали, 
із краму давали  – платки дорогі купляли, перепива-
ли... Вже його [коровай] ділять в неділю... А до коро-
ваю кладут гроші... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Хустку дали, білу таку  [...], 
збоку букет весільний. Тей, шо на грудях, його здоймут, 
вона пішла гуляти з дружками. А як мали знімати ве-
льон, то бере дружба і гуляє. А поклали [на] діжку пікну, 
шо хліб печут, кожух... То має сісти, а вона раз – не сяде, 
аж перекине її. А тоді співают пісні. Гарно! То співали:

Шо хтіли, то зробили:
З коржа – паляницю,
З дівки – молодицю... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Скропляє 
[мати], бере свячену воду... [Молоді стають, і  свахи 
співають:]

Скропляй нас, матіночко, свяченою водою,
Свяченою водою, щасливою долею.

***
Мати дівчину вродила, 
Місяцем оповила,
Здоров’ям перезала, 
На село виряжала. 

***
Старосте-старостонько,
Висватай мені дівчиноньку.
Чи чорняву, чи русяву,
Аби гарна була.
Аби була люба, мила, 
Шоб до людей говорила.
Щоб не була джинджураста,
То не буде дуже клясти. 

[«Джинджураста»] то така, знаєш, вредна... А в вельо-
ні то вже [...] як виходить, то колись не такі люди були. 
Вийшла з хати і поцілувалася з усіма в хаті, виходе, 
кожну дитину поцілувала. А я вже така дівка була тро-
хи, то мені припало два рази поцілувати, то я кажу: 
«От красива!». Бо то два рази поцілувала. А в нас ще 
була дівчинка, а то: «То солодка була, шо поцілувала»...

ПОСАГ  Кажуть, ніби вже то весілля. Берут коні запряга-
ют, корову до коней то в’яжут, молодуху зібрали. При-
дане дали – всю одежу. А єдна жінка, колись моя мама 
розказувала, шо покладут, і там всьо, шо в житті треба. 
Вони кладут все  – вона викине, вони знову кладут  – 
вона знову викине. [Придане перевозять] в той самий 
день, як молодуху забирают. То на віз кладут... А то ті 
під вікном кажуть: «Кілько килимів багато дали!». То 

такі баби старі, вони не хочуть до хати йти, бо їх не про-
сять. То тіки щітають, кілько чого дали. Всяке співали:

Тупо-тупо коло діжечки,
Зародились сироїжечки.
Чи сироїжки брати,
Чи невістку вертати.

***
Невістко моя дорога,
Не рік я тебе чекала,
Сім неділь шмаття не прала.
На тебе, невістко, чекала...

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Берут вбираюцця, 
моя мама було, покійна, в  штані вбираєцця, а  хло-
пець – в сорочку, і ходять, просят на весілля. Ті пішли 
до жінки, а вона не бачила ще такого чуда та й пере-
лякалася... Та й каже: «Нашо ви її наполохали?». Вони 
кажуть: «Ми просили на весілля!». То давали їм там, 
хто давав яйці, хто – гроші... Вони [гості] самі несли. 
Як то весілля, то те вже несуть когута, курку – ще жи-
вими, шоб рухалися...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Катали [батьків]. Берут тачку таку 
довгу, запрягають два хлопці і співают... 

Гоп, сані, гоп, сані,
Берем бабу на сані,
Вберем бабу, як дівку,
Будем пити горілку.

І кругом села їздять, і співають. А діти біжать. А ті ки-
дають цукерки, а ті біжать за ними...

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Мушкутинці
Записала С. Маховська 25 червня 2013 р.  

у с. Мушкутинці Дунаєвецького р‑ну Хмельницької обл. 
від Ярмолюк Ганни Ананіївни, 1929 р. н.,  

родом із с. Антонівка Дунаєвецького р‑ну  
(у с. Мушкутинці мешкає з 1969 р.)

СВАТАННЯ  Прийшов до мене три рази на вечорниці, 
та й вже прийшов в старости. Попереджав. А  прий-
шов другий такий, шо не попереджав, із свого села. 
Це картіна була в мому дівоцтві. З того села приходит, 
там в Хмельніцкому робив елєктріком, і  [його] мама, 
вони тоже були бідні, і  вона прийшла  [...], то каже: 
«Іринко, твоя Ганя бідна і мій син бідний, давай, не-
хай собі женяцця, аби помагали, та й будуть жити». 
А я думаю: «Балакайте собі там». Я не годна то сказати. 
Той прийшов з старостами борше, сільський. А той з 
Дем’янок, із сусіднього села. Приходит, ті вже п’ют мо-
горич. Там мама вже якийсь картофель, бо ж не було, 
хліба не було, нічого. Мамалиги якоїсь, таке було. І той 
прийшов, а  вікна такі низенькі були, маленькі, в  ха-
тинці. Тут у мене нема, шоб я тобі сказала навіть, які, 
таке-во віконце було. Він подивився під вікно, шо тут 
уже п’ют. То сільський прийшов борше, а той пізніше 
з Дем’янок... От приходит під вікно. Подивився, шо 
той привіз, і він прийшов, такий староста, і вже сту-
кає в двері. А я знала, шо то він прийшов, та я кажу до 
свої мами: «Мамо, вийдіт!». Мама вийшли. А він каже: 
«Най Ганя вийде». Я виходжу, він каже: «Ти ізмєннік 
родіни»... Я кажу: «Слушай, дорогенький, я і за тобою 
не переказувала, і за ним». Я не знаю, як воно має бути 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



530 ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

дальше. Він пішов. Мені просто тої дівчини, де він по-
тому посватав був [...], було жалко. Він тоді це від мене 
пішов з тими старостами в Дем’янківці і посватав в 
Дем’янківцях дівчину. Зразу від мене і зразу туда. І шо, 
а я тоді шо, беру, той поїхав в Хмельницьк на роботу, 
а я збираю флєшки [пляшки] і несу до його вуйка, від-
даю могорич – відказала... Приходе вже він, той пер-
ший, Янко, шо вже був чоловік, шо син від його був, 
та й каже до мене... А там вуйко в него був, ще Ростоя 
там є така [...], а то була наша бригада, то маленьке село 
було, двісті було всього хатів. А се щіталася так одна 
бригада. Приходив він якось то годи́ти музику [...] та й 
шось там спитав за мене. А всі вже сказали, шо я від-
казала. Бо се село. Город – то наче там і нема, а тут є. 
Він шо робе, музики не годе, вертаєцця в Дем’янківці, 
в своє село... Вже купив плаття тій дівчині. Відбирає то 
плаття, приходить додому, а в нас тут дівчина віддава-
лася, то була одна сільрада, то приходе сюда і в клуб, 
і на весілля, хто там, бо так в селі... Я ж на цім весіллю. 
А це була зима, прихожу, дивлюся, шо в мене подвір’я 
таке стоптане. Хто то такий в мене був? Вже ті хлоп-
ці порозходилися... Менший брат вже був в армії, а я 
ніби вже була сама вдома. Я прихожу до хати, девіть [9] 
душ сидит... Ми нічо’ не знали. А мій брат з Радчинець 
прийшов в гості, і вже так он і застав. Я приходю, а то 
в кар’єрі його вуйко робив бригадіром, я  викликаю 
його, кажу: «Тичинський, шо вони стукають?». А він 
каже: «Ганю, вони їхали, шоб пошлюбитися». Я кажу, 
шоб забиралися. Та й ні. То вже за дві неділі весіля. 
За дем’янківського [вийшла заміж]... [Ви його люби-
ли?] Навєрно, нє. [Любила] того хлопця, шо в армії 
був... Якшо приходять [старости], так несуть горілку... 
А вже так, як молода, кладе закуску. То ще добавляє го-
рілку, своє там, якшо мало, там таке... Тоді не було того 
хліба. Тільки горілку. І мамалигу їли. Така [сміється], 
родицця кукурудза... Цяя кукуруза достигає, вломимо, 
висихає. Тоді теребимо, тоді до млина. Ще колись на 
жорнах, бо то колись такі були два камені, і тако мама-
лигу мололи... І тоді так варили. Колись варили добру 
мамалигу, зара’ не годні зварити добру. Мама-небожка 
то всипле та й колотіт ту мамалигу, колотіт, колотіт. Та 
мамалига зварилася, гарненько висипає ту мамалигу. 
Така, як буханка хліба, на стіл, такий хліб порізали там 
на кубікі... І так ми їли, і так в мене хлопці закусували, 
приходили... Йшли старости ввечір... Могли кого хтів 
хто [брати]... Хто собі товаришів, більше ніби родину 
берут там... А шоб таке незамужна [дівчина] чи [нео-
дружений] хлопец, то не йдут. На весілля йдут, на ста-
рости не йдут. Не може йти [вдова, розлучена]... Там не 
є такі, шо сидят, мовчат, заким їх шось спитают. Всякі 
люди є. То там шуткуют, шо прийшли сватати, а при-
йшли, а тут така дівка... Таке-во там балакают, шо єдно 
другого не тримаєцця. Є такі, шо мовчат. То повипи-
вают, а  тоді вже собі там... Про теличку, про корову, 
шо прийшли купувати теличку чи купувати корову. За 
свині – то нє [сміється]. Співают, но не дуже... Перше 
[раніше] більше співали, ніж зара’. Зара’ не співают...

ЗАРУЧИНИ  То вже в суботу, в неділю в нас таке, шо вже 
молодий приходе до молодої по слово. Там бере сві-
тилки, у  мене дружби, дружки, і  в него так само. То 
ідуть до дівчини по слово. Це перед весіллям. В суботу 
це було, а в неділю – весілля. 

ВИБІР ПАРИ  А тут приходить письмо від того хлопця, 
шо: «Ганю, я на другу неділю приїзжаю в отпуск, і роз-

пишемся». Я  кажу: «Мамо, весіля не буде». А  мама: 
«Ти, дівко, сяка-така. Ти хочеш, така бідна, хочеш по-
сивіти?!». А я кажу: «Коли б я дожила до того, шоб по-
сивіла». Мама каже: «Я тебе віддаю». Прожила п’ять 
років, та й розійшлися. Це вже другий в мене... Прихо-
дить до мене моя сестра [...] двоюрідна, вона живе по 
сусідству, та й каже: «Ганю, іди додому, бо до тебе при-
йшли». Його два брати були, і він прийшов... Я кажу: 
«Я йду, бо хтось там прийшов». Я пішла, ну, а він як 
обично, він поцілував мене, я – його, і вже тоді каже 
до мої мами: «Тьотко Їрино, ви мені вік спортили і її». 
То вже надувся. Каже: «Бери, збирайся, ходи до мене, 
лишай ту свою гульку». Це вже після весілля, вже тиж-
день після весілля було... Я зара’ би пішла, а тоді всти-
далася... В  него нікого не було, він був богач, в  його 
були батьки заможні. А так була прожила, наробилася 
так, шо лишилася калікою. Той любив випити, не було 
толку ніякого. Я не прожила того життя, не прожила 
нічого. Але слава Богу, шо ще дихаю. [Він] поїхав в ар-
мію і не вернувся, лишився. Сім років тоді служили... 

ДОГОВІР («СЛОВО»)  А як ідуть на договор, бо то ще ко-
лись таке було, шо були старости, а тоді ще приходять 
тато, мама чи хто там ще, догаварююцця, на скільки 
весілля, коли весілля. Це був ще такий договор. Від мо-
лодого ідут до молодої. Несут хліб. Но тоди не було, но 
ми несли. Несут там хліб. Бо мамалиги не стане. Ще 
якась, може, родина, які брати, може, там сестри якісь 
замужні. Як незаміжна, то не йде на договори, а як за-
міжна, чи брати, то йдут... Так може хтось на будні йти, 
а то так більшинство на другу неділю. Приміром, на цю 
неділю були старости, а на ту – [договір]... А старости 
можуть бути в любий день. Вівторок, четвер, субота і 
[в] неділю. У п’ятницю і середу – нє, і понеділок. Якось 
таке завєдєно... А на договір так само –  або в четвер, 
або в неділю, або в суботу. Но ідуть вже вдень... Це 
приходять, прімєрно, батьки. Приходят, ну, так як в 
тебе чи в мене є брат рідний жонатий чи сестра [заміж-
ня]... Чи там сусідка якась... Приходят, договарююця, 
коли весілля, шо будем лагодити. Це – «по слово»...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ну вот, к прімєру, прихо-
ди молода там чи молодий: «Просили вас тато і мама, 
і ми вас просимо, шоб ви приходили до нас на весіл-
ля (на яке там число)»... Молода – з своїми дружками, 
а він – з своїми дружбами, і ходять по родині, і просят. 
Зараз більше – запрошення, а раніше не було. Це дале-
ко як їхати, то мусиш їхати... Дає мама список – того 
і того просити. От ця вулиця, начинає з початку з ву-
лиці, і так хата в хату обійшла. А як на чужім селі, то 
там тоже приходять, іде з дружкою, і тако кажуть, там 
кілько хат: чи п’ять, чи шість [...], чи, може, одна. То в 
однім селі нема кілько родини. Пішли, як ті хтять, то 
дадуть їм їсти, як не хтять, то не дадуть...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Пекли пироги... 
Це було, може, три страві, п’ять на весілля, більше не 
було. Холодец, капуста, голубці, а солодкого вобще не 
було... То колись не було картоплі на весіллі... То кар-
тофельки стругали, тоді у жиру обварювали, шоб були 
рум’яні... Вже там заправим маслом, тоді часничку і 
тоді трошки подлівочкою поллєш – всьо, з’їли до дна, 
нічого такого не лишилось... Начиняли голубці, тоді на-
чиняли гречаними крупами, і таке було, шо кукурудзя-
ними крупами начиняли, і ячмінними, хто які мав... За-
раз же рис, зараз є всьо. А тоді хто там той рис колись, 
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його там ніхто не знав і не бачив. В капустяний [листок 
закручували]... Це було штири-п’ять страв [...], це вже 
було багате весілля... Свіжа капуста, олії трошки, масла. 
То хто там те м’ясо, то капустку [готували]. Холодець... 
Якшо говядіна була і трошки свініни. Там голову чи 
ножки... То трохи того, трошки того. Якшо є, то сама 
говядіна, якшо нє, то самі свинячі. Пили горілку. Самі 
робили [...] з бурака... Такий є сахарний буряк, не з лю-
бого бурака... В  общем, в  колгоспі вирощують. Тепер 
тоже вирощують, но мало, тоді було багато... В кожнім 
селі був цей бурак... І тоді восени той буряк виріс. При-
носим той буряк, трут буряк на терці, берем купляєм 
дрожжі, робим закваску. Та горілка броде три дні, і на 
четвертий день женем горілку. Кидаєм трошки ябків 
[яблук] або шось таке, шоб не смерділо, шоб бураком 
там не заносило. Но її, ту горілку, полєзно пити. Оце-во 
сахарна горілка, вона вліяє [погано впливає]. А то по-
лєзно. Колись хіба пияків таких було?! Та Боже, ніхто не 
знав... І робили тако квас, напій був. Такий був, шо ябка 
сушоні, намочували його в діжку, там пару днів, і тоді 
бочка здорова, і тоді відціджуют, і то таке квасне. Дуже 
добрий квас... А горівки не було стільки... То вилкі не 
було, то пальцями їли. Да. У мене на весілю було два 
стаканчики, не тілько в мене, но в всіх... Староста зай-
шов з пляшкою, налляв тобі, той випив, передає мені. 
І так дальше, дальше, обійшло по кругу, і всьо... Ще го-
лубці там коє-как. А мусив їсти, бо чим мав їсти... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Колачі перше пекли... Бо навіть 
йшли люди з колачами. Якшо не колач, то булка така 
здорова на деку, з того самого тіста, хто собі хоче, ви-
робе колачик. То як ішли в гості від молодого, з мо-
лодим як йдут. А  якшо вони йдут на пропій, то там 
вже мої гості приносять до мене, а якшо ви вже в него 
гості, то до него приносять. До кожного отдєльно: то 
свої гості, а то свої гості...

КОРОВАЙ  Печуть [коровай]. Раніше пекли, но короваї 
такі були, з тої, з разової муки, мелена. Не так, як зараз, 
це біла мука не така. Це мука пшенична, но тіки ме-
лена, чорна. Я сама пекла короваї. Більше в п’ятницю 
[пекли коровай], шоб він не дуже зачерствів... При-
їхав до мене той голова [і каже]: «Я приїхав, шоб ви 
коровай пекли полякам». Кажу: «Я  не годна!»  – «Ви 
мені не розказуйте,  – він такий був,  – кажіть, чого 
треба». Я сказала. Тоді він стільки мені – банку меду 
і яєць, і дрожей, і муки, і всього, бо то треба в п’єцу 
його печі́ [пекти]. А то потому дав комірник муку. Ко-
ровай я зробила. Він гарно виріс, я тоді його до п’єцу, 
а  тоді витягати на стіл, а  він сирий. Боже, не пере-
жию. То ж стіки пекти, то сі наробила, навиробляла 
такі рози. То витягаю той коровай, беру лізу на гору, 
у мене була дуже добра мука, я купляла, бо я колись 
хліб пекла. Такі-во буханки хліба. Та взяла  [...] яєць, 
всього. Всьо, спекла я той єдин коровай, спекла дру-
гий. Приїхали за короваями, а він такий був, шо єдин 
дали то їм, а єдин порізали – вгощали. Він порізав на 
байди [шматки], у  нас «байда» називаєцця... Якшо я 
пекла людьом [коровай], то я казала: «Принесіть яйці, 
принесіть то, шо я знаю, муку принеси, принеси мені 
меду, принеси мені масло». В мене було своє. Якшо в 
кого не було, то я свого давала. Головне було масло. 
То як було дві корові, то було [масло]. І  я собі сама 
розчиняю. Випражую молоко [...], лляю в миску таку 
здорову, воно стигне. Тоди розбавляю дрожжі. А  як 
вже мішу, шо вже воно викисло, підішло мені, то я 

тоді мішу, то вже туди б’ю яйці, кидаю масло, смета-
ну, шо там я знаю. І вже тоди вимішую його, кладу в 
миску. В п’єцу розпалюю, воно собі підходит. Отако. 
Тоди на стільницю, виробляю, кладу деку. А  якшо 
миска, в мене миска для крупи, хтось хоче круглого. 
Воно підішло, а тоді в п’єц. Мед тоже [додавали в тіс-
то], но трошки, бо він тяжкий... Він [коровай] може 
бути забитий... П’єц перевіряют так: напалила вже, 
шо білий... Як в п’єце колись пекла, то я собі замішу 
чотири деки здорові, шурнула туда, тридціть мінут, 
і в мене цілий цеберок пирогів... І тоді вже виробляю. 
Воно [тісто] підійшло... Є так, шо з того тіста роблять, 
а є так, шо пісне тісто таке. Тільки замішу там на яєч-
ку і більше нічого, і повиробляю такі рози, як цвітут. 
І вони, якшо коровай з таким, він інакий [інакший], 
як він вже загнітицця. А це тако як витягнеш, то воно 
таке, як то роза зацвіла, то біленьке робицця. А п’єц 
перевіряли: тако напалили, тоді вигортаю жар з п’єца, 
відгортаю сюда, він трохи простине, я тягну газетку, 
якшо газетка не займаєцця, то вже саджати, а як за-
ймаєцця, то ще не саджати. Два часа [випікався ко-
ровай]. Він здоровий такий... Круглі були [короваї], 
були, хто який заказував... Хто собі як хтів, так казав, 
то якшо я робила такі рози з прісного тіста, то воно ж, 
я кажу, таке, як роза зацвіла. Як ні, то воно вже ніби як 
то разом загнітилося собі, видно ті рози, ті пуп’яшки, 
виноград такий, букетики, то його видно, но воно не 
так ярко... Потому вже як клали на стіл [...], тоді собі 
хто шпарагус, мірта, і  ще другий такий є вазоночок, 
я маю його, то кладуть то зелененьке... Мені одне було, 
тут женився хлопець, та й я пекла два рази хліб туда 
на весілля. Але я приходжу, там варила з Антонівки її 
тьотка, а назбиралося свашок багато. Я принесла той 
хліб, а вона каже, Марічка та (уже вмерла): «А Боже, 
добре, шо ти є». – «Шо ізробилося?» – «Ади всіх про-
шу, ніхто коровая́ не хоче ізробити». Я кажу: «А я ж 
не свашка, я не буду тоже виробляти». – «Ні, я тебе не 
пущу». Я кажу: «Ну то не пускайте, я маю йти». І му-
сіла виробляти. Я кажу: «Дивіться, вчіться». А тепер 
вже заказують у Дунаєвцях. Багато вже заказують. 
Печуть такі торти здорові і печуть вже ті короваї. То 
вже тепер більше замовляют... Більше в молодої, но в 
молодого тоже печут. Но там хто хоче – пече, хто [не] 
хоче – не пече. Но в молодої то обізатєльно... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Якшо в шалашові ро-
блять, як літом, то йдут в ліс, ломлять чи дуба, чи ясе-
ня, чи липи, і так замаюють [прикрашають]... Віночки 
такі виробляють, хто як хоче, як квітки чіпляють... 
Гільце ́ є, всьо є. Хлопці помагают [робити «гільце» в 
молодого]... З тим гільцем йдут і танцюют. І тоди як 
приходять, і висаджуют на гору, чіпляют аж на комин 
у молодої. Як ідут на пропій... Часом співають... «Горі-
ла сосна, палала...» співают... Рано, прімєрно, має іти 
пропій  [...], то вже там сходяцця люди, а  молодьож 
робе гільце. А тоди берут і йдут... Танцюют з цим гіль-
цем... І то до молодої ідут з тим гільцем. А тоді виса-
джуют на димар, ще й лізут той дружба. Скілько то 
там висит, а потім знімают...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  То в молодого – світилки, а в молодої – 
дружки. Дружби  – там і там... Старости, то свашки. 
Староста керує [на весіллі]  – наливає горілку, просе 
гостей. Хто вміє танцювати  – танцює, хто не вміє  – 
так ходе... [Якщо в молодих не було рідних батьків, то 
хто  заміняв їх на весіллі?] Хресні батьки... Хто кілько 
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схоче, багато [брали дружок і дружбів]. Перше було 
багато, тепер не беруть стільки багато. У  мене було 
сім дружок, і дружбів то було шось одинадцять. Дуже 
була родина перше велика, і хлопців було багато. Бага-
то перше брали. Зараз єдну, дві...

ВІНКОПЛЕТИНИ  Тоді робили з мірти, то віночок шили 
дівки. В суботу... То як шпарагус, то менше, хто знає. 
І віночок міряють на голову... І тоді брали вельон, тоді 
віночок кладуть. Голкою [шили]. То грубенька шоб 
така. То зараз десятий номер є чи який. І так шиють, 
шоб він це тримав. І тоді вбирают на голову, і тоді вже 
посиділи, і пішли. А коли вже вбирают вельон, саджа-
ют молоду на столець, кладут подушку, колись таке 
було, зараз не знаю я. І тоди молодий, і тоди дружба 
садит молоду на столець. І тоди ж співають: 

Масла, матінко, масла,
Бо я корови пасла, 
Гонила їх на роси,
Дай масла на коси. 

А тоді одівають. Дружка вбирає, матінка заплітає ві-
нок. Її мама кладе вельон на голову. Отако в суботу 
ще, то вже як шиют вінок, вельон кладут на буханку 
хліба. А  тоді ту буханку хліба мама бере з тим ве-
льоном і кладе їй на голову, благослови[ть] разом з 
хлібом. А  тоді вже хліб забирают, а  тоді вже молоду 
вбирают. В неділю... То [хліб] з вельоном разом стоїть, 
доки не вбирають. А тоді вже мама поклала [хліб і ве-
льон] на голову, дружка забрала вельон, мама забрала 
хліб, і тоді дружка починає вбирати молоду... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  На весіллі перев’язуют рушника-
ми, вже відзначают... Зберігаєцця [«вельон» після весіл-
ля]. Хто собі як хоче. Більшинство, колись, зараз кожна 
має свій, а колись було, може, два на все село. Я відда-
валася цеї неділі, тая – на другу. Там жінка єдин вельон 
мала, і так вони там [передавали]... Як хто уже там по-
слідній, то там зберігали [«вельон»]. Клали ті віночки і 
клали то то всьо, і в ті скрині, бо то колись скрині були. 
І клали в скриню десь на спід там, казали, шо то як є 
дівчинка, то передавали дівчинці шось добре. Якшо нє, 
най там стоїт, то як вмре людина, то кидали. Той, в якім 
брала шлюб, якшо він зберігся. Якшо нє, то таке. Якшо 
добре, шо жиє мама добре, то передавала доцці своїй. 
Якшо недобре, то не дуже хтіла передати. Всьо збері-
гали, і та сто́нчичка [стрічка], бо то стончичкі́ були в 
голові довгі-довгі. То такі білі, нижче трохи плечей...

ПЕРЕЙМА  Перекладають [перекривають дорогу] хлопці 
чи дядьки. Тут хлопці перекладають, тут дядьки пере-
кладают, шоб не пройшов [молодий]. Требуют могорич. 
То тоді вже тамочки він бере з собою [горілку, гроші, ка-
лачі]... Як немає, то вже виносить молода чи там хтось. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Приїзжає моло-
дий... Встрічают тато з мамою з хлібом (чи колач, чи 
хліб)... Такого тепер нема, то колись як приходив мо-
лодий, то цілував [руку], і вже там ніби поблагосло-
вили, а він каже: «Мамо, – бере маму за руку, каже, – 
мамо, спасибі вам, шо ви мені виростили жінку»... Він 
заходит, і  тоді бере молода чіпляє молодому бу ́кєт... 
Біленька лєнта і тутечки таке, тепер то є пласмасове. 
Пучечок такий зелененький пришитий до тої лєнти. 
То причепила вона йому, а тоді вже дружки чіпляють 
дружбам. То вже молода почала, а тоді вже всім. А тоді 
молодий з молодою іде танцювати. Якшо вже вчепила 

бу́кєт, виводе він надвір її, і танцюют. І тоді дружба з 
свою дружкою і зо світилкою танцюють, і молодьож... 
То дружби колись платили гроші дружкам за бу ́кєт. 
Чіпляє, а він дає їй гроші... Хто кілько собі там хоче. 
Потанцювали, поспівали, сажають молоду за стіл, сі-
дає молодьож вся коло молодьожі, дружки там вже 
хто як хоче. То вже за стіл сідають всі решта, тоді вже 
всі гості. Вони в центрі, а гості вже сідають... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  То [мама] каже, бажає 
щастя, добра... У нас тако посипає, шо якшо, прімєрно, 
прийшов молодий [...], вкріпили вінок, молода вихо-
дит, то мати бере барвінок в нас, це шпарагус, і цукер-
ки, і пшеницю чи жито кидає по людях... Хто злапав 
там собі, хто не злапав. Після шлюбу верталися  [...] 
до молодої... Ідут [на цвинтар до померлих батьків]. 
Як їде молода від слюбу[шлюбу], то з молодим, і там 
ще дружби чи хто. То просят благословення: «Просим 
благословення». Так кажут...

ВІНЧАННЯ  Було [вінчання]... Є такі, шо йшли тиждень 
до весілля, а є такі, шо в тою неділю, коли весілля... Но 
тоді такі були закони. Як ти не взяла шлюбу тої неді-
лі, як ти віддаєсся, то послє не дасть [священик шлю-
бу]. Після весілля, хоч простеляйся, шлюбу не дасть. 
А  зара’ так прожили сто років, двісті, дают шлюб... 
А колись як ти не взяла в день весілля, не дасть. Є такі, 
шо брали наперед тиждень або в день весілля, а після 
не давали... Котрі молодьож, там дружки, напрімєр, 
там якісь свахи молоденькі [...], старости молоденькі 
[йшли з молодими на вінчання]. Не йшли баби старі, 
молодьож йшла. Вінці це дружба тримає над молодим, 
а дружка – над молодою. [Молодим] стелют рушник... 
Батюшка бере їх за руки, зв’язує їм руки і веде їх кру-
гом пристолу. Тоді вже вінчає їх там, поблагословив... 

ДАРУВАННЯ  Коли дарят? Як приходе молода до моло-
дого. І тоді вона роздає дари [...] його родині. А тепер 
уже  [...] приходит молодий до молодої, дає батькам 
зразу... Хто шо мав. Хто там якусь вбирачку [одяг] 
брав, хто там якийсь отрєз [тканину], хто там якусь 
хусточку. Не так, як зараз... Там бабці – якусь синень-
ку [хустку], а мамі – якусь біленьку, то вже таке було, 
шо перкальові хусточки дарували. Такі ще є батистові, 
ще є перкальові, як батистова хусточка, то вона біле-
сенька, така тонесенька, шо на голові і не чути, а це 
як перкальова, то вже грубша... Дарували [хрещеним 
батькам]. Хто шо хоче. Хтось так, якби лучше, а хтось 
хуже. Як там їм получалося, а як не получалося, то так. 
Но давали. Як женився мій син, то давали... Тут весіл-
ля всьо було в мене... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай роздавали, прихо-
дить молода до молодого, дає дарі і коровай мастит 
медом. Но не вона  [...], дружба ріже, а вона мастит і 
роздає. Примєрно, печут такі колачики маленькі і 
так, шо [дружба] той колачик і на ту тарілочку, і він 
поніс там татові, мамі, бабці, там сестрі, чи хто там в 
неї єсть... Від себе [приносила молода калачики]. А як 
вже кончилися рідні, то тоди кожному, доки стає ко-
ровая, кожному ріжуть байду [шматок]... Байду того 
колача мастит медом, і так кожному дают. А його [ко-
ровай молодого] так лишаєцця. Там потом вже вони 
на від’їдини чи там в той понеділок... Дружби несуть 
коровай, якшо їхати [...], то в машині, а якшо несут, то 
несут. Там на подносові, колись того підноса не було, 
то тако на рушнику брали і так несли. Співают...
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ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Ввечір забирают 
мене [молоду] до молодого... І приходит ввечір туда до 
молодого [з молодою небагато її близьких родичів]...
Прийшли, Боже, тих [його родичів] назбігалося. Ціка-
во, бо сватав, бо то не знати, яка там дівка, шо другий 
раз вернувся. Боже, назбігалося тих людей попід вікно, 
привели вже пізно. Тоді не [було] машин, підводами. 
Саме зима була, на сани. А  ще як билися, ті «брати» 
[неодружені хлопці від молодої] виряджали мене аж за 
село, то билися за мене. Хлопці билися... І тоди, Боже, 
під вікно ті вже кричат, шо молода гарна, молодий по-
ганий. Думаю, Господи Боже... Та таке пережила... То 
[мати молодого] заводила [молодих] до хати... Як при-
водили молоду, то там вже мало гостів було, бо то вже 
пізно. Ті порозходилися, хто там худобі, ну, собі кожен. 
А ще як там дружби, дружки, ще зо дві свашки, якийсь 
ще староста, то ще давали їсти там ввечір...

ПОСАГ  Ковдрі, корову, то все є, перину, хто мав  [...], 
гуси. В общем, нагрузять повну підводу. Тоді, коли мо-
лоду вели туда, разом [перевозили придане]. Старо-
ста чи там дружба [...], любий там. Машинів колись не 
було, всьо підводами... [Що робили з приданим, коли 
привозили до молодого?] То давали його мамі, якшо 
до него [йшла молода]... Якшо вона додому віддава-
лася, то всьо було вдома, а якшо до него, то давали чи 
якісь скрині, чи шо там... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  От як перетанцьовуют коро-
ну. Вже після, як  [...] прийдут до молодого, і  вже там 
дванадцять годин чи скільки там, перегулюют корону. 
І вона тоді бере кожну дружку, світилку в вельон вбирає 
і танцює спочатку вона, молода, там з тов дружечков чи 
світилкою, а тоді ще ті хлопці – дружби. Кожного вби-
рала в вельон, і кожна перетанцьовувала корону... Тоді 
бере якусь таку маленьку дівчинку, і хтось з хати чи десь 
хтось, і  тоді крадут, берут тікают з тим вельоном. Ла-
пают і то таке. Повертают [потім]. То така забава була... 
Приходит та дівчинка і приносит вельон... Покривают 
[молоду], його мама... То сідає на стілец, хто хоче, кладе 
подушку... «Розбирати молоду» кажут. І тоди розібрала 
мама молоду, пов’язала їй хусточку і то покриває... То 
дружба гуляє на ложках з хусточкою, з тим всим. На 
ложках, такі дерев’яні ложки були, то хустку тримає і 
сам гуляє, танцює. І тричі намагається кинути хустку на 
голову молодій. За третім разом свекруха зав’язує хуст-
ку... Зняла вельон і зав’язала їй [хусточку], тоді пішли 
потанцювали, вона її поцілувала... Як вже перегулю-
ют корону, то тоді вже гості розходяцця. Музика грає 
марш... Та співали, то як вже покриють...

Злетів горобець без крилець,
Посадив Галюню на столець... 

Колись «Калина цвіте» співали:
Калина цвіте, (2) 
Калина, калина.
Шо підметеся, шо піднесеся
І сьозоньками вмиєсся... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Пропій... Це 
від молодої тоже ідут з гільцем. І в молодої є гільце, 
і в молодого гільце... То від молодої ідут вже на про-
пій, шо вже ідут туда, до молодого на весілля. Молода 
там, а це тільки ідуть [...] гості, дружби [...], хто там є... 
Приносять [снідати молодій]... Рано приносять на 
другий день... Несуть якусь кукурузу, якійсь бурак – 
таке, як худоба їсть... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  В  понеділок тако  [...], то 
ще складина. Хто несе фляшку горілки, хто шо там має, 
а там шо на весіллю вже лишилося, і складают то всьо 
на весілля. Но музики вже нема. В мене то два дні грала 
музика. В мене то там якась гармошка чи шось таке, шоб 
забавлялися люди. То вже то все називаєцця «склади-
на». Погуляли, поїли, потанцювали та й розійшлися... 

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  У нас переодягаюц-
ця, як хто хоче. Є таке, шо два хлопці, є таке, шо жінка 
і чоловік... Як то пропій іде від молодої до молодого, 
то тоді перебираюцця... Танцюют, гуляют, цілюют, по-
намащуюцця хто в сажу, хто тим... Таке якесь, лахи 
понадягають, таке, як цигани. Ловлять [курей], хто як 
хоче. Є тако біжать, ті цигани йдут [...], там лапают то 
курку, то гуску. Ідут, гуляют, обнімаюцца. 

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Возять [батьків]. Зара’ якусь тачку 
берут чи якісь ноші... А по вулиці [катають]... Хтят до 
мене зайдут, хтять – до кого, хтять – туда зайдут. Кон-
чат вулицю, начинают знов. Просто так катали... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  То «хлі-
бини» називалися. Якшо вже там шось не стало, то 
долагоджували, там то капусту... Молода сидит в мо-
лодого, доки «хлібини». Поки приходять дружби мо-
лодої до молодого, просят на «хлібини». І  тоди тая 
молода іде з молодим на «хлібини». Це вже в молодої... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  [Що казали, 
якщо в день весілля йшов дощ?] Єдні кажуть [...], що 
щасливі будуть, а  то кажуть, шо нещасливі, як дощ, 
шо біда буде. Мій як син женився, це дві неділі дощ 
був. І так воно, може, і правда, я не знаю... Є така лю-
дина добра, є така, шо недобра. Але то не хтят, шоб пе-
реходили [дорогу молодим]. Зара’ дивляцця [молода в 
дзеркало], колись де, Боже борони, бо казали, шо чо-
ловік буде за другими заглядать... Якшо колись йшла 
молода до молодого, везли, то молода повинна була 
оглядатися назад – кликати дівок до себе, шоб відда-
валися. Як її забирают... Стараюцця всі так, шоби не 
проходити [між молодими], бо є ще, я тобі кажу, є така 
людина, добра, душевна, а є така людина, шо тако про-
сто подивицця, і потому вже шось тобі зле робицця... 
Кажуть, шо як коровай лопне, то зле... І я вже знаю, 
я пекла короваї. Є таке [...], шо тако як виростуть, а є 
таке, шо часом і триснуть... Тоже казали, шо ніби не-
хорошо [коли два весілля зустрічалися]. Не можна, 
шоб стрічалися молоді з другим весіллям. Вони якось 
там старалися, примєрно там договорювалися, шоб як 
той ішов борше до молодої, а той – пізніше... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Весілля в нас більше сто [осіб] зара’ 
роблять навіть в кафе. Хто собі на двісті душ, хто на 
сто, хто на шійсят. Як позволяє їм там. То у нас були 
весілля позаторік, то робила єдна дівчина то з нашого 
села... Потім робили друге весілля. Яке то було весіл-
ля! Як гарно! Всі люди сподобались, всі люди на місті, 
гуляють, співають,  – ну, красота! Поїхали до слюбу, 
приїхали від слюбу, пішли розпісувацця. Гарно!.. То 
там і маму возили, і ті молоді... То там таке було, шо то 
весілля було. То дуже вся вулиця сподобалась!.. Зараз 
гроші [дарують]. То зараз [...] як на весілля, то двісті 
рублів то тільки за столи. Де вертаєцця, де не вертаєц-
ця. Де богатіші, то там передарують, перепивають. За-
раз кажуть «дарують», а тоді – «перепивали». То воно 
одходит трохи. А є такі, шо бідніші, то нє. Але мусять 
робити [весілля]... 
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с. Заруддя
Записав М. Пилипак  

у с. Заруддя Красилiвського р‑ну Хмельницької обл. 
від Грицаюк Ганни Пилипівни, 1923 р. н.

СВАТАННЯ  В 1941-му році вийшла заміж. Два місяці по-
жили, і чоловіка забрали на війну. Спочатку приходи-
ли батьки і домовлялися, а потім приходив хлопець. На 
сватання приходили з хлібом, тоді горілки не було. Ді-
вчина подавала старостам домоткані рушники, а хлоп-
цеві – хустку. Я йому вчіпила білу хустку до боку. Вже 
як мало бути весілля, то він приніс мені хустку чорну, 
шерстяну, їх тоді дуже не було, а я йому – білу рубашку, 
на тарілці. Білу хустку, бо білі були в почоті! 

КОРОВАЙ  Коровай пекли хресні батьки. Коровай круг-
лий. Коровай клали на хустку, а під неї сипали жито, 
дрібні гроші. Коровай прикрашали шишечками, го-
лубками – чотири штучки, один напроти одного. Та-
кож на коровай робили дрібненькі вінки, якщо літом, 
то з сосни, із зелені. Тоді цей вінок накладають тому, 
хто крає коровай, а крає його хресний батько...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце робили хлоп-
ці – бояри – із сосни. Прикрашали гільце дівчата. Мо-
лода чіпляє першу квітку на верх, а дівчата вбирають і 
співають. Також для молодого робили квітку, яку чіп-
ляла не молода, а старша дружка. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода в білому платті, але не 
[в]  такому, як зара’, шо волочиться, а  пізніше стали 
дов гі, шо як є в молодої сестричка, то підтримує ззаду. 
А молодий – в білій сорочці, костюмі чорному чи сіро-
му, туфлях чи черевиках.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Весілля робили в 
суботу. Молодий приходив, приносив хустку (то він 
приніс мені хустку чорну з квітами шерстяну) для мо-
лодої і повертався додому. А в хаті молодій розплітали 
косу. Починала розплітати косу мама, а дівчата продо-
вжували. Молодій накладали вельона.

ПЕРЕЙМА  Приходив молодий, забирав молоду до роз-
пису. Поверталися до молодої, цілий день гуляли ве-
сілля, а ввечері йшли до молодого. По дорозі молодих 
переймали: робили квітку з жита, а на верху – квітка із 
стружків. Хлопці поставили її на стільчику, буханець 
хліба, сіль. Молоді вклоняються. Молодий забирає 
тих, хто переймав, і вже вдома вгощає – ніякої випив-
ки на дорозі не було! 

с. Митинці
Записав М. Пилипак  

у с. Митинці Красилівського р‑ну Хмельницької обл. 
від Шляхової Ганни Олександрівни, 1934 р. н.,  

та Горбатюк Марії Артемівни, 1931 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  Хлопці намагалися одружитися на дівча-
тах, які мали придане. Якщо батько дасть в придане 
коня і корову – буду свататись! Були й випадки, коли 
дівчата, наперекір батькам, виходили заміж... Ста-
рости прийшли свататися, а  батько лежить на печі і 
каже, шо хата ше не дострояна, дітей купа... [Дівчина] 
стала і колупає п’єца [піч], і каже, шо я піду!.. Так бать-
ки мусіли віддати... 

ДОГОВІР  Батьки нареченої казали: «Не підеш, поки не 
прийде він з батьками. Прийде він з батьками, дого-
воримося, то тоді можеш ходити і продовжувати». 
Бувало, що робили спочатку змовини, а потім заручи-
ни, або вже разом. Казали «договорини» і «змовини», 
а сватання – то це заручини. На змовини йшли тільки 
батьки з молодим і домовлялися, коли будуть робити 
сватання, якщо мали робити велике сватання, якщо 
ні, то зразу домовлялися про весілля. 

СВАТАННЯ  Старались робити сватання не в піст. Зара’ 
йдуть в суботу, а  тоді обов’язково  – в неділю. Якщо 
приходили в якийсь інший день, то казали: «Що, не-
ділі не хватило дівчині, шо прийшли в суботу (чи 
п’ятницю)». Раніше йшли свататись під вечір, а зара’ – 
вдень, до обіду... На сватання приходив хлопець з 
батьками, старости [старші чоловіки, куми або інші 
родичі] і сват [боярин]. Якщо робили велике сватан-
ня, то ще йшли хрещені батьки молодого  – всіх має 
бути непарне число: чи сім, чи дев’ять... Можливо, 
того, що за парою йдуть, тому зарання домовлялися, 
скільки прийде душ. В самий перед брали хліб – бать-
ко... То більше на сватанні розказують про куницю, 
особливо молодь, а раніше не казали, бо не знали їх 
в селі. Казали, що дівчина мала ховатися на сватан-
ні, але не ховалася, це вже на весіллі. Хлопець разом 
з усіма заходив до хати, надворі не залишався. Якщо 
знали, коли прийдуть старости, то вже накривали 
стіл. Батьки молодого казали: «Ви знаєте, чого ми 
прийшли?»  – «Скажете!». А  як заходили, то казали: 
«Дай Боже щастя!». Бо знали, чого прийшли. Тоді при-
гостилися, поспівали... Пов’язували вже після того, 
як старостів пригостили, а не відразу. Молода чіпляє 
молодому хустку, батькові – рушника, матері – хуст-
ку. А  тепер  – скільки душ прийде, то стільки хусток 
жінкам і рушників чоловікам. Рушники вишиті чи на-
бивні. Спочатку в’яжуть сватів, а потім молодого. Мо-
лодого в’язали білою хусткою, цією ж хусткою свекру-
ха зав’яже молоду, тоді були тернові, а тепер вже інші 
хустки. Зараз на сватанні батькові до рушника дають 
сорочку. Тоді домовлялися про час весілля, кількість 
запрошених, весілля буде разом чи окремо, але рані-
ше весілля ніколи не було разом. Після цього дівчина 
вважалася зарученою. Вона вже не мала права йти за 
дружку на весілля, але на гуляння могла ходити: «Ой 
вона засмучена, відколи заручена»...

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВІНКОПЛЕТИНИ  Дівич-вечір робили 
в суботу тут у молодої. На нього приходили і моло-
дий із своїми хлопцями. Гуляли майже цілу ніч, а під 
ранок розходилися... Дівчата плели вінки і робили із 
стружок [кольорового паперу] букетики... У  женіха 
в основному – білий, а це – різнокольорові. Також на 
вінкоплетинах виплітали вінок для молодої з барвін-
ку, в якому вона буде запрошувати на весілля. Скла-
дали пучечки барвінку і зв’язували грубою ниткою, бо 
тонких не було, наробили квіточок і почіпляли зрідка, 
а на чубок – скілька квіточок. При цьому співали:

Ой вінку, мій вінку,
То з рути, то з барвінку, 
Купувала тебе в ринку – 
Замикала тебе в скриньку,
А тепера рушу, 
Бо зносити мушу! 

Це у дружок був заробіток на весіллі. Як приходив мо-
лодий із своїми сватами [дружбами], то дівчата при-
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колювали їм ці букетики і торгувалися, скільки кожен 
хлопець дасть грошей. Такий букетик міг коштувати 
до десяти радянських карбованців. Чіпляли його на 
ліву сторону сватам, а молодому і молодій – на праву.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце робили з со-
сни, прикрашали папірами, «старшу» [квітку] також 
робили з паперу, але добавляли колосся жита і вівсу, 
калину. Молода чіпляє «старшу» квітку, а дівчата на-
магаються відразу вчепити за молодою – швидко ви-
йде заміж. І це правда, я тільки квітку вчепила – Га-
ніська за мною – «торк» і вчепила. Кажуть, хлопця не 
має, де вона замуж вийде?! І десь Іван взявся – хлоп-
чисько такий нічого – і засватав! Всі аж здивувалися! 
До гільця тричі співали пісню: 

Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати,
Своєму дитяті 
Це гіллячко вбрати! 

А тоді:
Старшую квітку вчепили – (2) 
Горілки не пили.
Ой Марусю, серце, 
Дай горілки з перцем. 
Ой чи з перцем, чи не з перцем, 
Аби було з щирим серцем!

Дівчата продовжують вбирати гільце:
А вже гільця довиваємо, (2)
А горілки не тримаємо.
Ой Марусю, серце, 
Викупи в нас гільце,
Як не будеш викупляти – 
Понесемо продавати.
Понесемо до жидівки 
За кварту горілки. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  На весілля молода запро-
шувала в суботу вдень, а гостей з інших сіл могла за-
прошувати за тиждень до весілля. Молода була одягне-
на у віночок, плетений з барвінку, і лєнти. Вінок плели 
самі на вінкоплетинах. Молода ходить запрошувати 
із своїми дружками, а молодий – із дружками. Також 
молодий має запросити на весілля батьків молодої, так 
само і молода – батьків молодого. А запрошували так: 
«Просили тато і мама, і я прошу на весілля!». Тоді весіл-
ля робили тільки в неділю. Якщо дівка йде в середу за-
між, то казали, що це вона прогуляла неділю, недостой-
на неділі чи не хватило неділі. А є таке, шо задумали 
женитися, а тут вже піст Великий має бути – нема коли, 
то в середу роблять весілля. А в середу вже й тих пісень 
не таких співають, бо це вже прогуляла нівєста неділю. 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай пекли в четвер, 
він трошки причерствіє, шоб гарно різався. Коровай 
має пекти хрещена мама в себе вдома, котора хрести-
ла, як в молодого, так і в молодої. Але це не означає, 
що всю роботу має виконувати одна жінка – хрещена 
мати, для цього вона могла запрошувати сусідів, ро-
дичів, але ні в якому разі не вдовиць чи розвідниць. 
Просили молодиць місити коровай, которі мають 
чоловіка. Коровайниці несли з собою мищину муки і 
яйця. Хрещена збирає сусідів на коровай чотири чи 
п’ять хат. Печуть коровай, роблять великого калача і 
шишки, які потім дають кожній коровайниці. Заміси-
ли тісто і вимішують його на столі. Вони вже знають, 

скільки чого кидати. Треба, шоб було дві чисті форми, 
накидають і рівняють, а всі запрошені жінки роблять 
шишечки маленькі і вбирають. 

Наша піч регоче – (2)
Короваю хоче,
А припічок усміхається – 
Короваю сподівається!

Ставлять з тіста голуба і голубку, і листя коло них, по-
різане ножем. Як виймуть, і коровай вдався, то дуже спі-
вають... Як коровай посадили в піч, то [...] вже ніхто [...] 
не рипається [не ходить туди-сюди, відчиняючи раз у 
раз двері]. Як місять, то ще можна ходити, а як садять, 
то в хаті має бути тихо! Як стукнути, то воно [коровай] 
може сісти! Якшо хороша піч, то коровай печеться два 
часа, а коровайниці тим часом сидять, говорять, співа-
ють... Чоловіки не були задіяні в коровайному обряді, 
все робили жінки. А  як боялися, шоб не пригорів, то 
брали хустину, мочали у воду і два таких патики, і на-
кривали зверха, шоб коровай не посмалився. Як коро-
вай сідав, то казали, шо це дівка нечесна. Було й таке, 
шо другий пекли. Коровайниця мала добре розбиратися 
в якості муки, щоб вона не була з пророслої пшениці. 
Якщо лепне [липне] мука, то вона [коровайниця] каже, 
що коровай сяде, буде шкаралупа. Є, що коровай тріш-
ки надколеться, то прибирали [прикрашали] віночками. 
Бувало й таке, що коровай дуже виростав, то приходи-
лося розбирати піч – витягувати із челюстей обруч і ви-
ймати коровай. Це вважалося доброю ознакою. Коро-
вай вистигає на подушці. Спеціально для короваю бра-
ли віко [кришка з пікної діжі]. Як вже коровай вистигне, 
вкладають коровай на віко. Стелили на віко хустину й 
сипали жито і мідячки – хто хотів, а вже зверху клали 
коровай. На другий день барвінок рвуть, калину, жито, 
пшеницю. Коровай був круглий. Ще в 1969 році [...] ко-
ровай пекли на весілля, а в 1970-му – замовляли в Кра-
силові. Вже в неділю йдуть по коровай, є так, шо хреще-
на мати сама привезе, але в більшості йдуть. Йдуть із 
музикою, ця, шо має грати на весіллі, і співають пісень:

Тече річенька, тече, (2)
Мама коровай пече
З ярої пшениченьки, 
З білої мукиченьки. 

Або:
Текла річенька, текла, 
Мама коровай спекла
З ярої пшениченьки,
З білої мукиченьки.

Як йдуть ще далеко, то співають:
Ой чиє то село, шо в ньому весело,
Кругом нього деревина, 
Всередині кущ-калина... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  У  молодої сатинове чи шовкове 
плаття – трішки розове. Шовкові панчохи, туфлі. Ві-
ночок з барвінку, з квіточками, вельон довгий. Молода 
чіпляє молодому букетик, а  дружки чіпляють друж-
бам, які дають за це гроші. А молодий – в чорних шта-
нах і білій сорочці. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Коли молодий вихо-
дить з хати, щоб йти до молодої, мати обсипає його 
цукерками, житом, горіхами, обов’язково кропили 
свяченою водою:
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Кропи нас, матінонько, (2)
Свяченою водою – долею щасливою!

Цю пісню співали тричі. Перед ворітьми у молодої 
співали:

Вийди, мати, з хати –
Свого зятя витати, 
Молодого-молоденького,
Як ягода червоненького!

Співають тричі, тоді виходить мати.

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Двоюрідний чи, як є, 
рідний брат розплітає молодій косу. Молодий до цьо-
го не касається. Молодий приходить, тримаючи під 
пахвами дві хлібини, якими міняється з тещею, але 
хліб не можна класти на стіл, а міняються на вісу. Так 
само і молода міняється хлібом із свекрухою. 

Ой дивно нам, дивно, (2)
Шо й тещі не видно – 
Десь вона нами гордить, 
Шо до нас не виходить! 

Молоду вбрали, а вона не хоче сісти на стілець, кидає 
стільцем, старший сват гуляє [танцює] з нею, хоче по-
садити на подушку, вона не дається, і так тричі, за тре-
тім разом посадив. Приходить молодий – вже молода 
сіла, бо заміж йде. Дружки співають:

Грайся, Марусю, грайся, 
Розплестися не дайся!
Кидай стільці ногами,
Сама сядь межи нами. 

  ***
Ой дайте нам стільця, гребінця, (2)
Нового кожуха – (2)
Нехай сяде молодуха!

Відспівують:
Ой дали нам стільця, гребінця, (2)
Дали нам кожуха,
Дали нам подушку – 
Посадили молодушку!

  *** 
Матінонько, голубонько, (2)
Гладь мою головоньку
Білими рученьками, (2)
Дрібними сльозоньками!

Співають далі:
Масла, мамуню, масла, (2)
Я ж коровицю пасла, 
Гонила на росу. 
Дайте мастити косу!

Потім накидають вельона на молоду:
– Куди ж ти, моя доню, ходила,
А шо ж твоя головонька побіліла?
– Ой ходила, моя мамцю, в вишнев сад, 
А на мою головоньку цвіт впав.
Ані його ясне сонце не згріє,
Ані його буйний вітер не звіє!
Ані його ясне сонце не зносить – 
Тілько моя головонька зносить!

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молоду садять за стіл, 
вона вже в вельоні  – вбрана. Діти  – хлопчики  – бе-
руть копистку чи качалку і не допускають молодого 
до молодої. Сват [боярин] повинен викупити місце 
коло молодої. Є  такі діти, шо бояться, а  є такі діти, 

шо довго торгуються, не продають місце: «Як не дас-
те п’ятнадцять рублів, то хай молодий йде додому!»... 
Як брат продає молоду молодому, то співають: 

Зазори, братику, зазори, 
Виведи сестроньку з комори
Та заведи її на стілець – 
Розчесати косу-русу під вінець... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Молодій 
співають, як йде до молодого:

Нашо ви нас переймаєте, (2)
Чом ви людей не спитаєте,
Ой чи добрії люди,
Чи мені там добре буде?

Як молода прощається з дружками, виводить їх за воро-
та, а вони вертаються, їх віником замітають – вигонять 
за ворота, третій раз віником замели, і дружки пішли:

Ой у полі та й розмай-гречка, (2)
Вже й Маруся не товаришка – 
Товариство пропила, (2) 
Бо Альошу полюбила!

А для матері співають:
Пропила мати дочку (2)
На солодкім медочку!..

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  У молодого співають:
Вийди, мати, з хати –
Невістку вітати!
Молодую-молодесеньку,
Як ягода червонесеньку!

Молода міняється хлібом із свекрухою. Мати просить 
до хати. Заходять до хати, то колись так, шо молода 
старалася хутче переступити поріг од свекрухи, шоб 
там командувати! То є такий молодий, шо хотів, щоб 
вона командувала, а є такий, шо клав ногу поперек і 
сам заходив, – хитрували!

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Молоді не сідають відразу за 
стіл, а чекають, поки прийде перезва – тітки, дядьки, 
мати з батьком [молодої]:

Добрий вечір тому, 
Хто є в цему дому –
Старому й малому, 
Ще й Богу Святому! 

Прийшли свати, цілуються  – дуже велика радість! 
Поки не посвараця! Приходить свекруха і хоче 
зав’язати тою хусткою, що молода подала молодому на 
сватанні. Цю хустку молодий має принести в перед-
день весілля. Мені молодий приніс і ше вкрав картіну 
[фотографію] з мене, до весілля... Це крадуть, шоб мо-
лода не кучила додому [не сумувала]. Молода скидає 
хустку двічі, а за третім разом свекруха ложить гроші 
в хустку, і так вже молода потягнула хустку, бо вже є 
гроші. Раніше брали одну хустку, а тепер використову-
ють кілька – починаючи з простенької і до найкращої, 
але традиція класти гроші збереглась, не дивлячись на 
якість хустки. Після покривання співали:

Шо хтіли, то зробили: (2)
З хліба – паляницю,
А з дівки – молодицю.
Із хліба – півхліба, 
А з Альоші – діда.

Потім молода перетанцьовує з дружками і роздає їм 
лєнти, але не з вінка.
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ДАРУВАННЯ  Молоду зав’язали  – починається пере-
пій  – обдаровування молодих. Починають перепій 
батьки, тоді хрещені:

Шо маю, те перепиваю – (2)
Щастя-долі не вгадаю!

В кінці перепою співають:
Скупий ти, перепій, скупий, (2)
Бо Марусін рід скупий – 
З чужої родиноньки, 
Для свої дитиноньки.

Тоді свекруха співає, шо сина оженила, слава Богу  – 
невістки дочекала: 

Я не буду пєцу палити, 
Я не буду діжки місити, 
Тілько буду хату мести, 
Буду дітям порядочок вести...

[Її свахи] відспівують:
Як палила – так будеш палити, (2)
Як варила – так будеш варити,
Як мела – так будеш мести,
Своїм дітям порядочок вести!

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Той, [у кого випікали] коровай, 
той і різав [тобто хрещений батько]. При цьому співали:

Наш староста вбрався – 
Сім літ не вмивався, (2)
До короваю взявся! 

Його перев’язували тим вінком, шо був на короваї:
Дрібно, дружбонько, дрібно, (2)
Шоб було всім рівно – 
Старому й малому, 
Ше й Богу Святому!

Тоді старости [бояри] розносять коровай:
Дивись-но, старосто, що твої свати роблять – 
Коровай ховають 
То в кишені, то в рукавиці, 
То дівчатам на вечорниці! 

Молодим вирізають середину, і  вони мають її з’їсти, 
шоб діти не шмаркали. Той, хто різав коровай, наки-
дає вінок, той, що був на короваї, на плече, бере під-
ошву [низ короваю] і гуляє [танцює] зо три «польки» 
підряд, і  віддає підошву музикантам. Молода, вже 
покрита, в  хустинці чи у фартушку, брала кришки з 
короваю, шишок трохи і виходила на вулицю – дава-
ла по жмені тим людям, які прийшли подивитися на 
весілля. Дає шматочок короваю – цілується. Скільки б 
людей не було, то всім має дати, хоч по крихті... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Дисципліна 
була. Я йшла замуж в 1953 році, то мама каже, як при-
йдеш, то ти довго не спи, а біжи позамітай рано, бо ж 
будуть люди йти, це вже в понеділок рано, поприби-
рай й скоро біжи до криниці і принеси відро води, бо 
як ти будеш довго спати, цього не зробиш, то будуть 
сміття горнути по хаті, будуть молоду вести по воду, 
будуть свати обливати водою... Я встала раненько, по-
замітала, принесла води, а свати десь заспали... А є, шо 
молода заспить, то сміття розкидають... Родина моло-
дої несе молодій снідати. Перевдягаються в молодого, 
молоду, намащуються сажею і цілують всіх зустрічних 
по дорозі. А на сніданок несуть буряки [...], шо попало 
і кажуть: «Наша молода голодна, не дали її їсти, то ми 
принесли...». Беруть нецьки [ночви], садять в них ку-

харку... Тоді сідають за стіл. Потім відбувається забір: 
забирають всю родину молодого і молодої, і всі йдуть 
до молодої. Ввечері старший сват висаджує на хату чи 
на дерево гільце, а подають його на коцюбі. До гільця 
прив’язують пляшку горілки. Те гільце має там бути, 
поки не впаде саме. А  про горілку кажуть: «Її треба 
випити тоді, коли народиться перша дитина!». 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Третій день весілля назива-
ється «курка» або «розхідщина». Робили криницю: 
прив’язують до келішка мотузочок, наливають горіл-
ки і кидають ложечку меду із банки – всіх пригоща-
ють... У матері просили горілки:

А де ж тая весільная мати, (2)
Обіцяла по три чарки дати:
Першую – з ягідками, 
Другую – з вишеньками,
Третюю – з калиною, 
За свою дитиною!

Також є щось схоже на традиційний обряд обжинків, 
який робили для батьків молодих, якщо ті женили 
останню дитину: їм накидали один великий вінок і під-
носили «на ура». Також підносять і хрещених батьків. 

Ой зятю ж мій, зятю хороший, 
Закопала під вишнею гроші,
А як будеш дочку любити – 
Будеш мої гроші лічити!
А я свого зятя здурила, (2)
А я того зятя здурила – 
А я тії гроші пропила! 
Ой зятю ж мій, зятю хороший, (3)
Люби мою дочку без грошей!
А як будеш дочки не вважати – 
Будут мої гроші лежати...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Як кіньми їдуть до молодого, то спі-
вають:

– Ой сядай, сядай, кохання моє,
Більш не поможе плакання твоє,
Бо вже коні стоять в возі – 
Ніц плакання не поможе. 
Сядай, не Божись!
– Ой як же ж мені з вами сядати?
Треба порогам подзєнькувати!
Дзєнькувала вам, пороги, 
Де збивали хлопці ноги – 
Тепер не будуть! (2) 
– Ой сядай, сядай, кохання моє, 
Більш не поможе плакання твоє.
– Як же ж мені з вами сядати?
Треба воротям подзєнькувати!
Дзєнькувала вам, ворота, 
Де стояла хлопців рота – 
Тепер не будуть!..

***
Риссю, коники, риссю, (2)
Веземо вам корисю, 
З корисі, користочку – 
Молоду невісточку!

Або:
До молодого йдемо – 
Молоду ведемо, 
Молодую-молодесеньку,
Як ягода червонесеньку!
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Співають:
Чи добре ми зробили, (2)
Що все село сходили, (2)
Молодої не згубили!..

***
Ой що то за село,
Що в ньому так весело?
Через него йдемо – 
Молоду ведемо!
Молодую-молодесеньку,
Як ягода червонесеньку!

с. Хотьківці
Записав М. Пилипак  

у с. Хотьківці Красилiвського р‑ну Хмельницької обл. 
від Карасик Онисії Филимонівни, 1927 р. н.

СВАТАННЯ  Це таке було, дуже тоді ше просте і без нічо-
го: прийшла його мама, договорилася з мою мамою – 
всьо, а я навіть женіха й не бачила, й не здибалась з 
ним. І  так воно було часто! Я  кажу мамі, шо допіру 
прийшла з Німеччини, каже, шо треба йти. Він в селі 
сам-один, а главне, мамі впала в очі кирниця, бо дуже 
нам далеко було ходити по воду. Потім, вже коли брат 
мій оженився, то їм викопав на подвір’ї цю – помпу. 
То мама сказала до мене, шо йди, бо друга росте (була 
менша сестра на два роки). Я  знала, шо таке замуж, 
коли йти, то треба робити, не так, як от зараз. Зараз 
якось то по-іншому всьо. Першого вересня я прийшла 
з Німеччини, а  п’ятого вже вийшла до молотарки  – 
комбайнів ше таких не було, як зара’. Це мені ше не 
було вісімнадцять. Думаю, кінчила б ше школу, дума-
ла, піду десь в Хмельницький... А мама сказала: «Йди 
[заміж]!». Гобидві [матері] пошепталися... Того женіха 
й не бачила! Потім він вже став приходити. Десь на 
Октябрську [річницю] ми зустрілися, а після Нового 
року, шостого січня, через те шо тоді ше й не можна 
було робити [весілля], треба було чекати аж після Гор-
дань, тоді можна було робити весілля. А ше через його 
сестру, вона вийшла заміж у Вінницьку область, то це, 
вроді, канікули були, то так, шоб вона була. Та й тоді – 
давай, ладнуйтеся [готуйтеся]! То це в нас було перше 
вісіля після війни... Я буду казати про свої дівчата, як 
віддавала. Прийшли мати, батько – свати, і ми, бабуш-
ка була, свахи,  – робили сватання. Приїхали свати, 
це вже було після сімдесятих років [1970-х рр.], з Лу-
ганська привозять хліб, мати й батько, більше ніхто. 
Сваха простеляє на стіл хусточку, ложе буханець хлі-
ба. «Давай ножа!» – до неї [дівчини]. Вона бере ножа, 
а сваха каже: «Так, доця, якщо ти хочеш, щоб ви були 
разом, жили, то ріж цей хліб на два куски, рівно!». 
В нас такого нема, це вони так. Вона взяла розрізала 
і всьо. «Всьо, свахо, допіро Людочка – моя!» Значить, 
вона вже согласилася. Дуже було сліз багато, поки я її 
туда віддала...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Добре, шо в нього була 
сестра, привезла собі з Німеччини вельон, а  вінок  – 
я вже й не знаю, хто мені [...], де той вінок взявся, хто 
його купив, бо я ше ходила по селі в вінку, в лєнтах – 
просит на свадьбу, не ходила в платочку. А  віночки 
робили із стружки – папірові. А коли треба було ве-
льон, в нас одна жінка дуже гарно його збирала... Як 
корона стояла на голові. Ходили дружка і я, і лєнти, 
і вінок – всьо: «Просили тато й мама, і [я] вас прошу, 

приходьте на весілля на шосте січня, на час дня!». Нас 
не пригощали, не було коли, треба було бігати. Вже як 
я свої дівчатка віддавала, то я пекла пампушки – це як 
менша йшла заміж, бо в старшої вісіля було в Росії, і в 
кажду хату, так просила... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»), ВІНКОПЛЕТИНИ  
Гільце робили і в молодого, і в молодої. Вирізали, ді-
вчата робили дуже велику квітку... Вінкоплетини 
робили в п’ятницю. Як я вже своїм дівчатам весілля 
робила, то я вже начинала весілля в суботу. Родина 
сходилася [...], вбирали гільце, то всі дівчата старались 
прив’язати одну квітку, а найбільшу квітку, яка нази-
вається «старша квітка», чіпляє молода... На другий 
день старший дружба виносить гільце на дерево. Тут 
стояв дуже великий клинок, то до дня хтось його за-
брав, комусь було жалко, шо ми поженилися, то взя-
ли і зірвали гільце. На житті це не відбилося, але той 
чоловік, що зняв гільце, замерз  – напився горілки і 
ліг де там, замерз на дорозі. Він був найшов якусь там 
другу дівчину, а  свекруха казала, щоб брав мене, бо 
бачила, як я малою збирала колоски, і так вчепилася, 
шо: «Її бери!». Отака була женітьба – мама так сказа-
ла і всьо! Також на третій день старший сват [старший 
«буярин»] виносить гільце на хату і там його прибиває. 
Гільце молодої чіпляють в неї вдома, і навпаки – гільце 
молодого – в нього. Також до гільця чіпляли пляшку 
горілки. Барвінковий вінок плели тільки на коровай...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай, за традицією, 
пече хресна мама... По нього потім мають йти. Такі ті 
короваї були, як бочки, здорові! Коровай могли нес-
ти і вчотирьох, а ще два калачі дуже великих, це коли 
кому не хватало короваю, а  так бувало, тоді різали 
ще  й калачі! Але калачі теж гарні, прикрашали ши-
шечками, завинені у платочки. Я колись як ходила, то 
не йшла з хлібом до любої родини, я пекла калачі сама. 
Печу три, їден з собою беру, а два дітям, щоб не воло-
чити з собою по весіллях, бо тоді було некрасіво! До 
короваю співали, і як робили шишки – співали. Коро-
вайниць не було багато. Пару жіночок, шо наробили 
того дріб’язку, вбрали і пекли. А як сестра моя пекла, 
братові чоловіковому, там вже вона робила коровай. 
Сходились коровайниці, муку несли  – так як поло-
жено, йти на коровай  – треба нести мисочку муки. 
І там вже вона вечеру, це все... Співали. А я в цей час 
мусіла поїхати в Хмельницький, і вона, бідна, мусіла 
два короваї пекти, не було кому підказати, замісити 
його вдачно. Але я чо[го]сь не знаю, яке в них життя 
було, правда, його нема, того брата, він помер, а жінка 
осталась. Чи воно до того йде, чи нє  – Господь його 
знає! До короваю пекли ше два, такі самі, калачі. Ка-
лачі гарні – великі. Тими калачами молодий міняється 
з тещею, а молода – з свекрухою. Коли йде молода до 
молодого, я печу, а як молодий йшов до мене, то йому, 
так само, в платочку несли калачі. Коровай круглий, 
я теж пекла – мусю відпікати. А колись попросила су-
сідка для родичів, то такий вже вдався, шо мусіли піч 
розбирати, челюсті, був такий обруч, то мусіли його 
виривати – ізурудували мені піч, поки коровай винес-
ли! Вийняли коровай, брали з діжки віко, туди сипа-
ли жито, гроші, на спід, застеляли гарним платочком, 
підстеляли газетку під платочок і ложили його. В той 
час мастили сахаром густим  [...], водичкою, щоб він 
блищав. Прикрашали калиною. Робили з барвінку ві-
нок і клали на коровай...
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ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Молодий приходить зі своєю 
родиною. 

Не лякайся, мати, 
Шо йде нас багато,
Двадцятеро й двоє 
На подвір’я твоє.

Перед порогом дали йому під пахви повиті в платочки 
калачі, він стоїть, а його родина співає:

Вийди, мати, з хати –
Свого зятя витати,
Молодого-молоденького,
Як ягода червоненького! 

Відспівують:
Нема матери вдома,
Поїхала до Вільхова
Келішки купувати – 
Гостеньків частувати.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  І так повторю-
вали тричі. Допіру я виходила – помінялись калачами: 
я – праву і його забирала праву... І так ми помінялись 
хлібами. І я кажу: «Прошу до хати!». Молодого так за-
водила, не за хустку, а як приходила невістка, син при-
вів, то я стелила дорожки, шоб по дорожках ввійшла 
в хату...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  В  хаті молодий має 
розплести косу. При розплітанні коси співають:

Зазори, братіку, зазори,
Виведи сестрицю з комори,
Посади її на стілець – 
Розчесати русу-косу під вінець!

Так співали три рази. А  дівчата мої  – дружки  – від-
співували:

Грайся, Ганісю, грайся,
На стілець сісти не дайся!
Кидай стілець ногами, 
Ходи сідай межи нами! 

***
Дай, матінко, масла,
Бо я корову пасла,
Водила на росу – 
Помастити косу. 

Мама виходе, несе вельона і віночок на полумиску. 
Коса вже була готова, мама лише покропила свяченою 
водою і все. Тоді молодих випроводжають до розпису. 
Ми ходили юрбою – молодьож, а такі пожилі не йшли. 
Прийшли від розпису і сіли обідати... Сіли, пообідали 
та й до молодого. Молодий веде молоду до себе... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Яке б воно плаття не було – біль-
шість в розових, дівчина. Шоб було цільне, не розріза-
не. Взута в чобітки на корочках [каблучках]. А мужик 
[молодий] – чорні штани і рубашка, як не було білої, 
то в полосочку чи в кліточку. Барвінком плаття не 
прикрашали. Традиційний костюм одягали на другий 
день. Молода вбиралася в блюзочку... 

МУЗИКАНТИ  Тоді й музик не було. То був один хлопець, 
я й не знаю, де він взявся, хто його найняв. Столи не 
влізли в хату, то ставили попід хату, то він ляже на 
гозна [на  плечі], грає і ногами вибиває. Колись і не 
пили, а музика заграла, то землі не дотуляєшся – тан-
цюєш! Це було перше весілля на селі [після війни], то 
посходилась вся молодьож... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Тоді не було такого, як зара’! Тоді не 
було даже посуди. Мали дерев’яні ницьки [ночви]  – 
туди заливали холодець, потім його різали на кубики, 
накладали на мисочки і так подавали. Тушили капус-
ту. Кололи свиню, то була ковбаса, котлети  – трош-
ки вже готували. Самі не їли, а на весілля зготували. 
Пиріжечки пекли, не такі, як зара’,  – всі малесенькі. 
Не було там ніякого кисіля. Я помню, як ми прийшли 
сюди [до молодого], то тут ше хуже було, як у нас, ми 
ше там трохи старалися, то в нас горілка була погана. 
Мама робила горілку і трохи припалила, а тоді зміша-
ла з тою, шо вдалася,  то люди не могли пити. А при-
йшли сюди, то не було шо їсти. А  на другий раз, на 
другий забор – завтра, як забирали, то вже ж варени-
ки варили, капуста, холодець, кашу молочну в ті часи 
варили, і як не сільодка, то тюлька. Саме основне була 
тюлька. Пускали колію: один келішок, так як закон, 
один келішок обходить. Першим колію пускав той 
батько, в  хаті якого було весілля. Наприклад, якщо 
весілля в молодої, то першим колію пускав її батько, 
і  навпаки. Як ми прийшли на другий день, то я вже 
там нічого – була як гость. Я стою коло батька, він під-
носить і п’є до молодого... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коли сват має його [коровай] 
різати, той вінок йому на шию, ше й рушником був 
обв’язаний коровай, рушником перев’язали [старо-
сту], і він ріже, а всі співають: 

Дрібно, старосто, дрібно, 
Шоб було всім рівно – 
Малому й старому,
Богові Святому! 

Це так приспівували, як роздавали коровай... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  А випро-
воджала вже доню свою з калачами, так як я приймала 
зятя чи невістку. І так всі люди стали робити. А коли 
брат мого зятя женився у Митинцях, то та мама його 
теж стелила, шо мала, до самої хвіртки, шоб невістка 
пройшла. Це так шанують невістку!..

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  Придане несли. Мама наготувала 
і подушки, і одіяла, пов’язала все в радна домоткані, 
бо тоді не було де купити, треба було платочок мені, 
шоб пов’язала мене свекруха, шоб я мала свою хус-
точку. Ми пішли з мамою в Хмельницький, мама дуже 
хотіла вишневу, в нас не хватало шось там п’ятдесят 
рублів [...], позичити не було в кого – мусіли купити 
другу, зелененьку чи яку, але купили! Спереду йде 
гільце, потім свати, які несуть на плечах придане, грає 
музика...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Мене повели раньше, поки 
пов’язали тою хусткою, шо я купила, тим часом вже 
йде перезва – мама і тато, а з ними старі люди: їх бра-
ти, сестри – пожилі. Дружки вже не йшли, тільки була 
одна світилка молодого, я її запросила... Вона і співати 
помагала, танцювати помагала  – комусь же ж треба 
на весіллі помагати... Перезва приходила з клунками, 
хлібами  – помінялися і сіли вечеряти. Покривали в 
перший день. Віночок і вельон знімає свекруха, а ще 
коло неї стояли підсобники з її сторони, тримали, по-
давали, а мої вже сиділи...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  А потім, коли вже зав’язали моло-
ду, вже вона не дівчинка, а так як жінка, берут, садов-
лять в якусь карету, чи то мотоцикл  – не знаю, і  по 
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Луганську нас [батьків] возять! В них такий обичай! 
Значить, заїжджаєш умисне в магазин, там є люди, 
треба ж їх пригостити вином! А  як вже син женив-
ся – пов’язували самих рідних, чужих – ні. Я хресним 
батькам, шо там могла, не жаліла, і на плаття давала... 
Штирі весілля робила!.. 

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Івашківці
Записала С. Маховська 26 червня 2013 р.  

у с. Івашківці Новоушицького р‑ну Хмельницької обл. 
від Залісної Євгени Яківни, 1931 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  До мене не ходили. Ми бідні були, така сім’я 
була... Та й хто трапився, та й мамка віддавали, бо чого 
будуть тримати! Бо то вже двадцять років!.. То рань-
ше двадцять, двадцять п’ять, двадцять два – кому як. 
Отаке-во. Так віддавали. Дивилися [на достаток сім’ї]...

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Та бере [хлопець] якогось 
свого чи брата, чи свата вже жонатого, шоби він його 
вів в свати... Та  й приходив... Молодий іде, а  там ще 
єдного чи двох брали. Так ішли в свати. Пили мого-
рич... Фляшку горілки [брали], тако і всьо... Прийшли: 
«Казали нам, шо тут теличка продаєцця! Теличка!». 
А вони кажуть: «Є! Є! Є теличка!». То вже знають, шо 
шуткують тако всьо... А то: «Ми прийшли купити!» – 
«Давайте там стілько золота». Чи там шо, казали. То 
таке-во кажуть усяке... То вони [хлопець і дівчина] вже 
договорилися... Так там котрий забігає, котрий багато 
ходить, довго ходить... [У  яку пору року найчастіше 
сваталися?] Коли кому прийдецця... [Кажуть:] «Піш-
ли могорич пити»... «Старости́» кажуть. Мені сказали 
мамка: «Шоб не застали тебе в хаті!». А я прийшла та 
кажу: «Вуйко, ідіть, прийшли могорич пити!»... Вже до 
весілля ходили там коли. Хто надовго відкладав то ве-
сілля, хто скоро. То свої в селі, то кажний знає, як вони 
так жиют. Не ходилося таки так... 

ДІВИЧ-ВЕЧІР  У  хаті прибирали, соломи різали ножи-
цями, тіки такі трубочки, соломки, і потому на нитку 
силяли. Соломка, така папіроска, соломка, папіроска – 
пауки на стелю. Пауки чіпляли... І це дальше, як вби-
рати хату, шоби на весілля обов’язково були. Пау ки по 
стелі. У кого єдна стеля, то єдин паук. А як в мене було 
сволок тако через хату, то було штири... То це перед ве-
сіллям скликає дружки собі робити пауки. Я знаю, шо 
ми ще теж ходили пауки робити, наперед так тиждень... 
А  як вже на весілля, треба прибрати, гарно всьо там. 
Шоб красиво. Я тобі хочу сказати, то як живі пауки. То 
тепер стеля гола. Тепер у кого є образ, в кого нема на-
віть. То образи поскидали. То перше і образи, і пауки, 
і цвітки купляли. І всьо. Хто як жив перше, так і тепер...

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ, ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕ-
СІЛЬНІ НАПОЇ  Готовилися місяць, бо то горілку гнали. 
Горілку гнали, та й надовго. Поки наженеш, то багато. 
Перше то всьо з бурака з цукрового, а потому вже не 
схотіли з бурака. А дехто каже: «Мені бурачанка луч-
ша! Від бурачанки голова не болить. А від сахаря́нки в 
голові дурій робицця». Таке. Потом почали і сахарянку 
гнати, і бурачанку – хто яку. А тоді і слив’янку. Сливки 
вродять, накидають тако. Толочать, толочать, вона ви-
грає, тоди женут. Хто із чого. [Чи різали худобу?] Ну 

аякже. Ще й не єдну. Як свиня, ще й теля. А  як двоє 
свиней... Тоді всьо готовили дома, а тепер... То була ка-
пуста смажена, сир, потому борщ. Борщ – обов’язково 
ложками, і  капуста, засипана така пшоном чи рисом. 
Потому печінка, м’ясо тушене. Вилок не було, руками 
[їли]. Або два килішки [чарки], або три на всьой стіл... 
Як ти там сидиш, то почекай, поки до тебе килішок ді-
йде. А  з єдної миски  [...] їли... Холодне поріжуть  [...] 
на кубіки  [...], ще й повивертають. Бо як ти поріжеш 
не кубіками, то не буде так стоять... А то перекидають 
кубіками, і  так кришку, та й руками. А  я пішла туто, 
недалеко, на весілля, ой! То у нас ще не було виделок, 
а пішла туди, а там... Приходять: «Шо там, як там ве-
сілля?» – «Всім виделка...». А у нас руками. Правда, як 
борщ, то давали ложки. Капусту, сир, ту печінку – то 
всьо руками... Уже на столи понакладали, шо там було... 
І тепер тато і мама пускають чарку до молодих, а мо-
лодий в єдин край пускає, а  молода  – в другий край. 
Два кілішки да і всьо... Капуста така, парена трошки, 
і тоди засипаєцця крупами чи пшоном, і таку густу ва-
рять [капусняк]. І сала багато шкварять, мастять, і то 
дуже добре. Колись таке любили. Таке робили... [Як у 
вас готують борщ?] Варицця буряк, картофля, фасоля, 
м’ясо... В борщ кидають багато м’яса, тоди в кажну мис-
ку по шматку того м’яса кладуть. Тоди дають порожні 
мисочки, викидають то м’ясо на ту мисочку, ще дро́б’ят 
то м’ясо з борщу. Ще потому по разу, по два беруть того 
м’яса... А тепер... Розкладуть, їж, шо хочеш...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  А тоді нас п’ять 
пар було на єдну неділю. Весілля таке то там, то там, 
то там. П’ять пар було весіллів. А її накрили хусткою, 
аби не побачитись. І я в вінку, і вона в вінку. А я пи-
таю: «А нашо це накривають?» – «Не можна так, шоб 
молода з молодою здибалися!». Таке-во якесь, бабки́, 
забобони... Як ідут молоді чи до шлюбу, чи так, то [...] 
в нас переливали водою в сусідньому селі... То як дощ 
у [день] весілля, то недобре... То тепер кажут, у нас ко-
роваї вже роблят, то як ти вдова, і  воно мішає, то до 
мої сестрі ідут, та ще пекла... Так вона трохи [пекла] і 
відказалася... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Та таке було, шо я так 
жила далеко... То я звідти приходила сюди дивити-
ся під вікно, як молоду розплітали. Всі ходили тако з 
села розплітати молоду. Іду дивитися, і шо там як. І це 
така мода була – ходили далеко. А тепер тілько, тепер 
як весілля, свої, близькі, родина, сусіди. Розплітають 
молоду. Кладут на стуло подушку, садя́т молоду на ту 
подушку і вже розплітают. Коси тоді, то тепер підстри-
жені. Перше відпускали коси. Мама розкладає ті коси, 
трошки розплела, дає татові, шоби розплітав, а  там 
братові, а там сестрі. Всі потрошки розплітают моло-
ду. Розплели. Тоди мамка берут, така щітка була, якось 
прядиво чесали тою щіткою. То щіткою погладили, по-
розчісували. Заклали вінок [...] на голову. А тоди стар-
ша дружка бере по-своєму закладає вінок. Прив’язує 
уже... У мене є ще карточка [світлина]. Тако перед, зза-
ду хрестик. Це до шлюбу ходили... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Як іде до 
молодої, відправляє мама його. Свячену воду бере, кві-
точку, тарілочку, та й кварточку води свяченої. Іде до 
воріт, і вона хрестит, святит до воріт: «Іди щасливий!». 
Ішов до молодої, чи вона близько, чи вона далеко. З ро-
диною вже... Всі там: і дружби́, і світилки́, і всьо... 
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ПЕРЕЙМА  От бере молодий у сусідстві, брав молодий 
[таку], шоб поверх тридцять їй було. Вона щітаєцця 
як дівчина. Шо там було [весілля] невеличке, бо вона 
вже така, дохожа, він тоже, старий, чи жінка вмерла, 
чи шо. То вже зібрав, виходе на шлях, а тут клієнти по-
вбиралися, а тої дівки не хтіли, десь погана була, ще й 
стара. Приходять [родичі] молодого за молодою – да-
вай могорич! Тут аби напитися горілки. А  тої дівки 
ніхто не хтів, стара така була. А тут сказали: «Беріте 
могорич, бо там будуть переходити». Такі алкаші, ті, 
хто хоче напитися. Дали тому, тим, хто там переходив. 
А потім хліб беруть, з хлібом тебе переходять, моло-
дих. І випили, і пішли... Ми пішки ішли [до шлюбу], 
то так як сусідське село [...], то молодий, молода іде до 
вінку, всьо. І тоди ми тилько доходим, вони раз – від-
ром перелляли нам дорогу. Не знали в нас такого, це в 
сусідньому селі. Це ми до шлюбу ідемо. Це дуже там, 
як ідуть до шлюбу, переливають воду...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Молода схилила голову, і її накрили 
хусткою. А він прийшов: «Шо ви прийшли?» – «А тут 
теличка продаєцця! А ви покажіть!» – «Ви ще зглази-
те, не можна показувати». Накрили. І там торгуюцця, 
шо даєте, і він кидає кілько там, меле, меле, то є такий, 
шо викидає все, бо всьо дружки вимагають...

ПОСАД  А потому вже, ну, скільки вже тормозити, то він 
[молодий] іде з дружком, пускають його. Він приходе за 
стіл, обходе і тоді вже сідає коло неї [молодої]. Вона ще 
накрита. Він тоді сідає коло неї, скриває тої хустки з го-
лови і тоді [піднімає голову], і цілюють, і тоді кричать: 
«Горька! Горька! Горька!». [На чому сиділи молоді?] 
Чи лавки, чи скамійки були тако, дошки були... Чим-
небудь застелювали. Шоб не гола дошка, положиш шо... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Заходили [на кладови-
ще]. Як тато умер, приходе вона [молода] до гробу, 
просе [благословення], чи мама [померла]. Є таке. То 
ж як починаєцця весілля [...], мама свячену воду має, 
квіточку. Вже чи виправляє [молодого] в село, чи по 
молоду, це його мама. Моя мама  – мене [благослов-
ляє]. Яку має [квіточку], з васильків... Вмочити у воду 
і бризкати, благословити: «Щаслива тобі дорога!»... 
Приходе молодий до молодої... То матка  [...] бере в 
решето цукерків, грошів-мєлочів, жита, не пшеницю, 
жита – в решето, перевертає кожух навиворіть, вби-
раєцця, підперезуєцця, зав’язуєцця... Матка обсипає. 
Збирають цукерки, гроші... 

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ, 
ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  А то шлюб брали. А тоді церкві 
не було. Була тоді тільки якась хатинка, то ми в ній 
шлюб брали... Я  пішки ішла, бо ми так через поле, 
там хати, бо там церква. Бо то не було, а то який ба-
тюшка був. Тоді не було, бо то були комсомоли. То не 
брали шлюб... Та то вже йшли від шлюбу, прийшли на 
подвір’я, та то вже почали баби співати:

Ой вийди, матінко, звитайся,
Свого дитяти спитайся,
Де воно бувало,
З ким воно шлюб брало?

Така пісня є. Тако баби гарно співали. Тоді вміли... Та й 
мамка виходе напротів з хлібом. Та й вже там п’ють 
квас якийсь чи шо там... Ми ішли від шлюбу з колача-
ми. Два колачі спечених. І на хустинку тако. Ті колачі 
шоб були з дюром, просилити в хустинку і зв’язати 

тих два колачі. То на хустинку, і так від шлюбу з тими 
колачами. І в молодого такі колачі, і в молодої колачі. 
Їли [калачі]... Ще як я тоді віддавалася, ще не пеклося 
[коровай]. То колачі. Із колачами просили на весіл-
ля в кажну хату... Як стануть пекти, на тиждень тих 
колачів, бо треба напекти. Бо як велика родина, це в 
кожній хаті треба колач. Колись тяжко. А  потом за-
лишили ті колачі. А  тепер тіко откритка «Просім на 
весілля» і всьо. А раніше як просити на весілля ходи-
ла, оце через тиждень [весілля], то цеї неділі просить. 
То ходе в весільнім [вбранні]. У тих бинда ́х [стрічках], 
у спідниця́х... То є родина і старша дружка – подруж-
ка. І як ще з родини є хто, то там не єдна, не дві. А ще 
як маленьку має дівчинку, то: «Я пущу свою». – «Пус-
кай». І  вже разом ходить. Боже! То не бере молода 
[калач]... То дружки в’яжуть в вузли колачі і несуть. 
І молода собі іде. Ідем до цеї хати, бере від тебе колач, 
лишає в хаті. Ідем до тої хати, бере в другої колач, шоб 
менше тій вузол таскати. В кажній хаті лишає колач – 
просе на весілля з колачом. А потом, як залишили всі 
колачі [не запрошують з калачами], то так прекрасно. 
Откритку написала, фамілію – чи ти родина, чи ти су-
сіда, чи ти подружка. [Коли пекли калачі?] Тиждень 
до весілля. Як родина, збіжацця і за два дні напекли. 
У тебе п’єц, у мене п’єц. І тілько розчиняти, і робити... 
Чи родина [пече], чи в сусідстві, як у нас ось хата в 
хату. Всі пекли колачі. «Добрий день! Просили мама 
і тато, і я просю на хліб, на сіль, на весілля! Приходь-
те».  – «Прийдем». Тоди ще ввечері ходить до матки, 
матка така, сама рідніша... То колачі пекти на весілля 
просили. А колачі, такі, шо до шлюбу, два аби спекти, 
шоб молода мала, а молодий собі. Йому пекли дома, 
молодому, а молодій тоже дома. В неї собі, а в нього 
собі... То тепер колачів не печем, не просим на весіл-
ля. То вже короваї молоді роблять – в молодої гості, 
а молодому молодого гості роблят. Ідут з короваями...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  А тоди вже моя сестра віддавалась, 
менша була, вже прийшла мода в платтях. І вже у плат-
тю гарно, і ми в широких спідниця́х гарно. В жилітка́х. 
В  перелка́х [намисті]  – це пацьорки, пере́лки. Повно 
тако, шоб голова рівно стояла... То шия довга була. 
Накладали багато. Немає сво́їх – позичаєм. Шоб рівна 
була, бо як буде шия порожня, то вже не те. Такі гарні 
були [«перелки»]. Тепер нема. Колись було всьо гарне... 
У  вишитих сорочках. Вишивали. Сюди [на грудях]  – 
по́грудки, сюди – прибі́чники по боках. Погрудка ви-
шита... А там полики́, нижче руки – поли́к... Довгі [ру-
кави]. А тут ду́ди – це вишиті кругом руки [зап’ястя]... 
Довга [сорочка], та шоби ще була пі́тячка [підточиця] 
вишита... Пі́тячка вузеньким вишита і ще з-під спід-
ниці видко. Так гарно́... Раньше всьо чорним [виши-
вали], а всьо цвіткували всілякими. То тако чорними 
нитками вишиєш, а там лишаєш таке, на цвітко́вання 
тими всілякими гарними нитками. То коли розцвітку-
єш, то така тоди гарна. А потом вже почали [...] сами-
ми чорними [нитками] шити з червоним... Цвіткували 
там різними. Уже мода відходила, уже друге... Клин-
чики вкладали, шоб ширше було. Клинчики вкладали 
[в сорочці] під пахвою. А спідниця в кого яка: в кого 
шерстяна, в кого проста. А биндів [стрічок] понаши-
вають – лєнти! Такі-во [широкі] бинди: хто – штири, 
хто  – п’ять. Отак [горизонтально], це до спідниці... 
Треба спідницю вшити биндами до шлюбу, треба від-
даватися у тій гарній... Жилітки́ такі тоже, чорні. І тоже 
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сюди, як погрудки, бинди вишивали кругом рукавчи-
ків тих... Дуже гарні були... Ми бідні – проста спідни-
ця. У кого були шерстя́ні з биндами, та й гарна молода 
дуже, бо багацька. А  я проста. Але чорненька, дуже 
гарна... П’ять би́ндів чи штири... Фартух з биндами, 
сітка долиною [низом] тако. А сітку – то це ця куплена 
сіточка [мереживо] – пришивали до тої матерії доли-
ною отако, до фартуха... А тоді низом бинди тоже по 
фартухові. Та й таке гарне було. [Чим підперізували-
ся?] Баюри́, ба́юр. Та то були крайки́... То такі як пояс. 
А у мене був ба́юр. З бинди широкої баюр. [Довгий?] 
Ага. [Скільки разів можна було обмотатися?] Раз. І тут 
зав’язували. Тут фартух з биндами, ще й баюр, ще й 
спідниця з биндами, ще й всьо з биндами. Сорочка ви-
шита, всіляка поцвіткована. [Яке взуття було в моло-
дої?] То були біленькі балетики з шнурочками, отакі-
во біленькі, але з шнурочками... А хто багацькі, то такі 
туфлі мали, як теперешні. То на низькім ходу, а то на 
високім, на каблуках. Хто які. Всіляки люди є – і багачі, 
і бідні. І ще бідніші, і ще багатіші... Як вона [молода] 
просе на весілля, то тут коси складає, і кругом тих ко-
сей такі пацьорочки. Тут коси і тут пацьорочки. Через 
чоло бинду. І се видко, шо молода. А дружки таке собі, 
хто в чім. А молода вже більш вбрана по-весільному. 
А коли віддаєцця, то [...] вінок закладають, і вже у він-
ку весілля проходить. Фотографіруюцця... А  то в тої 
вінок гарний, але погано якось заквічатаний. А у мене 
був вінок гарний-гарний! Я не знаю, чи мені хтось ку-
пив, чи я сама вибирала... Той вінок був дуже такий, 
спуско́ватий, такий гарний. В общем, перше гарно вби-
рали молодих. Дуже гарно! А тоді вже як пішло, оце-
во біле, – то біле, то біле! То білий вінок, біле плаття, 
білі туфлі. І  є таке, моя сестра, то коротеньке плаття 
таке, то трошки нижче колін. Є таке, шо ніг не видко, 
довге. Хто як. Хто по-модному дуже, хто так. Це вже 
як закон – костюм до шлюбу [в молодого]. А молода 
ще вишивала йому сорочку... А я не мала коли. А мені 
ця мамчина сестра вишила, каже: «Хоть тобі [твоєму]
молодому вишию сорочку»... Він купив собі костюм... 
Але він [молодий] не в сорочці, поверх піджак бере, 
а то вишитий, то відко на грудях. Вишивали рукава...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Та ще й вінчальна матка [хрещена 
мати молодої або майбутня хрещена мати дітей моло-
дих], бо вона ж іде з тобою, та матка, і тримає вінок 
на голові, як шлюб. Як шлюб даєцця, матка бере і ві-
нок тримає. То не дівчина. А у мене перва сестра була 
маткою. Її тато і моя мама рідні, а не перві. І вона була 
в мене маткою... Матку ще просили тоди, як весілля, 
приходять до хати, сходяцця всі, і вся ніч піде. А мо-
лода приходить од матки, сідають за стіл, і вже весіл-
ля... У молодої – дружки, а в молодого – світилки́ [...] 
і дружби́. І  ще там чи дружко́ іде у молодого. Стар-
ший [...], шо він його воде за хустинку кругом. Тако за 
хустинку візьме, він його воде кругом, він старший, 
дружко... Батьки не йдуть... А то всі вісілля лагодять... 
Главне, матка, та, шо на голові вінок держить, а  над 
молодим  – батькова́ тоже так  – того батька жінка  – 
батькова́. А батько той, шо був у свати, всьо, в общем, 
старший. Ма́тка і батькова ́. То не вінок, а корона цер-
ковна. Та і батюшка дасть, а  ззаду матка стоїть, і  ти 
береш  [...] платочком, і  тримаєш, доки він не дасть 
шлюбу... [Якщо в молодих не було рідних батьків, то 
хто заміняв їх на весіллі?] Ну, ті, хто рідніші – чи татів 
брат, чи мамів брат. То рідні заміщали. То приходив 

замість тата... Молода віддаєцця, ідемо розплітати 
молоду. Люди собі приходять на весілля дивитися. 
А тепер ніхто, як ти не просина [не запрошена], ти не 
прийдеш до мене під вікно, нє. А як просина, то вже 
приходиш на весілля. Хто інтересуєцця молодою чи 
хоче подивитися, ходили, така мода була... 

ДАРУВАННЯ  Йде «шнурок» той, пропі́й, хто має шо пе-
репивати. І співають:

Пропій ся дичує,
Бо (в свахи чи в свата) мед-горілку чує.

Співають таке-во... Гарно співали дуже. Тоді солодко-
го, кажецця, не було... Потому вже пропій, уже моло-
дої гості ідуть сюди, мої гості приходять сюди на про-
пій. То уночі, тут забрали молоду, а тут приходять [до 
молодого її родичі]. На другий день пропій робицця. 
І ще тоді гості молодої сходяцця сюди і сюди, до моло-
дого. То іде пропій... Того дня це пропій іде зо мною, 
і молодий веде молоду, – це все за єдин вечір. Ага. То 
перепивають тобі полотна на полотенце, полотно – це 
таке наше, роблене. Таке-во кусочок урізаний, вже на 
тім кусочку треба вишивати. І ще полики ́ до сорочки, 
як ти хочеш собі вишити сорочку, це полики́ на со-
рочку. Дарували... Його родина, моя родина  [...] нам 
обом [дарували]... Мої тілько гості тут були. А потом 
на другий день пішли до молодого – пропій у молодо-
го робили... А тепер хрещені батьки в моді вже. А пер-
ше – нє. Матка хрещена, матка вінчальна, всьо. А моя 
сестра була в мене маткою – і до шлюбу ходила, вінок 
тримала, і  хрещена, і  вінчальна... Якби я прийшла 
сюди, і тут би був дід і баба, і які діти, то я повинна 
всім давати [подарунки]. У мене ж тут не було...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ІЛЬЦЕ ́»)  Робили [«ільце»]. 
У кого – з сосни, у кого – з вишні. Така молода вишня є, 
зрізают. І  така папіроса [папір] є, купляють, з [того 
паперу] роблять квітки, вбирають те ільце́... А  тепер 
готове купляють у нас. І в хліб – колач – застромлене 
[«ільце»]... Десь у п’ятницю [робили «ільце»] у молодо-
го [і в молодої]... І приходе молодий до молодої покри-
вати, і батькова. В нього – батько [вибраний], а в мене – 
матка. І тоді батько із тим ільцьо́м гуляє, і матка з своїм 
ільцьом гуляє, музики грають... І тоді [«ільця»] стоять, 
доки не зів’януть. Як папіроска, вона не зів’яне, а  як 
сосни, то воно довго не буде... У хліб. І в колач, і воно 
колач під ільцьом отако. Шоб добре стояв на столі... 
Коло ільця не співали, як робили. Чи у п’ятницю, чи в 
четвер, я знаю, коли в кого. То дівки [робили «ільце»]... 
Там – світилки́, а там дружки. У молодого світилки́. Ді-
вки, дівки. Вбрали та й вийшли надвір, та й гуляли...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Ільце [молодої] тілько [стояло 
на столі перед молодими]... А то ще й молодий прий-
шов з ільцьом. Ще своє встромив там на стіл. Їх [мо-
лодих] не видко було... Разом з хлібом поставили на 
стіл [«ільце»]... Треба, шоби матка мала рушник про-
стелити нам, молодим, під ноги [в церкві]. А нас три 
парі разом брали [шлюб]... Красота, гарно... Матка 
стеле рушник, кладе ниц його, молоді стають. І  тоді 
вже, коли батюшка круг престола обводить, молода 
повинна зачепити ногою, або наперед цвяшок заб’є, 
або стане на рушник, шоби зачепити, шоб тягнути той 
рушник, шоби дружки віддавались скорше. І тягне за 
собою, він три рази обводить. Уже конче шлюб дава-
ти, поблагословит там всьо. Хто там має які букети, 
підходять, даруют, покропе і всьо. Берут додому [руш-
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ник]... Той рубель дають у пазуху, шо на рушникові. 
Перев’язують [рушниками], коли ще ходять в свати. 
Коли ще свата перев’язують. То ж він не іде сам, то бе-
руть два. Перев’язують рушниками... І як приходять на 
договори, тоже тоди сватача того перев’язуют рушни-
ком. В кого які. Куплених не було, вишиті [рушники]. 
А тут такі роблені [ткані]... [Чи вішали квітку молодо-
му, гостям?] О, та чо’ ж ні?! Як є багато тих хлопчиків, 
то букетики чіпляли. Воно тішицця, вчепили йому... 
Купляли і на шпильку чіпляли хлопчикові...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А потому вже, як мають по-
кривати, уже кончаєцця весілля, там дружко покри-
ває. Дають йому колач, дають йому хустку. Не колач, 
два колачі. Дають два колачі, він тоді на ті колачі хуст-
ку отако. То та, шо зав’язуватися. І тоді музики грають, 
він гуляє із тими колачами. І всьо хоче накрити, а тут 
дружка відмахує хустинку, щоб ще довше гуляв, шоб 
не покрив. Молоді зігнуцця головами отако до стола, 
а він серед хати гуляє і через стіл покриває. І тоди вже 
покриє, тоди тако хусткою накине  [...] на шию, чуть 
не під шию, так тісно. То так вже кричать: «Лиши, бо 
подушиш молодих за столом!»... Їдять... Коли шо там, 
капусти насипали, і тоді вже кладуть капусту, – о, це 
вже зараз молоду покривають. Поклали ту капусту і 
накрили другою мискою порожною. Накрили цю ка-
пусту [...], шо будуть покривати хусткою. І тоди вони 
схиляють голови на ту миску, на ту капусту, а тут по 
хаті дружко, такий, шо вміє, та й дружко покриває. 
А як не вміє, наймає собі: «Покрий, бо не вмію гуля-
ти». А є такий штукар, шо сам буде покривати... Грає 
«Гопака». З  цими двома колачами і з цією хусткою. 
І  тоді вискоче як то ногами на скамейку і через стіл 
накине на них хусткою, на двох... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ПОСАГ  
Погуляли, це ж молодий прийшов до молодої – заби-
рати. Покриту [молоду] забирають. Молодого гості, 
тільки там котре кухарка, котре там якесь хатне́, то 
тилько дивляцця, шо нічо’ не вкрадуть з стінів там, 
який образок, яку квітку, яку подушку, яке покрива-
ло... Шоби молоду привезти не порожну, шоби з при-
даним... Такий обичай, шоби за молодою щось прине-
сли... То вже за тиждень чи [за] день, чи [за] два [пере-
возять придане]. Шо там має мамка дати – подушку чи 
дві, чи три, скриню. Та й так привозять. Кого-небудь 
наймут. Скриню на плечі ніхто не возьме, подушки то 
би ще... Три подушки у верету чи в покривало... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Свекруха полотна 
бере і тоді од порога розкочує до воріт то полотно, 
і тоді вже веде молоду тим полотном. Ти приходиш до 
хати, а мама [свекруха] стоїт за порогом. Каже: «З чим 
ти прийшла?». Я кажу: «З хлібом, з сіллю, з родиною, з 
Вашою дитиною». І тоді вона дає мені хліб через поріг 
цілувати, цілює мене в голову, я її – в руку. А тут є таке, 
шо шо-небудь кидають під ноги. Як молода, ну, я кину-
ла, напрімєр, шо-небудь кинула: віник чи куцюбу... Як 
молода переступе, – о, це погана молода; а як побаче, 
шо під ногами шось є, зігнецця і возьме, – о, се людяна 
дуже молода. Зігнулася, підобрала, шо не переступи-
ла... І так підкидали, колись таке було... Була якась така 
[молода], шо заглянула в п’єц: «Чи є в п’єцу яма, чи 
сховаєцця мама?» – шоби [свекруха] вмерла скоріш... 
Мені тільки кинули шось, чи віник, чи якийсь папір, 
чи шо під ноги. [Моя тітка] зігнулася  [...] та й каже: 

«Дивися, Женю, може, будуть кидати щось під ноги, 
не переступай, зігнися і возьми у руки, підкинь».  – 
«А чого, тітко?» – кажу. «А, – каже, – як переступиш, 
то скажуть: “О, це якась гнила молода”. А як підоймеш, 
скажуть: “Людяна молода”»... А там садили за стіл та 
й там вже дают, кладут там шо. Там стілько напросиш 
тих людей, тако шоби в хатах і на подвір’ю клали [ста-
вили] столи. [Що молода несла із собою до свекрухи?] 
Ну шо, подарок. Як там є сім’я. То був лиш брат і мама, 
не було сім’ї. А як є сім’я, то треба подарок. Єк дити-
на, то якусь кофточку чи сорочечку, чи хустинку, як 
дівчинка, а мамі – хустку, а як тато є – тоже сорочку... 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ  У молодого [була перша шлюбна ніч]. 
У хаті, маленька хатинка була... То якшо чесна [моло-
да], то вилазили на хату, гільце чіпляли... А як ні, то 
всякі... А хто цим інтересуєцця, чи гільце на хаті, чи 
нє, ходять заглядають. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  То іде до 
молодого... Мене взяв додому, сюди. Мої гості збира-
юцця, беруть всякого – то лупи́ни, листя якогось, то 
гарбуза, і доброго в другу сумку чи корзіну... «О, вже 
молодій їсти несуть!» Грають на яку пательню, на 
яке там дринькало. Зустрічають, сміюцця, шуткують 
і всьо – вже приносять їсти до молодого...

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Було коли переодя-
галися. Це робицця на складчину. У  понеділок ще на 
пропій, у  вівторок на складчину. Переодягаюцця і на 
цигани, і на торбарі, і з торбами, і з курьми. Курі давали 
і торби клали, і всьо. Таке-во, складчина... Як прийшли 
просити до тебе на складчину, то ти повинна дати кур-
ку [...] чи яку там пляшку води, чи вина, чи горілки... 

КАТАННЯ БАТЬКІВ  А  потому матку мою, мою се-
стру  [...], беруть драбину, кладуть на драбину. Вона 
каже: «Бог би вас втратив, хоть простеліть, – каже, – то 
кістки поломлюцця на тих щаблях». І несуть ту матку 
на тих щаблях та ще й гепают. Котре гепає, котре має 
совість. «Шо даєш?»  – «Шо є на столі, то беріть». Їм 
аби напитися... Аби пошуткувати...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  В Новій Ушиці заказували [ресторан]. 
Без гуку, без стуку. Там столи, там виделки, там лож-
ки, там і напитки, і наїдки. Тільки аби-сь мала грошей. 
Заплатила і без нічого. І хазяї собі вільні. А якшо дома 
весілля, тоді нічого не чують, не бачуть, бо тако-тако в 
голові... Тепер уже [...] прийде, вип’є могорич. А там від-
кладають то весілля на коли, шоб не попасти на пісний 
день. Як воно виходе... Тепер аби-сь іти на весілля, треба 
тако з грошима, як ти рідна. І просити, так багато про-
сицця, тоже треба лагодити. Дають тепер [гроші]... 

СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН
с. Старий Кривин
Записала Г. Бондаренко 12 травня 1986 р.  

у с. Старий Кривин  
Славутського р‑ну Хмельницької обл. 

від Заєць Олександри Сергіївни, 1910 р. н.
СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Брали сватів. Як згодна – дає 

хустки. Хліб на рушники міняє. Молодому дає рубаш-
ку. Чотири кусочки корони [в ній – гроші] вирізають 
і дають молодим, щоб розживались з тих грошей... 
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Оглядини [були] – з родиною їхали. Казали: «Батько 
посватав двадцять дівок. Я двадцять першу взяв». Гар-
буза дала, як не хоче.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Коровай пекли в су-
боту. Всім, хто приходить на коровай, дають гусі [пе-
чиво], а молодим – до пари. Не місили – розвідниця, 
вдовиця і з менструацією теж ні. Коровай місили тіль-
ки в ночвах. В мисці, в діжі – не положено. Дві чи чо-
тири душі місять. 

Хто коровай буде місити, 
Той буде мед-горілку пити, 
А хто ночви тримає, 
Той слину ковтає.

***
Я в віконці сиділа,
Я в віконце гледіла,
Чи не йдуть просити
Коровай місити.
Ішла я на короваєць,
Несла коробку яєць.
Здибав мене ведмідь,
Хтів мене з’їсти,
Я мусіла перед ним сісти.
– Ой медведю, медведеньку,
Не їж мене, молоденьку,
А їж тую бабу,
Що волочиться ззаду.

В ночвах мили руки і вмивали хлопців і дівчат, щоб 
женились. Воду виливали під дерево.

А я в батька їдна, їдна,
Позичила в сусід рядна,
Под припічком постелюся –
Короваю дождуся.
Коровайниці-пташки,
Не глядіть пляшки,
Короваю доглядайте,
Щоб не підпалився,
Щоб не засмалився,
Щоб не прийшли хлопці з гаю
І не вкрали короваю.

Свати крадуть «гуски» і виносять дівчатам. Коровай 
ставлять на вікно. Як виймають з печі, співають:

Медвідь пелехатий,
Хрещений (хазяїн, дружко) багатий,
Боїться приступити –
Короваю викупити.

Вбирають коровай калиною, барвінком. 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  В  суботу просять на ве-
сілля з «походенькою» – маленьким калачиком. Всіх з 
ним обпросять.

Усі двори обходили,
Усіх людей обпросили.
Тільки тії ворота минали,
До яких дороги не знали.

В суботу хлопці крадуть «походеньку» і з’їдають...

ВІНЧАННЯ  Як [молоді] ідуть до церкви, посипають [їх] 
житом, [кроплять] свяченою водою:

Кропи нас, мати, водою,
Свяченою непочатою,
Від свого двору 
До Божого дому.

ПЕРЕЙМА  Перепиняють дорогу снопом жита, квітками 
вбраним, або вінком, як снопа немає. Платить моло-
дий, забирає сніп, а в понеділок молодий молотить те 
жито. Мати зустрічає [молодих] з хлібом-сіллю [після 
вінчання]...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО

А де ти, капусто, росла,
Що до нас на стіл попала?
Ой мілка капуста, мілка,
Кришила дівка, кришила,
Шаткувала, гостей сподівала.
Рубай, мати, рожу,
Знімай Матір Божу,
Давай дочці в руки,
Хай їде до свекрухи.

Приданка їде за молодою, везе курку, поперед молодої 
пускає в хату курку, як щось лихе, то піде на курку. 
Свекруха – з хлібом-сіллю [зустрічає невістку]... Све-
круха знімає вельон і зав’язує хустку. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ОБРЯДО-
ДІЇ З КУРМИ  В  понеділок несуть снідати [щось по-
гане, кістки]. Курку вбирають в лєнти, свати просять 
на курку. Йдуть до річки, обливають молодих, курку 
першу зарубають і купають у річці. Чоловіка в молоду 
вбірають.

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Капустин
Записав С. Довгань 11 лютого 2007 р. у с. Капустин 

Старокостянтинівського р‑ну Хмельницької обл.  
від Ременюк Олени Іванівни, 1937 р. н.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  У неділю молодий іде 
до молодої зі своїми гостями. Старший боярин несе 
попереду гільце, яке звили світилки в суботу. Мо-
лодий іде з хлібом. Батьки молодого залишаються в 
себе. Гості заходять на подвір’я до молодої. Поки мо-
лодий цілує тещу, родичів, дружба заносить гільце в 
хату. Молодий і молода намагаються зірвати квітку з 
гільця, найбільшу. Хто зірвав раніше, той буде в сім’ї 
старший.

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Молода сидить за сто-
лом, навкруги неї – дружки і «продавці». Відбуваєть-
ся «купівля» молодої. Свати кладуть гроші на тарілку, 
«продавці» кажуть, що мало, ті ще додають, хочуть 
викрасти молоду, але брат молодої тримає під столом 
кочергу, загрожує вигнати з хати. Свати сходяться 
на ціні. Відбувається благословення до подачі руш-
ників. Молода тричі вклоняється сватам, цілується з 
ними й перев’язує рушниками, їй допомагає старша  
дружка. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Свати з рушниками 
танцюють, а  дівчата готуються розплітати косу мо-
лодій. Благословляють на розплітання коси. Молоду 
садовлять на подушку, дають у руки хлібину й сіль, 
співають тричі: 
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У перший раз, у Божий час,
Благослови, Боже,
І отець, і мати,
Своєму дитяті 
Косу розплітати.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Молода чіпляє на праву 
сторону молодому весільну квітку, молодий цілує її, 
і вони йдуть до шлюбу. Батьки благословляють. Потім 
мати обсипає молодих житом, пшеницею, цукерками, 
грішми, кропить свяченою водою. 

ПЕРЕЙМА  Молоді йдуть з розпису на вінчання. Молоді 
взяли шлюб і повертаються додому. Їх переймають по 
дорозі, роблять перейму і вимагають викуп. Гості мо-
лодих дають викуп.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Мати зустрічає молодих і гостей хлібом-сіл-
лю й запрошує до хати. Приходить сват і пригощає 
гостей. Приходить «дядько Йосип, що горілку но-
сить», припрошує гостей, частує їх горілкою. Після 
цього відбуваються пересварки між дружками й сві-
тилками у вигляді пісень. Молодь просить старосту 
вивести їх погуляти, потанцювати, познайомитись 
із хлопцями. Староста бере платок, подає молодим, 
вони вдвох беруться за нього й виходять з-за столу, 
а за ними виходять усі гості...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Гості заходять знову за стіл. Го-
туються ділити коровай, а мати – обсилати свою ро-
дину. Благословення короваю. Коровай розрізають 
посередині – для молодої і молодого. Дружба роздає 
коровай і обсилання [хустка – жінці, сорочка – чоло-
вікові] на тарілці, обв’язаній хустиною, усередині  – 
дрібні монети. Усім гостям дають коровай. [Гості да-
руют молодих.] Подруги прощаються з молодою... 

МУЗИКАНТИ  На подвір’ї грають музики, гості танцю-
ють, веселяться. Потім батько й мати молодих знову 
запрошують гостей до столу. Гості танцюють, музи-
канти грають «Польку», «Козачок», «Гопак», «Вальс»... 
Боярин танцює з «підошвою» від короваю в одній 
руці, а в другій тримає пляшку горілки. Боярин кидає 
тарілку, на якій роздавав коровай, під ноги, б’є її і тан-
цює, музики грають веселий танець. Горілку й «під-
ошву» віддають музикантам. 

ПОСАГ, ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО   
Молодий, молода, батьки молодої, найближчі родичі 
збираються йти з перезвою до батьків молодого. Мати 
збирає й дає придане молодій. Молода сумна, вона на-
завжди йде з батьківської хати в чужу сім’ю. Молода 
тричі вклоняється своїм батькам, молоді беруть обра-
зи. Молоді й частина гостей рушають із двору.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОКРИВАННЯ 
МОЛОДОЇ  Мати молодого зустрічає молодих із хлі-
бом-сіллю. Молода цілується з мамою, батьком і гос-
тями молодого в хаті, віддають образи матері. Моло-
дий із сватами йде за тещею й тестем. Через деякий 
час приходять батьки молодої. Гості, ідучи дорогою, 
теж співають. Музиканти супроводжують їх. Гості за-
ходять на подвір’я і знову співають. Свахи цілуються. 
Мати молодої передає хліб-сіль свасі. Гостей запро-
шують за стіл, подають вечерю... Свекруха пов’язує 
невістці хустку, знімає фату. Фату по черзі одягають 
сестри молодої, вони всі разом танцюють. 

с. Новоселиця
Записала Т. Момот у с. Новоселиця  

Старокостянтинівського р‑ну Хмельницької обл. 
від Уханьової Марії Гнатівни, 1931 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Як хлопець з дівчиною вже 
подружили довго і знають, що вже будуть одружу-
ватись, він іде до її батьків і каже: «Я буду присилати 
сватів». А батько може дати згоду, може не дати. Були 
такі випадки, що батько сказав: «Ні, я  не віддам за 
тебе». Іноді були такі случаї, що вона втікала з дому, 
але весілля вже не відбувалося. То рідко, певне, було. 
Молодий посилає сватів, двох старих дядьків (або 
хрещений батько, або кум, батьків кум якийсь, чи 
родич, чи брат, то були вже якісь тоже спеціальні). 
Вони ішли перев’язані рушниками. Їх ішло двоє або 
троє, то вони мусіли вміти говорити: «Ми ішли, на-
йшли куницю, а куниця прийшла до вас, і ми найшли 
дівицю, чи ви згодні нам віддати?». А  батько каже: 
«Шо ми маєм віддавати? В нас їй непогано, в нас їй 
тепло в хаті, в нас їй добре в хаті. А як ви її приймете? 
А шо ви її дасте?». Як вона согласилася, вона їм вида-
вала рушники... Молодий [...] не мав права іти в хату, 
коли вони тут говорили, і поки батько не сказав, що 
згідний. Як він уже почув, шо вони вже згідні, батько 
кликав дочку, вона стояла в хаті коло печі, стидала-
ся, колупала там піч. Було й дійсно вона стидалася, 
як молоденьке особєнно, як сімнадцять-вісімнад-
цять років... Батько її кликав: «Виходь. Ти згідна, 
шо ми договорилися?». Вона каже: «Згідна». Батько: 
«То в’яжи їх, шоб вони не повтікали, шоб слово було 
зв’язане». Вона в’язала з правої сторони, котрий був, 
старший сват, потом з лівої сторони в’язала. А тоді 
батько каже: «А  молодого? Ти шо, не маєш хустку 
пов’язати?». І співають:

Я довго не спала,
Хустку вишивала,
Молодого хотіла зустріти,
Хусткою пов’язати
І свою судьбу зв’язати.

І  тоді він заходить, і  вона йому зав’язує хустку [до 
руки]. По тому вони сідають за стіл, там приймають-
ся, вже то відбулося. Тоді дівчата приходять, співають: 
«Ой подруженько наша, ти ж була з нами, ти з нами 
гуляла, тепер ти з нами не будеш». Всякі та пісні. Там 
скільки вони гуляли. А казали всі, що цілу ніч гуля-
ли... Як вона мала, то вона троїстих музиків наймала. 
Дівчата танцюють, співають. Вона [молода] вже оді-
та, як вона віддала рушники, надівали стрічки її, ну 
не в ту сорочку [одягнута], що вона мала іти до шлю-
бу, вона могла бути навіть у вишитій блузці, навіть у 
білій блузці могла бути. А  вже як вони туди збира-
лися, молодий тоже мав бути обов’язково в сорочці 
білій, ну, і вони там оце вже всьо, договорилися. Тут 
же об’являють, на коли весілля і де буде весілля. Хто 
багатший, той робив у себе. Було таке, що молодий 
був бідним, то робили тіки в неї весілля, і він ішов до 
неї в прийми, но було так, шо навпаки, в нього було 
більше весілля. Всьо, назначали, коли весілля буде, то 
це ж були і заручини, і сватання разом... То була до-
мовленість. Як її батько приходив, як він ішов за зятя, 
то: «Шо ви за зятя дасте?». Як вона ішла за невістку, 
то питали: «Шо ви дасте її в придане? А ше шо дасте? 
А ше шо дасте?». Виклянчували.
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ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  За тиждень до весілля мо-
лода з двома дружками ходила запрошувати на весіл-
ля. Вони мусили бути вбрані по-українськи: вишита 
сорочка, потім ішла спідниця, по спідниці ішов пояс. 
Вишитий пояс якимись узорами – квіточки посеред-
ині, а  краєчок  – маленькою мережкою, орнаментом. 
То дівчата так мали бути вдіті. На головах у всіх мали 
бути лєнти (колір зелений, синій, жовтий, червоний – 
чотири, не менше, чим більше, тим краще), але молода 
мала мати сім. Молода ішла посередині, дружки – по 
боках. Вони приходили до хати, питали: «Можна зайти 
в цюю господу?». Заходила до хати, кланялася, всі троє 
кланялися. При цьому молода виступала чуть-чуть 
вперед, кланялись три рази: «Просили тато й мама, і я 
прошу на хліб, на сіль, на весілля. Наше весілля відбу-
деться у слідуючу неділю». Ходили в неділю, бо так на 
роботі ж були, і тому, кого просили, вручали калача. 
Запрошений мусів їм у відповідь тоже віддати булочку 
чи калача. Вони в основному давали одну таку круглу 
булочку. Ззаді у них був, хто мав торбу, і  те збирав. 
Запрошували тільки своїх рідних. Матері хрещеній 
молода мала вручити калач, а мати мала їй на весілля 
принести коровай. Обов’язково то було, закон такий. 
Вона кланялася... Вона підходила до хрещеної матері, 
[вона] цілувала її [молоду] в голову, три рази цілува-
лись, як та цілується, подружки кланялись. Оце вже 
вона запрошена. Мама відповідає: «Дякую за запро-
шення. Ми прийдемо». Або якщо вона відмовлялась, 
то для молодої це був дуже великий стид, що хрещена 
відмовляється. Но мати хрещена не мала права, пото-
му шо вона могла бути ж посаженою матір’ю. То обряд 
був, вона мусіла, потому шо хрещена мати хустку мала 
зав’язати. Оце вони запросили на весілля.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  У  нас ніколи не було весілля в суботу, 
в  суботу був тільки обряд приготування молодої... 
В  суботу збиралися дівчата, приходили, співали їй 
всяких пісень: «Ой ти, Ганнусю, завтра ти вже з нами 
не будеш. Сьогодні ти з нами ше дівчина, а завтра тебе 
зроблять молодицею. Ти вже будеш не з нами, ми вже 
таку подружку тєряєм». Всякі такі пісні обрядові.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Дівчата були в світлиці, 
а  на кухні ішов обряд. Там місили тісто. Спочатку 
ішла молитва, щоб тісто вдалося. Щоб очиститися, 
мали всі помити руки, мала кажна принести полотен-
це чисте. То були спеціально коровайниці і шишниці. 
Шишниці окремо, коровайниці окремо. Були в селі 
люди, котрі були навчені, котрі пекли. Наприклад, 
в  нас у селі було три коровайниці. Збиралися коло 
печі, піч благословили, водою священою піч облива-
ли. То всьо робила бабка, котра щиталася як госпо-
диня. Вона розказувала, потім клала хрестом солому 
або сіно. Три хрести спалювала на печі, благословили, 
три рази «Отче наш», а тоді начинали вони, як тісто 
вже в них. І як тісто розчиняли, то перед каждою спі-
вали: «Оддаємо до тебе, тісто. Щоби ти було не рідке. 
Щоб ти гарно зійшло». Всьо, розчинили. То вони ше 
могли розчинити в суботу раненько або в п’ятницю 
пізно вночі. Потім рано вони його там підбивають, 
трошки ше додають муки, в кажного було по-різному, 
як коровайниця, яка пекла. А тоді там тісто на шишки 
залишили, то тісто скоріше зійде. І виробляли шиш-
ки. На одній шишці голуби робили, на другій ластів-
ки робили, на третій робили квітку якусь на кінці. 
А бабця, бабушка Фрося [...], завжди її запрошували, 

робила дуже красивих пташечок, два голуби. Спекли. 
А співали пісні до печі:

Наша піч регоче,
Бо короваю хоче,
А припічок усміхається, 
Короваю сподівається.

***
Ой пече, наша пече,
Пече, наша пече,
А шо ж ти нам спечеш?
Спечи нам короваю,
Щоб на весілля дати.

А шишницям співали:
Ой шишниці з міста, 
Не ховайте в кишенях тіста,
Бо в нас в хаті тісно,
Посходить в кишенях тісто.
Як підете танцювати,
Буде тісто вилізати.

Потім вже замісили, на короваї тоже було, в середині 
мали бути пташки, дві пташки. Потім кругом них був 
віночок, як вроді би з жита, пшениці, а потім по краях 
листя. То вже як хто міг украсити. А потім як його ви-
йняли, знов же ж співали:

Пече, наша пече,
Що ж ти нам спекла?
Чи ти добре нам вгодила?
Ми ж тобі солому стелили,
Ми ж тобі дрова давали,
Ми ж тебе благословляли,
Покажи нам, що ти спекла.

Виймали і благословили: «Дякую тобі, Боже, що ко-
ровай удався, що не запався». Як коровай підніметься 
високо, значить вона буде в пошані, як коровай такий 
рівненький, значить вона отак собі буде. Но як, не дай 
Бог, коровай запався, щитай, доля її пропала, навіть 
могли той коровай не давати і начинати другий пек-
ти, бо як же то – коровай запався? А то була трагедія, 
якщо запався коровай, та ще й дирка утворилась. Ка-
зала то мама, що був такий, що сироті пекли, коро-
вай запався, бо вона дуже ридала, що нема ні батька, 
ні мати, чужі люди. Але бачиш, не мала ні батька, ні 
мати, зійшлися всі, коровай спекли, шишки спекли, 
вельон купили, всьо її зробили, і всі складалися, все 
село, бо вона сирота. І була вона одіта нічуть не гірше, 
а всі так удівлялися, бо ходила ніща, таке обірване, все 
на ній таке стареньке, а тут як вона пішла на весілля 
просити, то всі за нею бігали: «Ти подивись, яка вона 
красіва». В молодого коровай теж пекли, але в моло-
дого в короваї, вже як він спечеться, вирізали дирку, 
щоб туди можна було всадити гільце.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ  («ГІЛЬЦЕ»), ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  
Гільце робили в той же день, коли пекли коровай. 
Хлопці рубали його у молодого. Ніс його дружба  – 
перший його дорогий товариш. Їх два несло. Вони 
ішли вдвох рядом, то один несе, то другий. А прикра-
шали гільце світилки. Світилками були самі ближні 
родичі. Рідні сестри не мали бути світилками, а дво-
юродні і троюродні, но все-таки сестри йому. Но як 
вже не було, він мав просто взяти родичів якихось да-
леких, чи батькових, чи материних, чи просто взяти 
сусідів навіть, дівчат. Гільце прикрашали стружками. 
Робили такі лєнточки, робили квіточки. А  струж-
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ки стругалися тонесенько з дерева, казали мені, що 
з липи то було. І  красили вони. А  як не готовили 
вони самі, то завжди купляли в городі. На самому 
верху ішли кутаси, квітка, вроді, а сюди ішли лєнти. 
А потом на боках на гіляках. Дивлячись, з чого було 
гільце. В  основному літом робили з верби, а  зімою 
робили з ялинки або з сосни, що було. Ще на гіль-
ці колоски жита мали бути, пшениці, хлопцям ще й 
овес чіпляли, щоб коні велися, щоб він був господар. 
І горох стручки закручені. А гроші чіпляли у самому 
низу, копійки, вони були зав’язані в чомусь і до гіль-
ця прив’язані в трьох місцях. Але не мала одна бути, 
вони мали ворушитися, як несли гільце. Оці стружки 
всі зв’язані пучками, втроє, вчетверо, іноді квіточку 
зроблять, як вже дівчата вміли. Убрали гільце вони. 
А в коровай всадять, як уже будуть іти до вінця. При 
совєтах ішли тільки до сільради, але все рівно гільце 
несли. Ішли і дорогою співали разні пісні... Молодий 
мав до того, як всі прийдуть, гільце коло хати ви-
кинути на саме високе дерево, наймав хлопців, щоб 
вони залізли, це означало то, шо він узяв дівчину чес-
ну. А якшо того гільця нема, гості приходять, позор, 
і вони могли не прий няти їх у хаті, але невістку все 
рівно в нас приймали. Потім той обряд, певне, і щез 
[зник]... Ше як було, ходив він з нею два роки, чи шо, 
і як він відказався, і женився на другій, то приходили 
люди на шлюб і на нього разно прозивалися, і навіть 
каменями кидали, шо він опозорив її... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  В суботу вранці вони 
це все попекли, вечером зібралися дівчата на прощан-
ня. А хлопці десь собі там окремо. Но вони потім при-
ходили до дівчат, договорювалися, як в них там шо 
буде, як вони будуть іти, о котрій годині до шлюбу, 
де вони будуть ставати, збиратися. І  вечором дівчи-
ні косу вже чесали. В суботу пізно вечором, вже вони 
проспівали. Стелили на стілець, но той стілець кріс-
лом мусів бути, бо дві подушки, чи скільки, садили 
її на стілець, молоду, і розчісували косу. Розчісував в 
основному [рідний] брат, а як не було брата, то дво-
юрідний брат. Співали пісню:

Дай, мати, до коси масла,
Бо я тобі коровицю пасла.
Дай мені до коси масла, 
Щоб доля не згасла.

***
Стань, мати, на стілець, 
Достань з полиці гребінець.
Дай же нам, мати, 
Косу чесати.

Потом кликали брата:
Вийди, брате, з хати
Косу розчесати,
Косу розчесати,
Сестру споряджати.

А дальше вже: 
Брат косу розплітає,
До сестри промовляє: 
– Не йди, сестрице, замуж,
Бо ружа розцвітає, (2)
Калина дозріває, (2)
Хто ж її обламає?
Обламають її чужі люди,
Жаль мені сестриці буде.

А тоді вже там розчесали. А як немає матері, то вони 
співають:

Ой шо ж то буде?
Що немає матері,
Що нема кому гребінця дати,
Що нема масла кому дати –
Косу помастити,
Щоб вона розчесалася,
Щоби не злипалася.

Співають ті, що коровай пекли. Або приходять спе-
ціально названі. Просто кликали таких людей, котрі 
знали ті всі пісні, були весільні дами і дружки. Вже 
її косу розчесали, приготовили, так, як вона буде, бо 
вона не ішла заплетена. Вона ж уже не спала, бо ра-
ненько ішли. Як в церкву ішли, то раненько, а  як в 
сільраду, то я не пам’ятаю. Тільки при німцях, тоді у 
нас були обряди оці вже всі збережені. Але косу все 
рівно розчісували. Вінок плела хрещена мати, з бар-
вінку. В  барвінок, якщо зімою, вплітала які були за-
сушені квітки. Але плели його на такій, як би, марля, 
шнурочки. І вже як до шлюбу іти, то рідна мати накла-
дала той вінок. А молода мала готовий вінок. Робили 
квітки рози, шипшини, але пуп’яшки робили з воску, 
а віск красили в зелений. Так якось косою його в’язали, 
а посередині коси квітки заплітали, а пуп’яшки на такі 
лєнточки були, вони ішли по краям, воно тако як ко-
рона була. Потім молода вставала з крісла, і кажну по-
дружку вона підводила до того стільця, де подушки 
постеляні, кажну цілувала три рази і садила, і її бажа-
ла: «Щоб ти за мною слідом сіла на крісло таке». А по-
тім уже як до вінця, то:

Вийди, мати, з хати – 
Молоду проводжати.
Виходь, мамо, з хати –
Молоду наряджати.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Мати приходила, накладала та-
кий вінок, а молодому [молода] мусіла [приготувати] 
квітку-коронку. То була квітка посередині, від неї дві 
пуп’яхи-листочки. Потом від неї ідуть лєнти такі, три 
лєнти, але вони білі тіки мають бути, всі три білі. Квіт-
ка верхня червона була, пуп’яхи могли такі розові бути 
або жовтуваті, тоже з стружок зроблені, а лєнти тако 
донизу. Дівчата-світилки мусіли для всіх весільних 
дружбів, для всіх, хто були парубки, дівчата запро-
шені, всім поробити квіточки, зі стружки, а як літом, 
то якісь листочки із чогось брали там, фіалку там, но 
вони маленькі були. По розміру квітки було видно, хто 
старший дружба, бо старший дружба мав трохи меншу 
мати [квітку], від молодого [ніж молодий]. Світилка 
старша мала таку мати, як і дружба. З одної сторони 
молодого була світилка, з другої – дружба. В остальних 
уже маленькі квітки. Всі, хто були запрошені на весіл-
ля, мали бути короновані, а хто прийшов без квітки, за 
ту квітку весільну дівчата брали гроші з хлопців. Кіко 
тоді мали грошей? Хто двадцять копійок, хто сорок ко-
пійок, а як хто був дав рубля, то був багатий. Вони на-
робили тих квіток, вони стояли в кошику, такому, шо 
паску святять. Ще й торгувалися, із кажним кавалєром. 
А всім остальним, тьотка там чи ще хто, просто такі чі-
пляли, но з них грошей не брали. А з хлопців і дівчат, 
що були запрошені, всі мали купити квітки. А дружки 
робили квітки окремо. Но деколи було так, що молодої 
дівчата робили для молодого квітку, бо щиталося, що 
теща має ту квітку подарити.
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ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  І в суботу сорочку відносила мо-
лода до молодого, а він її міг подарити туфлі, а мати 
його – хустку. То туфлі до вінця, вона в них мала бути. 
Несли сорочку, щоб він завтра вже вдівся. Молода му-
сіла бути в вишитій сорочці. А я знаю, що казали, що 
вона не мала вишитої сорочки, їй мама хрещена дала. 
А як ше раньше, то баба наша казала: «А в нас тільки 
одна Вівдя ішла у чужій сорочці». А так всі мали, при 
цьому ці сорочки хранили у кошику такому лозяно-
му. В нашої баби той кошик був у скрині, а потім він 
висів у неї в кладовці під потолком, він був з криш-
кою, ручечкою, з таким кілочком. Там була сорочка, 
в якій вона вінчалася, спідниця, запаска (пояс, в нас 
казали «крайка»). Той пояс в молодого мав мати ши-
рину долоні, а в молодої – не більше трьох пальців, а в 
основному – два пальці. І в молодого мали бути кити-
ці внизу, і з одної сторони, і з другої. В неділю прихо-
дили рано дівчата, приготовлювали молоду, надівали 
на неї вінок. Крім того, що звичайний вінок був, мати 
повинна була прикрити тім’я, маленький віночок мав 
бути – барвінковий. То не щитався такий вінок, цей 
вінок надівали дівчата, а той посередині чіпляла мама. 
І всьо, вже оділи молоду...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Батько й мати ставали 
на стілець, невеликий, вона [молода] підходила, три 
рази била поклони перед ними, но вона на коліна не 
ставала. А поклон била до самої землі: «Благословіть, 
мамо, на шлюб». А  дівчата співають: «Благословіть, 
мамо, цьому дитяті, щоб шлюб узяти». 

Благослови, Боже, і отець, і мати,
Своєму дитяті, щоб шлюб узяти.

Заспівали. Батько тримає ікону «Ісуса Христа», мати 
тримає ікону «Матері Божої». Батько стоїть справа, 
мати стоїть зліва. Вона [молода] підходить, кланяєть-
ся [на]самперед татові три рази, цілує ікону, цілує та-
тові руку: «Благословіть, тату, на шлюб». Він каже її: 
«Благослови, Боже, і я благословляю. Дай Боже щастя 
тобі». Тоді вона повертається, кланяється три рази ма-
тері, цілує ікону «Божої Матері», цілує матір в руку... 
Батько її тільки рукою благословляє, а  мати цілує в 
чоло, щоб вінок не повредити. І знов співають:

Благослови, Боже, і отець, і мати,
Своєму дитяті, щоб шлюб узяти.

Тоді вони обоє разом іконами їх благословляють: 
батько справа наліво, мати зліва направо. І вони вихо-
дять. За ними слідом має іти подружка, боярин, а по-
тім свашки. Свашки мають нести рушник, а бояри ма-
ють нести коровай на рушнику вишитому. А молодий 
уже іде, вони несуть гільце в короваї, а мати – хустку. 

ВІНЧАННЯ  В нас священик не надіває хустку [молодій]. 
У  церкві дуже гарно співають, три рази кругом пре-
стола водять, батько стоїть з іконою з правої сторони, 
мати стоїть з лівої сторони. Як вже кінчився обряд він-
чання, корону надів на голову, він руки їм обов’язково 
рушником зв’язує, не хусткою, а рушником, то шо при-
несли дівчата, а  його приготовила хрещена мати або 
вона сама. Тим рушником їм зв’язували [руки], його 
рука зверху, її рука знизу. Священик замотує, сам три-
має за два кінці і веде їх кругом престолу... Спочатку, 
як вони заходять, вони в приході стоять. Священик 
до них виходить, їх благословляє, читає там відпо-
відні молитви, хор співає, тоді вони ідуть за ним до 
цього престолу. Стали вони. Дівчата мають постелити 

рушник, вони [наречені] мають туди стати. Добре, як 
вони стали разом, але хтось стає раньше, ну, всі там 
дивляться: якщо вона стала раньше, вона буде главою 
сім’ї, якщо він став, то він буде голова сім’ї. Стали вони 
на рушник вже тут, і  іде процес вінчання. Коли їм на 
голову вже поклали вінці, дівчина тримає молодої. 
Вінці були залізні, і як він [священик] подавав, то ді-
вчина мала мати вишиту хустину і тримати той вінець 
тільки хусткою, руками голими не мали, якщо вона 
прийшла без хустки, то хтось мусів дати хустку. Він 
[священик] як кінчив обряд, тоді їх причащає. При-
чащається спочатку він, три глотки має: на щастя, на 
здоров’я, на нове життя. Як помінялися кольцами, тоді 
зв’язує їх рушником. Він попереду іде, їх веде, отак від 
престолу вони ідуть, і тут перед вівтарем стоїть бать-
ко з іконою «Ісуса». Вони ідуть прямо, повертаються 
до батька, кланяються, цілують ікону і на цю сторону 
переходять, до матері кланяються, тоже цілують ікону. 
І так три рази він їх обвів, тоді приводить їх на місце, 
розв’язує їм руки і каже їм: «Я об’являю вас чоловіком 
і жінкою, будьте здорові, щасливі». Все, повінчались...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Як вона вже виходила до нього, 
коровай порізали на кусочки, зібрали в вишиту хуст-
ку або рушник широкий. Вона всіх ходила обдарову-
вала. А як коровай різав староста, співають:

Наш староста вдався, (2)
Сім літ не вмивався,
А восьмого року
Та й пішов до потоку,
Там його дружки вмили,
Череслом підголили,
Перевеслом підперезався,
До короваю взявся.
Гоп! Гоп! Гоп!

А він ріже коровай. Як вже нарізав, дітей же насходить-
ся сусідських, усе село. Розмір короваю залежав від до-
статків. Повинно тих кусочків хватити. Чим більше 
вона роздала, тим більше її щастя, бо кажний їй дякує і 
кажний їй кланяється. Як вже вона роздала, тоді її вже 
беруть під руки і заводять. Тоді вже співають: 

[– Ой сядай, сядай, кохання моє,
Вже ж наступило прощання твоє.]
– Ой я ще з вами та й не сядала,
Я ще з батеньком не розпрощалась.
Кланяюся тобі, батьку,
Що згодував дочку гладку,
Тепер не будеш.
– Ой сядай, сядай, кохання моє,
Вже ж наступило прощання твоє.
– Ой я ще з вами та й не сядала,
Я ще з мамою не розпрощалась.
Кланяюся тобі, мамо,
Що будила дочку рано,
Тепер не будеш.
– Ой сядай, сядай, кохання моє,
Вже ж наступило прощання твоє.
– Ой я ще з вами та й не сядала,
Я ще порогам та й не покланялась.
Кланяюся вам, пороги,
Де збивали хлопці ноги,
Тепер не буду.
– Ой сядай, сядай, кохання моє,
Вже ж наступило прощання твоє.
– Ой я ще з вами та й не сядала,
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Я всім людям не дякувала.
Дякую вам, усі люди, 
Що ви були на весіллі,
Що ви мене проводжали...

Як вони ше прийшли, гільце виймали з короваю, ко-
ровай роздавали. Вгощали молодого гостей. Середин-
ку коровая вирізали з тим гільцем і ставили на покуті. 
І вони вже посиділи трохи, поприймалися...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Якщо молода іде за невістку, 
то все весілля відбувається в неї в неділю. До вечора 
вони гуляють. Вечором начинають роздівати молоду, 
знімати з неї корону, знімати з неї вельон, і свекруха 
надіває її хустку, а дружки співають пісень весільних: 

Що хтіли, те зробили
З чужої дитини,
З хліба – паляницю,
З дівки – молодицю...

І  свекруха підходила, а  молодий коло неї стояв, він 
знімав з неї [молодої] вінок, ложив матері на рушник, 
мати тримає рушник, мати з-за свого пояса виймає 
хустку і одіває її хустку... 

ДАРУВАННЯ  В кого коли як, перепій ше був, це дарун-
ки. Баби співають різні пісні:

Я перепиваю тобі корову, 
Що дере на горі полову.

І  курку перепивали, і  курку з курчатами перепивать, 
геть в гнізді сидить, з-під неї вже курчата  – дарили. 
А хрещений батько один раз в селі: «Я тобі дарю тели-
цю. Телиця вже тільна, будеш мати корову». В придане 
оголошують, що мати подарила корову, батько, напри-
клад, подарив коня. І всьо. Як перепій кінчився, весілля 
розходиться. Молоді уходять до себе, хрещена мати їх 
проводила. Вона [молода] вже у хустці була зав’язана... 

ПОСАГ  Якщо вона їхала до молодого на другий кінець 
села, то могла сідати на воза, і другий віз ішов з прида-
ним, придане – обов’язково мала бути скриня. Скриня 
тоже була, то в залежності від того, яка вона [молода] 
була багата. Вона [скриня] могла бути навіть з кедро-
вого дерева. І украшена вона, різна інкрустація була: 
і квітки, і вензелі, і всякі могли бути пастушки, вівці 
там по кутах. Кована вона обязатєльно мусіла бути. 
І замок. Казали, як багатий, то колодку чіпляють, а як 
бідний, то тільки патиком, але той патик тоже мав 
бути виструганий, головку мати, як би коронка, він 
був плетяний в три лозинки, переплетяний тонень-
кою вже стружкою від лози.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  І приїжджають до 
молодого:

– Чорная гречка, біле насіння,
Покажіть, люди, де тут весілля,
В которій воно хаті?
– А в тії хаті весілля,
Що край віконця шальвія,
Музики грають,
Дружки танцюють,
Вони нас виглядають. 

Підходять до хати і співають:
Вийди, мати, з хати, (2)
Невістку стрічати,
Вийди до порога,
Щоб була здорова.

***
Нема матері, нема,
Чудно нам та дивно, (2)
Чого свахи не видно? 
Чи кожуха не має,
Чи чобіт позичає,
Чи в постоли узувається,
Що так довго вибирається?

Мати виходить з кожухом, свяченою водою, з коро-
ваєм  – їх зустрічає, вона [молода] кланяється, мати 
стоїть за порогом, вона на порозі вклякає і кланяється 
матері, а ті співають: 

Прийми, мати, в хату,
Бо нема де ночувати,
Прийми, будеш мати 
Невісточку в хаті.

А батькові співають:
Рубай, батьку, ліску,
Привів син невістку,
Рубай до порога,
Щоб була здорова.

Часом шуткують, він вербою священною, навхрест, 
вроді би постьогов їх. А якщо ні, то просто покланя-
ється. Но вони спочатку матері. Тут навпаки. Бо то 
свекруха прийняла. Вона вже тоді: «Ну, заходьте до 
хати». Але тут стіл стоїть, ага, каже: «Кого ти привів?». 
І з її сторони мусять викуп дати, щоб пустили в хату, 
а  в других навпаки є, що він викупляє. А  тоді: «До-
звольте зайти, показати, що ми вам не голу невістку 
привели». І  викладають... «Вона привезла там двад-
цять сорочок і там скільки рушників». Всьо, завели до 
хати, запрошують за стіл, вона вже за столом сидить 
як молодиця, але в других селах вона до нього ішла 
ше в вінку, а вже в нього знімали з неї вінок і в нього 
надівали хустку на неї... Вони ще спочатку сиділи за 
столом. Вона ше була у вельоні, у всьому... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  На другий 
день приходять її родичі, вроді як ідуть провіряти, як 
її прийняли, чи сподобалося їм придане. Вони ішли і 
співали тоже, що: «Ідемо провідати, що наша дочка 
зробила, чи вгостили, чи вона рано встала, чи корові 
їсти дала, чи корову подоїла, чи свекрусі вгодила, чи 
свекрові їсти дала, чи піч розпалила». Прийшли, їх ма-
ють запросити до хати, а ці несуть своє вгощення, бо, 
може, їй їсти не дали. Вони несуть холодець там, шо там 
вони мають, а ті відказують: «А ми своє маємо, а ми до-
чку нагодували, а ми її добре приймали, а ми її постіль 
послали, а ми її добре шанували, шо вона рано встала, 
шо вона корові їсти дала, шо вона корову подоїла і піч 
запалила, і свекрусі догодила, і свекрові догодила, і чо-
боти свекрові помила». Всі заходять, вони їх угощають, 
ті приносять свій хліб, то вже не коровай, але все рівно 
він був круглої форми і великий. Вони ставлять [кла-
дуть] хліб і сіль  [...], «шоб не було голоду в хаті, шоб 
наше дитя не голодувало, шоб ви в достатку були». А ті 
їм віддарюют свій хліб, тоже подають на рушнику...

РЯДЖЕННЯ  Раніше на другий день перевдягались в ря-
жених, а потім в нас то скасували, бо священик наш 
сказав, що то дуже великий гріх... Молода ше не при-
йшла, вони приводять вроді би молоду [...], а ті вихо-
дять: «Та вона ж невже така? Вона крива, а вона пар-
шива, а вона вугрива». І відпровожають. І намалюють 
тую «молоду», а до неї ішов «молодий». 
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с. Сербинівка
Записала Л. Артюх у 1990‑х рр.  

у с. Сербинівка Старокостянтинівського р‑ну 
Хмельницької обл. 

від Хмиз Марії Петрівни, 1921 р. н.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  У  обох [пекли]. Кликала 
мама сусідок, але коровайниці – тільки родичі, несуть 
муку і яйця. Розчиняє старша коровайниця.

Старшая коровайниця,
Не сиди на припічку,
Не заглядай у пічку,
Бо ти фартух спалиш,
А короваю не доглянеш.

Місять удвох, [у]чотирьох, у парі. 
Сходе наш коровай дуже. 
Ми за його байдужі.
Треба до нього си ́ра,
Треба до нього масла,
Треба до нього яя –
Помастити короваю.
Короваю мій раю,
Я ж тебе й убираю,
Сиром посипаю,
Маслом поливаю.
Навдокола – тетирочки,
А всередині – перепілочки.

І все це ставили. Шишечка посередині. Яйця сирі два 
клали наспід. Тоді підошву [низ короваю] з яйцями 
й грішми – музикантам. Круглий [коровай], у мисці, 
колись теж. Підперізують обручем і зв’язують плеті-
ночкою навхрест. За коровай не торкалася та, що нео-
дружена [незаміжня], розведена не може лізти. Піч 
вимітав дружба.

Помело, дружбонько, помело,
Щоб твоя борода не лисла.
А як не будеш помелом мести,
То буде твоя борода листи!

Танцюють, умиваються водою, що руки мили, цілують-
ся. Воду виливали будь-де. З діжкою танцюють. Витя-
гли з печі, на віко ставлять. Не прикрашали зіллям... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Калач круглий, убирають пташ-
ками і прикрашають пір’ям, калиною. Половину від-
дадуть молодому, й він половину сюди привезе. Ді-
лять після короваю. На другий день на скла ́диня, бо 
зносять їжу. Шишки дають у суботу людям, хто був на 
короваї. Просять на весілля з калачами малими, до ро-
дичів. Залишають. А чужих – без калачів. Хліб несуть 
на весілля. Переймають молодих, коли йде до моло-
дого. Хліб беруть, горілку [або гроші дають] тим, хто 
переймає. Благословляють [хлібом]. Клоняється, ці-
лують хліб, два-три рази цілують в руки батька, мати.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Обсипає 
мама молодого, як виряжає до неї.

Мати сина родила,
Місяцем нарядила
І зорьою вперезала,
До тещі виряжала.
– А виряжай мене,
Ненько, раненько
Та до меї тещеньки

Гордої,
Та до меї Горпини
Молодої.
А в меї тещеньки
Мед-вино п’ють,
З зеленої рутоньки
Вінки в’ють.
Там мене, молодого,
Давно ждуть.

Батько, мама зустрічали з хлібом, рушником, і під хлі-
бом молоді проходили в хату. Молодий – до молодої з 
хлібом, молода – до нього з хлібом.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Ділили [коровай] 
після всього, після обіду. За короваєм дарують гроші. 
У нього – його, а в неї – її рід. Молодим верх дають – 
квітку. [Дають по шматочку короваю] й  тим, хто не 
був на весіллі, «запорожцям», тим, хто за порогом... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Гільце́ [робили] у 
обох молодих з ялинки. Убирали стружками, квітами. 
В хліб ставили. Ламали в неділю, як мають забрати мо-
лоду, на дерево висадили, й аж висохне. А  її теж так 
само в неї, в дворі. Обидва тут гільця остаються.

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Ловлять курку чорну, як вона 
[молода] вибирається до молодого, її в понеділок вби-
рають, несуть снідати й курку в биндах. Самі повби-
ралися в циганів. А молоду – не молоду [фальшиву] 
їм виставляли:

Дайте нам наше,
Нехай воно пляше
По столі, по лавці
В червоній катанці.

Варять на складену [складчину] курей, локшину, 
борщ...

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Буйволівці

Записала С. Маховська 24 червня 2013 р.  
у с. Буйволівці Ярмолинецького р‑ну Хмельницької обл. 

від Тужанської Фросини Дмитрівни, 1929 р. н. 

ВИБІР ПАРИ, СВАТАННЯ  Ще так було, як хоче дівчина 
хлопця, та й іде. Та й батько там скаже, шо дивисі, шоб 
добрий був. То таке було, шо як богач молодий, то вже 
карчували молодою, бо вона бідніша була... Хлопец 
каже, шо я прихожу в старости. І всьо, приходе в ста-
рости. Посватали... З родини когось, а як нє, то знако-
мих [брали в старости]... Молодий і старости, два ста-
рости чи три... Горілку, хліба там бухоня. Таке несли. 
Приходили, тако казали, стали там, староста хліб там 
приказує, а потому той хліб різали, шоб вся сім’я їла... 
То: «Чи в вас нема корови?». То там кажут, шо є корова. 
«А чи добра?» – питают. То кажут там шось, каже ста-
роста. [Чи могла дівчина відмовити старостам?] Було. 
Розходяцця і всьо. Казали, шо гарбуза дала... Пили го-
рілку... Як приходили старости, то перев’язувала мо-
лода старостів. То на сватання... Через плече. Купляли 
[рушники]... Є такі, шо багато вишивали. Є такі дівча-
та, шо мали, мама вишиває чи вона. То ті рушники. 
[Молодого] лєнтою перев’язували. А  староста казав, 
шо: «Дякую там, Наталю (чи Галю), шо тонко пряжу 
пряла, рушники приготувала, шо рано вставала, тон-
ку пряжу пряла, рушники придбала»...
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ЗАРУЧИНИ  Роблять заручини... На заручинах вже 
весіля ́ відкладают [призначають]... До нєвєсти [йшли 
на заручини]... То вже на заручини іде троха там, як 
батьки там, дружба, дружка, рідні [...] йдуть. В кого де-
сіть дружбів, в кого два... [Через який час після зару-
чин грали весілля?] Як які хазяї. І через штири неділі, 
і через три були... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Свій 
хліб, колачі тоже пекли... Пиріжки пекли... Прийшов 
молодий до молодої з колачами, і  міняюцця: він дає 
свої колачі, а нєвєста йому свої попід пахви. І йдуть 
так. Весело було... Коровай був. Но коровай не так, як 
тепер-во заказують, свій коровай пекли в п’єцу. Така 
жінка була. То вона тії короваї пекла... Як в неї там 
всьо було на той коровай, то не давали, но гроші пла-
тили. І то які гроші. Коровайниці гарну дуже хустку 
купляли... Помагав десь хтось [коровайниці]. То якась 
родичка з нею. Круглий був перше, такий гарний [ко-
ровай]... З барвінку віночок і помежи [...] ще квіточки. 
То зелененька, то ще квіточки ще були. То зелені і ще 
де яку квіточку. То так робили. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Потому вже, як 
весіля ́, то вже гарне то гільце ́ роблять. Сосна. То ви-
різуют там тоє гільце і купляют всякі квітки, і вбира-
ют гільце. То теє гільце і тепер, но зовсім іначе. Тепер 
зроблять там гільце, і то в тих там ресторанах чи де. 
А перше вдома. Гільце стоїт вдома вже готове. Моло-
дий іде до молодої. Музика іде з молодим... Вздовж 
грає, і  то гуляють з тим гільцем. В  молодого гільце 
[робили]. Хлопці зразу там, а там вже вдома вбира-
ют... Хлопці гільце там десь вибірут, зріжут, а дівча-
та вбирают квітками, всьо-всьо гарно. То ті традиції 
продовжуюцця. То-то є старовинне... Десь на якесь 
дерево в молодої вішали [«гільце»]. [Висіло,] поки 
не посохне. Викдо [видно] там, шо весіля. Та відкись 
їдут, дивляцця, а там гільце... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  А  в суботу молода в 
нас [...] вбирає багато лєнтів, а тут тако віночок на го-
лову, і так і йде по селі з дружками. Да. Там три друж-
ки чи штири, то йде по селі з ними, просе на весіля ́... 
Пішли, попросили родину. А ще такий був обичай, шо 
як іде мама просити, то дают [...] прєдива [прядива]... 
А ще до того прєдива ще таку простеньку хустинку. 
То ще тую хустинку і ту «чайку» з прєдива... Молодий 
ходе собі, свою родину просе, а  молода свою просе. 
А батьки то йдут вперед, просят по селі. А молодий, 
то він там в суботу хлопців тако запрошує... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  А потому вже в суботу приходять дів-
чата, хлопці, плетут вінки. Це вже на неділю должен 
вінок довгий бути з барвінку. Це вже як весіля. В субо-
ту за столом сидять. Барвінку наріжут повне чи реше-
то, чи шо і приносят... Барвінок розкидают по столі і 
співают: «Барвінок вродився, і дай Боже, шоб щасливо 
родив...» – так дівчата собі, самі там... А потому вже 
голосно співають:

Стелися, барвінку, по столу,
Приведіть нам молоду до столу... 

Хлопці, дівчата [...], старша родина іде [на вінки]. Слу-
хают, співают. На той барвіночок, то дві китички ті 
берете, замотуєте, і  знов, і  знов замотуєте,  – і такий 
довгий, виплетений. То в кажного, у  мене самої був 
барвінок. То п’ять молодих приходило... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода в платтю, в фаті... Вона вже 
на другий день то може вбрать чи спідницю, чи блю-
зочку гарну... А вінки, то так собі, то вже в платтю. То 
вінки плетуть. В костюмі [молодий]. Костюм чорний, 
букет. Гарний молодий. Так само повбирані собі [друж-
ки й дружби]. Як дівчина, [то] тоже в платтю, дружба – 
тоже там рубашка гарна, штани чорні або сірі.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Молодий 
вже має виходити з хати, то вже тогди колачі під пах-
вою, батько сидит і мама, і  він підходе, вклоняєцця 
батькови і мамі. Три рази уклоняєцця і поцілував 
батька. Вони, батьки, поцілували його, а він батька в 
руку поцілував. І  маму так. Молодий іде до молодої 
селом. Музика грає, а  він іде з колачами. З  боку йде 
дружка, дружба...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Це як ішов молодий до 
молодої, то цукерки, пшениця, жито. Таке-во всьо об-
сипают... Діти  [...] збирают... Казали: «Сію житом на 
життя, а овес, шоб вами пишався рід наш увесь». То 
так сипали... Ходили на цвинтар до тата, до мами, шоб 
благословили [якщо батьки померли]... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Як молодий під-
ходе, то молода ховаєцця  [...] десь в сусідській хаті... 
Молодий прийшов, вже там батько вийшов, з мамою 
прийняли його, і він вже колачі тиї віддав їм. А сам вже 
стоїт, молодої нема. То він глядит, молода сховаєц ця і 
не показуєцця. Прийшов молодий, там не найшли мо-
лоду. Найшли молоду в сусіди, напрімєр. Музика йде 
до сусіди, він пішов до хати, молоду виводе, і музика 
грає марш. Виходят з подвіра і знову дорогою гуляют. 
Дуже було весело...

ВІНЧАННЯ  Перше дуже рідко йшли [вінчатися]. Тоже 
так само співали. Гуляют, молоді йдут. Заходят до церк-
ви, батюшка дає шлюб там... Дуже гарні колачі пекли 
і виробляні, то ще таке дарували [священику]. А там 
вже він чи брав гроші, чи ні, це вже їх дєло. Всі, повна 
церква людей, заходят, стоїт молодий і молода. Батюш-
ка вже їм там сказав наперед, шо їм як казати. І вже 
підходить батюшка, молодий підходе, а  хресний тато 
і мама у церкві тримают образи. Вишиті рушники... 
І там чекают. Він дає шлюб. Як дав шлюб [...], молодий 
цілує тата в руку, тато ще тоді благословит, і  молода 
так само підходе. І вже коли виходят з церкви, співают:

Дякуємо попонькові, 
Шо нам шлюб дав, немного взяв.
Одного золотого...

І знову виходят, і знову гуляют вздовж. Грає музика... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Приходят, пер-
ше шалаші робили, і  батьки просят гостів, молодих, 
всіх, сідают вже за стіл. Тато з мамою пускає колію 
[чарку], каже, там благословит ще тато. І починаєцця 
весіля... Ставлят табуретку і хліб, і сіль, і горівку. І мо-
лодому, молодій батько собі, но не випили. Молодий 
з молодою [...] повиливали горівку [...] тако-во через 
голову на бік. А батько шось буцім трошка покушав і 
тоже назад вилив. І всьо, і вже ідут, за стіл сідают.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  [Як сідали за 
стіл?] Молодий і світилка, дружба і молода. А потому 
вже всі молоді попід ряд сідают... І все так потому вже 
хто як сів... Тато починав [частування] і казав до гос-
тів, шо: «Я  дуже радий, шо ви всі прийшли до мого 
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сина, і  велике вам спасіба, п’єм за молодих людей». 
І поналивали, вже всі п’ют. Хто п’є, хто не п’є, то таке. 
А вже по первій випили, вже співают, веселяцця. Мо-
лоді надворі гуляют... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Перше капусту, 
огірок, холодец дуже рідко в кого. Уже не було. Бідува-
ли так... То вже хто дужче жив, то вже і порося різали, 
робили ковбаси свої там, запікали... Бурачанку [пили]. 
[Сміється.] Самі робили. То куби такі здорові. І в куб 
наріжуть бураків, і то вже гонят. П’ют, хороша... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  У його [молодого] – світи́лка, а в неї 
[молодої] – дру ́жка. А хлопці – дружби́... Староста са-
мий старший [...] керує ніби [веде весілля]... То первий 
день навіть постороння молодьож іде, музика грає, 
і  гуляют. Такі тоді весіля. Вже на другий, на третий 
день, то вже посторонні не йдут, сво́ї вже... Напримір, 
шо от моїх батьків не було, то у мене є чи брат, чи се-
стра, та й командуют парадом... 

ДАРУВАННЯ  А  дарували молодих, як уже  [...] пере-
пій. Сіли за стіл, первий стіл, поїли, погуляли, сідают 
за другий стіл і роблят перепій. Тоді даруют. Шо вни 
[вони] дарували?.. Тато з мамою старалися гроші. Те-
пер то вже квартири... Перше де таке було? Не було. 
То яку тисячу тато тиснув, то й дарує молодому. Мама 
тоже дарує. А родина так – хто п’ять рублів, хто два, 
хто три. Такі гроші були, таке життя було... Готувала 
[молода подарунки батькам молодого]. То воно так і 
продолжаєцця, так і дають зара’ батькам. Но зара’ то 
дорогі [подарунки] дают. Перше якусь хустку да ру-
башку татові дешеву... А він [молодий] як прийшов на 
весіля, то дарує тата і маму [молодої]. Як ще є бабуня 
у хаті, то ще і бабуню. Три душі. То це молодий дарує... 
Там дає ніби від него подарунки... Зара’ підут в ресто-
ран, нічо’ там. Потомкают, поскачут...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Мама його розбирає фату. 
Вони тоже там співали. Розібрала фату, з фатою дуже 
гуляют. Музики грают там. Такий варешка [ополоник] 
чи шо, на тій варешці вигулюють дуже з фатою... Фата 
на тій верешці, і  вона потому тою фату закладає на 
дружку старшу. Тоже музика там заграла. І  так вона 
[молода], де там дівчата ще, на дівчата. Потому всі дів-
чатка маленькі стоят, то вона ще тим дівчаткам нало-
жує і цюлує тиї дівчатка, шоб всі віддавалисі... Ставлят 
той стілец, на стілец подушку, і  на подушку дружба 
садит молоду. Молода не даєцця. То зо три рази він її 
садит і все єдно на четвертий раз посадит... То вже там 

дружка помагає, а мама розбирає. Вже мама розібрала 
[зняла фату], і  гуляє [молода] з фатою... Бо свекруха 
вже як дає невістці хустку гарну, то вже вона жінка щі-
таєцця... Це свекруха її зав’язує... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай роздавали на другий 
день після весіля. Староста і дружба ріжуть, роздают 
родині. Да. То хто пік коровай, то тому дают колач, 
той, шо молодий мав нести, і  цей, теж шось там да-
вали... Подарок. Гарну хустку кому... Коровай – звер-
ха квіточки дуже виробляли з тіста. І потому вже, як 
спек ли, то він такий гарний, всьо. То зверха той віно-
чок з барвінка, то він такий гарний, віроблений,  пах-
не. [На]самперед вирізуют таку квітку, то вперед їм 
[молодим] давали. А потому вже таким... Всім роздали 
коровай  [...], а  музикантові, которий главарь,  – під-
ошву [низ] з коровая... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («СНІДА-
НОК НЕСУТЬ»)  Молодій несут їсти, сніданок несут. 
На другий день... [Сміється.] Накришат бурака, там ще 
шось... І  там горівки трошка, фляшку, то це молодій 
такий сніданок несуть... Щоб сміятись. Весільні від 
неї... То ж до него несут... Тре’ ж шось їсти... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, РЯДЖЕННЯ  На другий день 
збираюцця тиї жінки, шо на весілю, ідут, як мене нема 
вдома, лапают курку чи якесь, шо є. І всі вже сходяцця 
ввечір, знов весіля роблять... Я сама була [...] переоді-
та... То в молодого чи в молоду [переодягалися]. То те 
вже аж на третій день [ловили курей]... То весілля тяг-
нулося і три дні, а зара’ один день. Рубали, їли [курей]. 
Співали... 

ПОСАГ  Верету, подушку, перину. Шо колись були ковдрі 
чи одіяла. Всьо давали. То йшли вже до молодого і бра-
ли на плечі верети, подушку, перину, хто шо мав... Ве-
рета ткані. І дуже всьо співали: «Гоп-гоп-гоп, весіля́...». 
Тоді ще сідали за стіл в молодого, пили, всьо, а потім 
вже стелили. Це як молодий іде до молодої, то не не-
сли, а як молода [за невістку], то несли... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Баби дивилися. 
Як іде дощ, то кажуть, шо молоді не будут живі, пла-
чут, плачут. А  як сонце, то радість дуже, молоді вже 
веселі будут жити. Кажуть, шо не можна [переходи-
ти дорогу молодим]... Але переходять. Як від шлюбу 
ідуть, тоже батюшка каже, шоби не перейти дороги. 
Переходять... Є  такий коровай, шо два печут, бо не 
вдаєцця... Є так, шо западе, шо аж яма. Це нещасливе 
[життя] буде молодим... 
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ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН
c. Бубнівська Слобідка

Записала С. Зубер 15 вересня 2009 р. у с. Бубнівська 
Слобідка Золотоніського р‑ну Черкаської обл. 

від Лисенко Марії Назарівни, 1938 р. н.

СВАТАННЯ  Як сватали дівчину, а той парубок, що її хотів, 
або з її кутка парубки могли валять кут хати. Були такі 
два дядьки в селі, що йшли на сватання, і молодий. Бать-
ки не йшли. Старости йшли помінять хліб, їх в’язали 
рушником. Хустку на тарілці подавали молодому. 

КОРОВАЙНИЦІ, КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  
При бли зно десять коровайниць. Просила мати моло-
дої, у молодого – його мати. Піч вимітала жінка. Хліб 
пекли раніше в п’ятницю. Коровай пекли в суботу. На 
короваї – «голуби»: чотири палички, качалочка з тіс-
та, а зверху – чотири «голуби». Все це разом пек лося. 
Спочатку клали на деко тісто з житнього борошна – 
це «підошва» музикам. Коровай і лежень. Лежень теж 
круглий, але нижчий, трохи менший. Пекли й парну 
шишку, вона лежала на столі коло молодих, у неї клали 
гроші. Її пекли тільки в молодого. Це дві шишки, злі-
плені докупи, їх підв’язували одним пояском [з тіста]. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Рушник колковий, ним підв’язу-
вали молоду. Як довгий рушник, то в’язали на бант. Він 
тканий, смугами червоними [кролевецький]. «Добре» 
намисто [коралі], були й дукачі. Сорочка вишита хрес-
тиком – чорними й червоними нитками: виноград, тро-
янди, без уставки [суцільний рукав]. Карсет, спідниця, 
рубчиком обкладена знизу. Моди на фартухи не було. 
Якщо покритка, то поверх очіпка одягали звичайний 
вінок зі стрічками, підв’язували рушником без квіток.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  У неділю молодий приїжджав з ко-
роваєм. Парубки вимагали могорич за молоду. У ве-
сільному поїзді – жінка з подарунками, дружок і під-
дружий, перев’язані рушником. Приданки (від моло-
дої) брали свій коровай до молодого... Молоду везли 
до свекрухи – ікони несла свашка, а раніше молодий 
ніс одну ікону, молода – другу. Коли йшли, кланялися... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІ ́ЛЦЕ»)  Гі́лце  – у  молодого. 
Ішли подруги молодої до нього, сідали за стіл і при-
крашали гілце стрічками, калиною. Починали при-
крашати зверху. Це гілце приносили до молодої, ста-
вили в посуд з житом на столі на дівич-вечорі... Коли 
приходив молодий, то боярину треба було вхопити те 
гілце й не дати дівчатам (дружкам, яких було стільки, 
скільки в молодої подруг, могло бути і двадцять), щоб 
менше обірвали прикрас. Це гілце викидали на стріху 
на другий день весілля...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  У світилки в ру-
ках – квітки, без свічки. У молодої засвічували свічку 
і ту свічку несли до молодого. Якщо свічка горіла по-
гано або згасала, то це був поганий знак. Цю свічку ще 
треба було нести в церкву і там за нею спостерігати...

ЗАБИВАННЯ КІЛКА  Стрибали у «сороки»: хто перече-
питься – давав могорич. Ставили козлик [знаряддя для 
пиляння дров], клали дрючок: чи вміють молоді пиля-
ти. Показували межу, кілок били, орали кругом хати. 

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  Жито молотили – була жінка ві-
ялкою. На сараї, хаті писали сажею, хто що подарував. 
Мати просила [щоб не вимазували], а  вони казали: 
«Привели молоду, вона помаже». 

Ми киселю та й не хочемо,
Ми кисіль цей розворочимо,
Дайте нам сала,
Щоб молода привикала...

Коли не хотіли розходитися:
Прилетіла та й тетеречка,
Не учора, а теперечка,
І не кишкайте, й не полохайте,
Нехай привикає, як мак процвітає.

с. Піщане
Записала С. Зубер 11 вересня 2008 р.  

у с. Піщане Золотоніського р‑ну Черкаської обл. 
від Оринченко Ольги Макарівни, 1936 р. н.

СВАТАННЯ  Сваталися не в піст, у п’ятницю, суботу чи не-
ділю під вечір. Ішов молодий, дружок, батьки, непарно. 
Могли і чорну хлібину нести. У них палиця із сучками, 
прикрашена стрічкою. Говорили про куницю, теличку. 
Дружка в’язали рушником (могли і вишитим), молодо-
го  – хусткою. Якщо дівчина відмовляла, то хлібом не 
обмінювалися. На сватанні про все домовлялися...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА  ВИПІЧКА  Короваї пекли в 
п’ятницю. Була макітра для вчиняння короваю. Два 
круглі короваї. Молодий ніс коровай, коли йшов по 
молоду, молода брала свій. На короваї два шари: пер-
ший унизу – квіточки, другий – дві палочки, на кожній 
палочці багато гілочок, на кожній гілочці по пташці. 
Палочки ставили на головному короваї. Коровай був 
обв’язаний хусткою. Перед тим як нести до свекрухи, 
палочки виймали й роздавали дітям... Коровай несли 
сестра молодого чи невістка... Пекли лежень – довгий. 
На другий день розрізали.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІ ́ЛЬЦЕ»)  Гі́льце було в обох мо-
лодих. Його рубав боярин. Гільце стояло в хрестовині. 
Боярин виходив з-за столу, хватав те гільце й закидав 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ
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Говорила пшениченька,
З тої гори пшениченька:
– Доки ж мені у стозі стояти?
Та доки мені у стозі стояти? (2)
Ой час – пора короваї бгати.

Це вже як ліплять короваї, то так співають. Треба, шоб 
вона [коровайниця] була нерозведена, шоб жила з чо-
ловіком гарно і шоб вона знала, шо куди ліпить, бо ко-
ровай же ж великий, квітчастий. Шоб коровай ліпить, 
то треба душ п’ять, бо треба тісто збивать, шоб воно 
одночасно сходило. 

ВІНЧАННЯ  Вінчалися. Як я заміж йшла, то я вінчалася в 
церкві. Я в лєнтах була, в цвітку. А ті, шо ранше пови-
ходили заміж, то понапинаті були платочками – ото в 
такому їх вінчали... Приходять разом [молоді до церк-
ви]. І  дружка, і  боярин, і  батьки. Приходять до две-
рей. Не входять у церкву, поки батюшка не поблаго-
словить. А вже в церкві стелять рушник їм під ноги, 
стають вони на рушник, і тоді вже ж батюшка начинає 
вінчать, пєвча співає. Вінці молодим понадівають на 
голови. Молодих зв’язують за руки платочком, і обво-
дить батюшка їх кругом престола. Ці платочки молода 
зберігає вдома. Обручками міняються  – це батюшка 
міняє. А як з церкви молоді виходять, то їм пєвча спі-
ває «Многая лєта». Як виходять із церкви, то батьки 
посипають їх житом, канфетами.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Як посідали за столи, і  коро-
ваї положили  – один дівоцький круглий коровай, 
а  один  – довгий. Люди сідають, гуляють. А  тоді вже 
як до того приходить, шо треба дарувать молодим, то 
тоді вже старший дружко крає. Йому співають:

Старший дружко коровай крає, (2)
Усім дівкам по кусочку має.

І це вже він нарізає цього коровая. Старший дружко 
перев’язаний рушником. Подають по черзі кожному 
гостю чарку з горілкою і кусочок цього коровая. Він 
випиває і дарує молодим, шо вже хто має дарувати: 
гроші чи, може, якусь лахманину [одежину]. Тепер, то 
вже лише самі гроші дарують.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  У жениха 
[перша шлюбна ніч], він же забирає її до себе. При-
їжджають підводою, кіньми. Пара коней, коні уквіт-
чані – у коней лєнти такі у банти пов’язані. І тоді вже 
ж сідає їздовий, молоді, а ззаду гармошка грає, і везуть 
до молодого. Молодий розбірає молоду, розплітає 
косу і напинає тим платочком, шо руки були зв’язані 
[в  церкві]. І  тоді вже гуляють у молодого, аж поки і 
спать полягають...

КАНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Пекарі 
Записала С. Зубер 1 грудня 2006 р.  

у с. Пекарі Канівського р‑ну Черкаської обл. 
від Гайдай Євдокії Іудівни, 1922 р. н., 

родом із с. Хрещатик Черкаського р‑ну Черкаської обл.

СВАТАННЯ  Син казав батькам, і відбувалося сватання. 
Сватали на Меланки. У  суботу, коли починало тем-
ніть, за місяць або за два тижні до весілля, по-різному. 
Ішли з молодим два його дядьки, боярин, приноси-

на дах. Намагалися обірвати цукерки. У  молодого 
гільце стояло до того часу, поки не привезли молоду. 
Перед тим як молодий заходив з молодою в хату, ви-
носили гільце.

ПОСАГ («ХУДОБА»)  У п’ятницю «худобу» [стара назва 
збереглася] забирали: приїжджав молодий, боя рин. 
Дружка, молода і свашка прикрашали в хаті. Молода 
прикрашала [у молодого] тим, що вона надбала. [По-
саг: постіль, подушки, рядна.]

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  На голові – квіти. Хустки не було. 
Коса одна заплетена. Доплели до краю, широкою стріч-
кою обвили, зав’язали бант. Косу викидали поверх 
усіх стьожок. Одну червону стрічку складали вдвоє 
й чіпляли з обох боків, довжиною по груди. Навколо 
голови в’язали широку стрічку (на цій широкій стріч-
ці – дві квітки, одну відрізали і пришивали на одяг мо-
лодому), від неї по центру ще одна. Вінок купували в 
Золотоноші – білий, високий, білі китички з парафіну. 
Зелені листочки в спіральці, посередині троянди – ро-
жеві, червоні. Карсети – чорні, вишневі, з блакитними 
стрічками. Сорочка із суцільним рукавом, вишита 
хрестиком. Спідниця чорна, у квітках, у чотири пілки. 
На ній три строчечки, широка лиштва. Карсет і спід-
ниця  – різного кольору. Рушником не підв’язували 
молоду. Фартух не одягали. Багато намиста, стрічок... 
Молода вишивала сорочку молодому або купувала...

ПЕРЕЙМА  Як їхав поїзд весільний, на воротях сто-
яв стіл, відро з водою, хліб. Давали викуп. Попереду 
йшов дружко, перев’язаний двома рушниками. У ньо-
го в кухлі горілка, також ніс шишку, палицю. Палицю 
з рук не випускав, бо вкрадуть, тоді треба було вику-
пити. Нею він стукав об одвірки.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  У світилки бу-
кет – світильник – зроблені зі стружки квіти, на дроти-
ках, штучні, дві свічки. Світилка стежила, щоб у неї не 
вкрали світильник, бо тоді треба було викуповувати. 

ВІДВІДУВАННЯ  МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, ОБРЯДО-
ДІЇ З КУРМИ  На другий день рано-вранці несли сні-
дати молодій: буряки, капусту. Молоду прив’язували 
[символічно]... Кури збирали в понеділок, на вечерю 
варили бульйон.

КАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Жаботин
Записала О. Бабенко 28 липня 2008 р.  

у с. Жаботин Кам’янського р‑ну Черкаської обл. 
від Бобошко Ірини Дмитрівни, 1930 р. н.  

Розшифрувала І. Щербак

ВИБІР ПАРИ  Тоді [під час голодомору, війни] не до гуль-
ні було. Як мій батько женився, він дуже бідний був. 
Мати в своїй сім’ї коє-як жила. Тут уже до свайби гото-
виться, а шо ж готовиться – нема ніде нічогісінько. Та 
прийшов батько до неї, то зняла материна мати ікони 
зі стін та вручила їм. То вони за руки взялися та з тими 
іконами через річку перейшли. То оце така свайба була.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Самі пекли коровай. За-
прошували жінку, яка знала, як його ліпить, шо йому 
робить. Співали пісню таку:
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ли хліб у хустині. Казали, що прийдуть по рушники. 
Молода в’язала старостів одним або двома рушника-
ми. По краях рушників – півторасантиметрові смуги 
червоного, чорного кольорів. Молодому зав’язувала 
хустку, не білу, яскраву, без торочок. Якщо дівчина 
відмовляла, тоді в хату не заходили, якщо була згід-
на – обмінювали хліб. На сватанні вирішували всі пи-
тання – гості, дата, подарунки.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА   Перед весіллям моло-
да запрошувала жінок пекти коровай. Пекли в суботу. 
Тісто вчиняла мати... Коровай круглий, посередині 
викладали шишку, а на чотири боки від неї – голуби 
[з тіста]. Підперізували поясом [з тіста], клали гроші. 
Лежень – продовгуватий, теж з поясом, на ньому ро-
били то шишки, то голуби або квіточки. Лежня брали 
до молодого. І  там, і  там пекли один коровай і один 
лежень. Шишки пекли традиційно, теж підперізували 
поясом з тіста... Крім того, пекли хліб, пиріжки, калач 
довгий плетений. Коровай прикрашали калиною й 
барвінком, хусткою не обв’язували. Коли ділили ко-
ровай, то молодим вирізали шишку ту, що в центрі. 
Далі дружко роздавав усім рідним коровай, підошву 
[низ короваю] – музикам. 

ВЕСІЛЬНІ  ЧИНИ  Хрещеній матері випікали велику 
шишку, хрещеному батьку – «борону». Вона – прямо-
кутна, збоку кільце з тіста, у  те кільце протягали 
стрічку, чіпляли «зуби». Хрещені батьки танцювали 
на рядні. Усі пари перетанцьовували. За це кидали 
гроші, які віддавали молодій.

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  На запросини молоду одягали ді-
вчата. Сорочка тільки хрестиком вишита, уставки не 
було. Замість уставки – мережка, вишита хрестиком. 
Чохол вишитий сантиметрів три. Комір-стійка. Пазу-
ху не вишивали, пазуха  – пруткована, у  молодої по-
ділка пруткована й обов’язково вишита сантиметрів 
чотири. Техніка набірування була поширена, мог ли й 
рукав шити. Покритка могла одягти сорочку з вирі-
зуванням (на ній стрічки могли бути  – жовта, синя, 
зелена) і хустку. Поверх сорочки – керсет до п’яти ву-
сів найбільше, далі – чорна ватянка. Старалися, щоб 
спідниця теж була чорна у три пілки, шерстяна, кві-
точки набиті, унизу дві-три складочки. На молодій 
фартух червоний шерстяний з фабричним кружевом. 
Підв’язували її кацапським [орловим] рушником на 
один вузол, розправляли, спереду виходило два по-
лотнища. Із прикрас намисто – п’ять разків камінного 
(червоніше, ніж «добре», могли позичить), «добре», 
«карбованці»  – вушко прироблять, пониз по п’ять-
шість із срібних грошей, хрест золотий або срібний 
на вузькій стрічці. Був у неї і другий орловий руш-
ник. Його перегортали удвоє, клали на праву руку... 
Дружка теж підперезана, але на руці рушника не було. 
Головний убір міг бути однаковий. Заплетена у дві 
коси, їх складали. Теремок  – це шерстяний косник, 
таке позбиране, надівали під вінок квітку. Квітка по-
заду – ширша, наперед – вужча, купували, це біленькі 
квіточки. Вінок молода зберігала, комусь потім відда-
вала. Білих і жовтих стрічок не було.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  «Староста, пане під-
староста,  – казав боярин,  – благословіть гільце по-
ставить».  – «Бог благословить!» На дівич-вечорі був 
один боярин. Перед цим він рубав сосну або ялину. 
Ставили гільце в хрестовину – по центру стола. При-

крашали цукерками, калиною, бубликами. Угорі  – 
два хрести для молодого й молодої. Гільце виносили, 
а хрестики на хату чіпляли...

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД, ПЕРЕЙМА  У  весільному поїзді 
були брати, дядьки, боярин, дві-три світилки, у яких 
був світильник. Це «цвіток» – свічка, мак, васильки. 

Кучерявий вознице, поганяй коні швидше, 
Щоб наші придани пилом не припали...

Молодий ішов з молодою пішки, якщо недалеко, не-
сли ікони. Кожен свою ніс в окремому рушнику, а та-
кож лежень... Ворота були закриті, не пускали, поки 
молодий не поставить могорич. Цілувалися, обміню-
валися шишками...

ПОСАД, ДАРУВАННЯ  На посад молодих заводив одру-
жений брат  – за хустку. За столом молода сиділа не 
нахилена. Дарували подарунки, коли молоді сиділи на 
посаді. Про подароване не оголошували.

ПОСАГ  У скрині сорочок – двадцять-тридцять, рядна, 
полотно, скатерті, килимів раніше не було, рушники, 
подушки – дві-шість. Молодому – підштаники, сороч-
ки. Корову, телицю, овечки, коні, воли [раніше дава-
ли]. Скриню – у комору, не трусили, не оголошували.

ПОКРИВАННЯ  МОЛОДОЇ  У  свекрухи запрошували 
за стіл, пригощали. Приданки вели молоду в комору, 
скидали головний убір, зав’язували велику хустку з 
торочками – «барвінкову». Співали «Я тебе, сестрице, 
скриваю...». Тоді цілувалися.

ОБРЯДОДІЇ З  КУРМИ, КАТАННЯ  БАТЬКІВ, ЗАБИ-
ВАННЯ  КІЛКА  У  понеділок боярин запрошував до 
молодого. Приходили її батьки з гостями  – перезва. 
Снідать молодій не носили. У понеділок несли курей. 
Улаштовували розваги: у рядні гойдали, за це кидали 
гроші... Возили батьків на возику в магазин, купува-
ли подарунки батькам. Катали, якщо останню дитину 
одружували або віддавали заміж... Пакол били коло 
стола, порога або печі, як останню дитину одружува-
ли або віддавали заміж.

с. Прохорівка
Записав С. Сіренко 15 вересня 2009 р.  

у с. Прохорівка Канівського р‑ну Черкаської обл. 
від Панченко Марії Олександрівни, 1927 р. н.

ВИБІР ПАРИ  А тоді старались, щоб жиніх був багатий, 
якщо вона зажиточна. У мене тітка була гарна. Бать-
ко їх помер, а жили дві дочки у баби, ще не замужом. 
А земля була, пахали. Наймали. В них там один пару-
бок всігда служив, сіяв і молотив. Усе робив. Один раз, 
тітка мені розказувала, сиділи на полі під возом, бо 
дощ іщов. А він давай придлагать пожиниться. А вона 
каже: «Якби ти був багатий». Так вона за нього не ви-
йшла. Вийшла, село те далеко, вона його не любила. 
Вона була гарна, а він молодший за неї на п’ять год, але 
багатий. Сундук, тоді сундуки, тепер гардироби, а тоді 
сундуки, як важкий сундук грузять, то значить бага-
та нівєста. То вони наклали домотканого сукна, воно 
важке. Раніше овечок держали і ткали з овечої шерсті. 
Так вони наклали у сундук домотканого полотна, щоб 
він був важкий, тоді назад забрали. Грузять: «О, нівєс-
та багата». Тоді назад те сукно привезли, воно було не 
нужне. Старались за багатшого. Зараз тоже таке по-

КАНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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чинається, хто бізнесмени та гроші. То щоб вийти за 
такого. І хлопці тоже шукають по собі. У двадцять [ро-
ків одружуються], та і менше буває... Должен молодий 
бути старший, хоч на год. Так прийнято. Буває, що і 
вона старша... 

СВАТАННЯ  Приходили свати з жиніхом. Батька хреще-
ного [просили бути сватом]. Даже після війни було... 
[Чи траплялися випадки, що сватання відбулося, а ве-
сілля не грали?] Бувало таке. Скільки хоч. Молодий не 
приїхав, зовсім не приїхав. Або молода втекла... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Даже одягались в українські кос-
тюми. А сватання, то було в обичній одежі. А як свай-
ба, то більше одягались в українські костюми, зараз 
більше в плаття. Після війни ще одягали [український 
костюм]. Год двадцять тому назад стали так, культур-
но, в платтях... 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Шендерівка
Записав О. Курочкін у липні 2008 р. у с. Шендерівка 

Корсунь‑Шевченківського р‑ну Черкаської обл. 
від Мірошник Ольги Михайлівни, 1916 р. н.

СВАТАННЯ  От у нас свататися ходили в селі. До неї при-
ходили... Та в нас весілля не було, ми зійшлися. «Бу-
демо?» – «Будемо». Поїхали в Запоріжжя. Мати його 
прийшла до моєї матері: «Як, коли будемо робить 
шось?». А тоді [...] його мати передумала, бо вона ві-
руюча була. Та, знаєте, от сама жінка. Порішили всьо, 
ніякої у нас свадьби. Це ж на Меланки [13 січня] вони 
домовилися, шо прийдуть сватати. Взяли батька хре-
щеного, молодий і зять наш. Положено три чоловіки... 
Так прийнято, що саме на Маланки сватаються. «Со-
гласна ти?»  – «Согласна». Всьо, обмінялися хлібом. 
Дається хліб на рушнику. Тоді давайте вже за стіл. 
Свати приносять з собою хліб, горілки – ні, тіки хліб. 
Щось казали там, мов: «Де ваша куниця?». Я  ж [ді-
вчина] не була присутня, а  взагалі кажуть: «Оце ми 
ходили, шукали, нас направили до вас». Вивели її, ту 
«куницю», найшли. Раніше колупала молода піч. Або 
не хоче заміж іти, бо, може, не такий мужик. Раньше 
ж батьки насаджали, то він багатий, то він хазяїн, то 
він те... Як не хоче – не піде. І ще скаже, що: «Нехай не 
приходить, гарбуза дам». Прийде сватальник, а  вона 
не хоче, гарбуза йому піднесла, іди з Богом. Є такі, шо 
давали у нас у селі. Як хоче, то рушники давали. Рань-
ше вишивали полотняні рушники, а січас гарні дають 
рушники. Два чоловіки приходять і молодий. Чоло-
віків перев’язують рушниками, а йому дають хустку, 
молодому. Зав’язують на руку, шоб як вона одмолодіє, 
шоб він її запнув. З палицями не ходять свати, і «Отче 
наш» в нас не було на сватанні, я не чула...

ЗАРУЧИНИ  На Меланки  – це  [...] сватання. Тоді при-
їжджають і з його сторони, і з її сторони родичі й до-
мовляються. Це вже заручини, і в молодої, і в молодо-
го. Зустрічаються і домовляються, коли буде весілля, 
кого запрошувати. Ми ше робили своїм дітям таке, то 
я думаю, що і зараз таке, вісім год – хіба це так багато? 
І так родичам казалось: «Приїжджайте на заручини»... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Як хтось із батьків помер 
у молодих, до йдуть на кладбище – просять батьків на 
свайбу. Осьо у Віті Мартиненка мати померла, то вони 
ходили. Записалися і їхали уже на гуляння. І ходили до 
матері. Ми самі шишки пекли. Як запрошує молода на 
весілля, то з шишками просить. І молодий – з шишка-
ми. Дружка йде з молодою і з шишками, несли зв’язані 
в хустці, а зараз дають запрошення, откриточку, а там 
шишечки дають, на свайбі гуляють. Окремо, не разом 
з короваєм... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА  ВИПІЧКА  Коровай пекли в 
п’ятницю жінки... Батьки кликали на коровай, мати 
молодого і молодої. І  там, і  там пекли, і  в молодого, 
і в молодої. Лежень окремо є, такий підкоровай. Наче 
коровай, ну менший, то це із ним ідуть на реєстрацію, 
а  тоді на другий день його ріжуть. Коровай ділять у 
той самий день, коли весілля вже відбувається, вже 
молоду розділи [зняли вінок], тоді вже ріжуть коро-
вай і ділять... Яйця не запікають у короваї, кладуть 
тіки монети. Всякими шишечками, голубками при-
крашали, квіточки всякі виробляють, зубчики всякі. 
Коровайниць було п’ять.

Кучерявий піч вимітає,
Кучерява в піч заглядає.

Співають, щоб наслєдство було кучеряве...

ДІВИЧ-ВЕЧІР, ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  У суботу при-
гощали ж дружок, музику наймали на цей вечір до 
молодої. А до мене – зійшлися сусіди та хрещені. Та 
посиділи, така вечірочка... А так у селі в нас дівич-ве-
чір був... Посиділи, повечеряли, тоді вийшли з-за сто-
лу і давайте танці: «Яблучко», «Коробочка». По двоє, 
співає: 

Ой полним полна моя коробушка,
Єсть і сітци, і парча. 

Два рази туди, тоді раз, крутяться, це «Коробочка», 
а «Яблучко» – два рази крутяться.

Ех яблучко, да на тарєлочкє,
Надоєла мнє жена,
Пойду к девочкє. 

Це вже [19]60-ті роки були, [19]70-ті. Грали на гар-
мошці, і хлопці приходили на дівич-вечір. Так і казали 
«дівич-вечір». Раньше було як свайба в когось, то схо-
диться півсела.. І великий гурт, і всі глазєють... А зараз 
в основному тіки запрошені... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ», «ВІЛЬЦЕ»), ДАРУ-
ВАННЯ  Гільце роблять з вишні, можна і з сосни, тоді 
в’яжуть квітки, а раньше була свайба така, шо у субо-
ту до молодої приїжджає молодий і привозить гільце. 
Його тоді квітчають  – гільце було одне  – і  ставлять 
у хрестовину. Оце стояв коровай, гільце, воно висо-
тою чи метр, чи метр двадцять... Вільце стоїть на сто-
лі, а тоді вже розбирають його, як молодий приїхав, 
уже розквічують, перед даровизною. «Десь тут у нас є 
батько, десь тут є мати...» Даровизна – це аж увечері. 
Приїхали, од молодого, приїхав поїзд весільний, бу-
дуть дарувати, значить. Вільце буде їм мішати, вони 
це вільце виносять і на горище викидають... Раньше 
такий наший звичай був, шо кожного, хто гуляє на 
свайбі, обдаровували. Дають шишку, дають жін-
ці платок, а  мужчині  – рушник, а  тоді мало-помалу 
оце все одпало. Хто нуждається в тому рушнику чи 
в платку?..
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ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Називались хлопці від молодого «боя-
ри», а [дівчата] від молодої – «дружки». Казали «стар-
ша сваха», «молодша сваха». За старшу сваху брали з 
рідні [...], щоб нерозведена, щоб сказать могла. Родич-
ку таку вже, знаєте, хороша сім’я... Дружки перегу-
куються зі світилками: «Світилка – шпилька при сті-
ні...». А тоді продовження: «Світилочка-пані, не будь 
така пишна, як у саду вишня»...

ВЕСІЛЬНІ  АТРИБУТИ  Світилка носить «шаблю». Зви-
чайний букет, у  букет накладають усяких квітів, 
кладуть і васильки, пахуще щоб було... Запихають 
свої свічки у ту «шаблю». Дві свічки тепер уже в неї 
стримить... 

ВИРЯДЖАННЯ  МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Це тільки 
як молодий їде до молодої, поїзд мати і батько посі-
вають зерном [житом], благословляють і: «Щасливої 
тобі дороги, сину, щоб ти, значить, вернувся в парі, 
і щоб гарно жили»...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Приїхав молодий до молодої. На во-
ротях зустрічають, не пускають, співають: 

Наїхала литва, 
Буде нам і битва. 
Будем бити, воювати, 
Молодої не давати... 

Приїжджає до молодої дев’ять душ: світилка, моло-
дий, боярин, свати, і ше там хто, їхній поїзд... Заходять 
у двері, на дверях зустрічають сваху молодої: 

Свашечко, приступи до мене, 
Є свічечка в тебе, є й у мене.
Та з’єднаємо наші свічечки докупи, 
Шоб не було молодим розлуки...

На вулиці парубки ставили перепони, ворітну. Можна 
і п’ять раз, можна і скіки хочте ворітну брать – стола 
переставлять. Відро горілки давай... Ще отут пере-
ставлять, та ще й тут даси якусь літру, а  на воротях 
обізатільно ворітня... До молодої ше не можна до-
браться, ще на дверях стоїть один, викупляє, а  коло 
неї сидить із палицею і не впускає. Тоді молодий за-
платить там, вони ж домовляються раніше, шо дать. 
Тому газда вводить його вже до молодої... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ  МОЛОДИХ, ВІНЧАННЯ  «Благо-
словляю вас, діти. Живіть дружно, в  мирі, злагоді, 
поважайте одне одного». Ікони дарують молодим, 
купляють, якщо вінчаються. І приходять вони з іко-
нами... Зараз вінчаються. Ми  – нє, у  нас не було ні-
чого, а  мої діти всі вінчалися. В  суботу свайба, а  на 
другий день вінчання, бо батюшка ж каже, доки зараз 
не зареєстрований, він не вінчає... Вже в суботу зареє-
струються вони, а  в неділю ж тоді їдуть вінчаться... 
У нас не вінчалися, бо церкви не було...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»), ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛО-
ДОГО  Придане давали молодій, коли відправляли. Шо 
схотів батько, то й дав. Батько доньці скриню готував, 
скриню ж возили тоді. Я не скриню давала, я давала 
шкаф. Подушки, постіль окремо була... Простині, під-
одіяльник – оце все зв’язано, і одвозять «приданки», 
називаються так, – дві жінки і чоловік. Курку вони не 
брали...  Палили вогонь, коли молодий веде до себе 
[молоду]. Розкладають багаття перед двором, він бере 
її на руки і прямо через вогонь переносить. І раніше 
теж це було, і тепер є.

ВИЗНАЧЕННЯ  ЦНОТЛИВОСТІ  МОЛОДОЇ  То це от 
приїжджають уже од молодого і дякують, шо: «Спа-
сибі матері, спасибі батьку...». Від молодого ідуть до 
молодої – дякують мамі й татові за те, що в них чесна 
дочка. Не було такого, що несуть з собою червоний 
прапор. Вранці мати молодого, як вони повставали, 
питає, яку чіплять їй до хустки стрічку: чи синю, чи 
червону? «Червону, мамо». Червону – значить [...] усе 
в порядку, а було таке, що казали і синю. Було в нас 
таке у [19]60-ті годи. Хлопець міг сказать, що чіпляй 
червону, а він сказав, що синю чіпляй, і сказав, шо я не 
буду з нею. Якщо тоді одиниці йшли нечесними заміж, 
то зараз, мабуть, одиниці будуть чесні. То раньше. 

ОБРЯДОДІЇ З  КУРМИ («КУРИ»)  Як свайба, кури рі-
жуть, кличуть на кури, у понеділок, а буває в вівторок, 
тих, шо на свадьбі гуляють. Є такі, що перебираються, 
вимащують обличчя собі. Варять кури, бульйон їдять, 
тягнуть м’ясо, музика є на цих курах. У неділю – свай-
ба, а в понеділок – кури. Каждий, хто хоче прийти уве-
чері, приносить кури зранку. Цигани ходять по селу і 
збирають, а  зараз самі зносять зранку. Хто не прий-
шов на свайбу на кури, то можуть у того шось взять, 
тин помазать. Це покарання за те, що ти не прийшов 
на кури.

КУПАННЯ  БАТЬКІВ  Зносять кури на вечір, а  вдень у 
нас купання. На другий день купають батька й матір 
молодої. Коли останню дитину віддаєш, то купають 
батька і матір. У нас, в Шендерівці. А в Комарівці ку-
пають хрещених, а [рідних] батьків – нє... Тачку при-
бирають, уквітчують. Батькам вінки роблять. Я  – за 
батька, а він – за матір, навпаки. Вінки роблять з квітів 
звичайних, ті, що гуляють на свайбі, ті й роблять. За-
прягають чоловіків. Проїхали метр, а молоді там (чи 
син, чи дочка) ідуть із кошильком, чаркою і закусом... 
Проїхали метр, почали «іржать» ті «коні», давай корм 
тим «коням», дають, тоді дальше, дальше. Доїхали до 
ставка, ну шо, заїхали в самий ставок і перекидають. 
Ідуть із сухою одежею, діти несуть, покупали нас, 
а тоді ж треба перевдягатись при всіх, тут ще й фото-
графірують. Після перевдягання батьків гойдають.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Хто появляється на дру-
гий день, того гойдають, а  ті кидають гроші. Ці гро-
ші назбирають і командирують двох до магазина, 
купляють куховарці хвартуха, батькові те купляють, 
тому те купляють. Це у вівторок подарки купляють, 
такі подарки, щоб посміятися. Викликають кожного. 
Це не даровизна, а просто подарки. «А це, – кажуть, – 
куховарці за те, що гарно варила, а це тому, шо гарно 
частував, а це тому, шо танцював гарно, а це тому, шо 
грав гарно, а це тому, шо гойдав гарно». Гойдають чо-
ловіки крепкі. Вінка плетуть з квітів батькам. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Як уже від-
булося весілля в неділю, вже зробили молодицю із 
дів ки, тоді її родичі, батько, мати повинні приїхати, 
принести їй снідать, це після першої ночі, бо: «Хто й 
зна, чи тобі, дитино, давали тут їсти, чи не давали, 
а ми тобі снідать привезли». У нас батько, мати несуть 
снідать. Осіб десять приїжджає. Дружки, що були на 
вінкоплетинах, не йдуть, ідуть родичі. Зготовили їсти 
і це ж принесли, шукають молоду, а її немає ніде. По-
садили за столом якусь бабу і накрили. Кажуть батьку, 
шо це твоя, а він каже, шо то не моя дочка. Батько шу-
кав, а ми її у шкафу заховали. Він тоді найшов, привів 
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її, посадили за стіл, поставили перед нею буряка сиро-
го, картоплю сиру: «На, доцю, їж». Це так жартували... 
На другу неділю приїжджають її батьки. Кажуть, що 
молода повинна наварити борщу, приготовить на стіл, 
в нас казали «на борщ». Це на другому тижні, а в За-
річчі кажуть «на відпій». Там теж борщ варила вона, 
да, тільки назви різні. Приїжджає, батько, мама, брати 
до молодої, називається «на борщ».

СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

м. Сміла
Записала М. Курінна 2 жовтня 2011 р.  

у м. Смілі Черкаської обл. 
від Сумської Валентини Григорівни, 1962 р. н.,  

родом із с. Мельниківка  
Смілянського р‑ну Черкаської обл.

СВАТАННЯ  Як раньше сватання було, то я знаю точно, 
бо в мене сватання було у сина. Сватання як прохо-
дить. Це ми йдемо, беремо пять чєловєк, он [нарече-
ний] шостий, напрімєр. Отсюда приходім, а  там за-
столля. Там нас, конєшно, ждуть. Випивка, закуска і 
всьо прочеє. Обговарюєм, на якій день і всьо. 

ЗАПРОШЕННЯ  НА  ВЕСІЛЛЯ, БЛАГОСЛОВЕННЯ  МО-
ЛОДИХ  Благословення було. Це як вона [наречена] 
носила шишки. Вона з дружкою принесла мені шишку. 
Я їх поблагословила. Так само син ходив до їх [батьків 
нареченої]. Це перед свадьбою запрошення на весілля. 
Перше вони должни прийти до мене, до матері, щоб я 
поблагословила, а потім вже розносять шишки. І мені 
оставляють шишку. Вони мені так сказали: «Просили 
батько й мати, і ми просимо до нас на весілля». А я: 
«Бог благословить!». Раз, другий і третій. Вони поло-
жили, поцілувала їх шишку, і вони пішли. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МОЛО-
ДОЇ  Жених уквітчає з дому машину і їде по молоду. 
Приїжджає туда, там викуп беруть у нього. Один 
раз викуп. За воротьми його не пускають, там всякі 
шутки-прибаутки. Він дає гроші. Спитали у нього год 
рождєнія її. Він сказав точну дату. Питання задають, 
а він відповідає. Дає гроші. Зразу копійки ложе, а по-
тім суму положив. Я вже не помню, скільки. Його пус-
кають до неї у хату. Вона уквітчана вже сидить. Дів-
чата-дружки поряд. Много, скільки хочеш, скільки 
прийшло подруг.

РЕЄСТРАЦІЯ  ШЛЮБУ  Потом жених бере її в машину 
і везе на розпись, а  всі слідом за ними. Ми уже тут 
ждемо коло ЗАГСу. Це од нашої сторони. І від її [на-
реченої] сторони приїжджають. Як на розпис йшли, 
співали:

Хрещатий барвінку, стелися, стелися,
Закоханих двоє за руки взялися.
За руки взялися, руками злилися,
Хрещатий барвінку, стелися, стелися.

Потом:
Я у батечка та й на відході, (2)
Посадила горішка в городі.
Рости, рости, мій горішино, (2)
Батечкові та й на втішину.
Укорінися. (2)

Мій батечку, не плач, не журися.
Кохай собі другую такую, (2)
Як викохав мене молодую.
Кохай собі другую такеньку, (2)
Як викохав мене молоденьку.

Співають на розписі, як уже розписалися вони. А по-
том «Многая лєта», як молоді виходять після розписі 
із зала: «Многая лєта, многая лєта. Многая, многая 
літа»... Після розписі вони [молоді] їхали в парк аж у 
Черкаси. Фотографіровалися там і знімалися. Дружка 
і боярин з ними. Пили шампанське. Потом приїжджа-
ють вони сюда назад. Тут ми їх уже ждемо... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  Іде-
мо після розписі до молодого. Це в нас у селі такій 
обичай. Ідуть до молодого дружки і бояри. Всі разом 
сідають за стіл. Це перше... Потім боярин зостається 
із своїми боярами дома, а дружки... Він випроважає... 
А молода іде з дружками до себе до дому... Вони там 
посиділи, почастували нас трошки, довго ми там не 
сидим. Потом ідем ми, із піснями конєшно. Я можу за-
співати. Така пісня [співає]: 

З гори та на гору, (2)
Недалеко додому,
По новім помості
До матінки в гості.
Не сама я, моя ненько, йду, (2)
Сімсот дружок веду,
Сімсот, ще чотири
Та всі чорнобриві.
Наша Галя чорнобрива
Та всіх дружок прикрасила.

Оце така пісня, як ідем ми до матері...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  А  потім як вже ми 
приходимо, сидимо, ждемо боярів і молодого. З гіль-
цем він приходе... Із сосни або з ялинки. Начіплювали 
туди канфети, яблука, горішки. І він іде з цим гільцем. 
Приходе. А у молодої стоїть вже із отакими здоровен-
ними пучками калини на верху. І  надо вершок цей 
зломить, і заховать дома. А тоді те гільце викидається, 
а те ставиться. І продолжається свадьба вся в молодої. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Як іде 
молодий, так треба, щоб ішла світилочка. Світилочка 
іде від молодого... Дєвочка така маленька. Із букетом 
квіток, і свічка потрібно щоб там була. Вона сідає біля 
молодих. Посидить трохи... Молодим співають: 

Засвіти, мати, свічку,
Постав на столі,
А я подивлюся,
Чи пара мені.

А потім ще така пісня єсть:
Потеряла робітницю, (2) 
Від коморі ключницю.
Від коморі ключницю, (2) 
Від серця розлучницю.
Ізмалюй же мене, нене, (2)
В сінечках на дверечках.
В сінечках на дверечках, (2)
В світлиці на віконці.
Як ітимеш, моя нене, (2)
Та й поглянеш на мене.
На мою русую косу, (2)
На дівочую красу. 
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Ми вже сидимо за столом. Вони приходять. Викуп 
треба. Це вимагає викуп рідний брат, якщо  є, або 
двоюрідний. Це молодого не пускають до молодої. 
Там треба, щоб він гроші дав, лєнти там. І пришива-
ють ще лєнту... Це «вінок» називається... До картуза. 
І співають: 

На зятеву славу
Поламаю лаву.
А зять буде лаву тесати, 
А я піду в сад гуляти.

Оце надо танцювать. І він должен гроші давать. Шиш-
ку дає обов’язково. Це співає сестра рідна або двою-
рідна [нареченої]. Це якщо вони єсть. А викуп оце... 
Сідає він на покуті... У  нас називається «покутя»... 
На углу... Зараз у нас балагани, конєшно... І  це брат 
рідний чи двоюрідний не пускає молодого. Він йому 
теж викуп дає... Гроші, якусь шоколадку... Що візьме... 
А потім приходять бояри і сідають за стіл. Сіли вони, 
і дружки співають на бояр:

Старший боярин косий, (2)
А другий – безносий,
А третій – без вуха,
Та й той пісню слуха.

І на дружку співають:
Старша дружка, як стружка, (2)
Друга, як мотузка,
Третя, як кобила,
Цицькою порося вбила.

Гуляють всі гості. Бояри з дружками, всі ми гуляємо. 
Потім повертаються назад. Молодий бере молоду з 
собою. Вже без гільця, вже без нічого. Тоді вся свадьба 
туда іде, до молодого. І тоді його родичі там молодих 
дарують. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ Обов’язково заказували [коро-
вай]. Із медом, із калиною. Один коровай ділиться в 
перший день. Два дружка... Од тієї сторони  – муж-
чина... Перев’язуємо його рушниками... І  од цеї сто-
рони... Вони удвох розрізають цей коровай. Зараз 
так. Перше дарують, гуляють, а потім за другим сто-
лом різали коровай. Коровай крають і співають так 
у пісню:

Ми пшеницю пололи, (2)
Руки покололи,
А ви звичай майте,
Нам короваю дайте.

А потім вже як коровай крається, співається пісня:
Старший дружко коровай крає, (2)
Семеро дітей має,
Та всі з кошелями,
Весь коровай забрали.

Ну, і ділять оце коровай, розділяють між людьми. По-
тім свадьба продолжається, хто скільки захоче. Тре-
тій стол був. Як розрізали коровай, то вже все, хто як 
хоче. Ми гуляли в столовій. Нема зараз такого. Але 
раніше у селі було зовсім по-другому... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Ввечері, як подарили їх вже 
тут молодий її розквітчує сам. Її посадили на стілець, 
потом запина її платком. Як розквітчують, так співа-
ють «Горіла сосна, палала...». Це вже пізно ввечері, вже 
після дарування, після гульбища цього, коли він уже 
забиратиме її до себе. Закінчується вже весілля...

РЯДЖЕННЯ  («ЦИГАНЩИНА»)  На другий день почи-
нається циганщина, умиваніє. Гості, які поперевді-
валися в циганів, умивали спочатку молодих. Вони 
должни прийти їх вмити і рушником утерти. А потім 
умивають всіх, хто заходе. Потім сідають всі за стіл 
і ділиться шишка. Тоже хлібина, ділиться на кусоч-
ки, мажеться медом, зверху ложать калину... Вже на 
другий день дружки немає, тільки боярин... Роздають 
оцю шишку геть усім присутнім. А потім починається 
«рядно». Ставлять [кладуть] отаке рядно і танцюють. 
Перше батьки [молодих], потім батьки хрещені  [...], 
родичі, а потім вже усі гості. Потім це рядно стірають, 
і надо, шоб боярин його украв і десь закинув на кри-
шу. А  перед тим рядно хто вкраде. Якщо у боярина 
заберуть це рядно, то він викуп должен давать... На 
нього [на рядно] гроші кидають, коли танцюють. Ще 
молодих дарять. А  потім ще батьків надо погойдать 
на цьому рядні... На другий день хто йшов на свадбу, 
то вже ніс із собою [курку], або заранєє принесуть. 
Оце ж курятина. Заранєє курку чи півня приносять, 
чи кроля якогось там... Переодягались тільки [«ци-
гани»], ходили... У нас ще жито сіють... Беруть метра 
такого збивають (який він – більший, менший) і мі-
ряють мєжу, потім гарбузи садять... [Сміється.] Це 
молодим наділяють город цигани... Щоб вони ж не 
були бідні, щоб їм же ж було на чом сіять і садить го-
роди, їм відбивають межу і кілки забивають... Просто 
для шуток. На другий день то все шутки йдуть. А по-
тім читають, скільки всього посіяли, скільки чого 
 посадили. 

КАТАННЯ  БАТЬКІВ, КУПАННЯ  БАТЬКІВ  На другий 
день це вже батьки сидять за столом... Нам у столовій 
ноги помили та переділи нас от «а» до «я». Труси нам 
та ліфчики покупили. Два дні [гуляли]. У селі батьків 
садовлять на возик і везуть до річки. У мене як була 
свадьба, так батьків перевернули прямо в воду... Тіль-
ки [рідних] батьків [катають]. Батьків покупали, по-
тім везуть їх додому, передівають, і вони сідають вже 
за стіл. І кури починаються. Батьки сидять на почет-
ном мєстє вмєсто молодих, тут їм курка така красива 
зажарена із такою лентою, калиною прикрашена. Тут 
усе ще стоїть на столах... А потом кожному курятину 
насипали і тарілки ставили. Оце називається «куряти-
на». А тоді пєсні співали. 

с. Сунки
Записала Т. Зубрицька 3 вересня 2000 р.  

у c. Сунки Смілянського р‑ну Черкаської обл. 
від Чуприни Віри Григорівни, 1928 р. н., 

родом із с. Жаботин Кам’янського р‑ну  
Черкаської обл.

СВАТАННЯ  Я кажу, як у Жаботині. Бере батько родича 
і його друга першого. Ідуть утрьох. Хлібину заховали, 
платочки по карманах. Увечері [сватання], як усі люди 
полягають спать, щоб ніхто не бачив. Заходять у хату, 
поздоровкалися, а молодий з молодою вже ж догово-
рилися, по согласію... А дочка [дівчина] не показуєть-
ся, потім вискакує: «Я согласна». – «То в’яжи їх, щоб 
не повтікали». Витягає вона полотенця, в’яже само-
го старшого полотенцем. «Рушник» [казали]. А  тих 
двох – платками, тільки платки були в квітках. А по-
том вже ми заходим, співаєм... Дівчата. Ми у сусідній 
хаті сидимо... Починаємо співати...
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КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА  ВИПІЧКА В  п’ятницю коро-
вайниці печуть коровай, співають ці ж пісні... Хре-
щена мати заміснювала [замішувала тісто]. Не було 
в нас коровайниць. Та, що до хреста носила цю до-
чку [молоду]. Паляниці, тільки ні грама солі і саха-
ру, тільки дріжджі. Лежні, пряники, шишки. Шиш-
ки давали в молодої, як ходили в придани. Ми по-
сватались, запросили дівчат... Я  тільки знаю, шо як 
шишки печуть, шо це треба, шоб пекла жінка, яка 
має щасливу сім’ю. Так само  – коровай. Розведе-
ним жінкам заборонялося. А  я знаю, шо вона тіль-
ки начинає коровай, шо в парі живе. А  тоді всі вже  
місять...

Свашка шишок не ліпила,
Дружок не дарила,
А зліпила одну з сіна
Та й ту сама з’їла...

ЗАПРОШЕННЯ  НА  ВЕСІЛЛЯ  Кланяються: «Просили 
батько і мати на хліб, на сіль, а я – на весілля». Моло-
да із дружкою. Червоною лєнтою перев’язана молода. 
Шишки [носили]. На дорозі, кого стріли, не минають. 
Чи це хлопець, чи це дівчина... Дружка несе сумку ши-
шок... Поклониться, перехреститься... Чи дитина, чи 
школьник, воно христиться і не розгинається, поки 
вони підуть. Оставляє шишку, щоб благословив Гос-
подь Бог на життя. Батьків самих перших [запрошу-
ють]. Вона йде до свекра і до свекрухи, дає їй платок, 
йому – рушник і шишки ложить. А він – до її батьків. 
Аж потом вже ходять...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Брат розплітає косу. 
Брат рідний... За стіл сіли, поснідали, а  вона лєнти 
роздає дружкам [у неділю].

Брат сестру розплітає,
Щастя і долю дарує.

Тоді вже вона ті лєнти роздає. А може, позичені, то од-
дає... Скільки тих лєнтів начіпляють на голову! Їх же 
десь треба набрать!..

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ  ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  [Після вінчання йдуть] до нього! А од нього 
вже з гільцем, попереді боярин. Ми йдемо, співаємо 
весільних пісень, до його хати. Наречена йде до себе, 
а ми – до його. А звідси, як угостились, то до неї. Вони 
виряджають нас з гільцем...

ВЕСІЛЬНІ  ЧИНИ  Свати, дружки, світилки, старша 
свашка, свашки. Од його – «свашки» називаються. Од 
неї – старша дружка.

Свашечки, свашечки,
Наші голубочки,
Ой дайте ж нам хоч одної 
Весільної шишечки.
Свашечки, свашечки,
Наші голубочки,
Не вміємо, не сміємо,
Бо чужа сторона
Довела до сорома...

Це як молодий приходить з гільцем...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Коло воріт становлять стола, пуска-
ють вас з гільцем. Ворітне беруть. Гроші чи півлітру, 
шишку. А ті торгуються, не дають же стільки. Там си-
дить на покуті молода і дружка. Молодий повинен сіс-
ти на місце біля молодої. А там стоять хлопчики. 

Ти, Тетянко, не журися,
Ми калини не ломатимем,
Ми Тетянки не даватимем.

А його рідня:
Сирій каменю, не гнися,
Ти, Тетянко, не журися,
Ми калину обламаємо,
Ми Тетянку забираємо.

ПРИШИВАННЯ  ТА  ВИКУП КВІТКИ  А  потом приши-
вають молодому квітку... Дівчинка пришиває квітку і 
співає:

А я зятя обдурила –
Із бур’яну квітку пришила.
А він думав, що з барвінку.
Давай гроші на тарілку.
Не дивися, зятю, в стелю,
А дивися у кишеню,
Ложи гроші на тарілку
Та викупи собі жінку...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Під’їжджає 
підвода, молода вилазе на підводу, батьки дають бла-
гословення і ікони. Вона тоді клониться на всі чотири 
сторони, і  їдуть до молодого. Гармоня надворі, люди 
гуляють... Обсипають їх [молодих] житом тричі на-
вхрест. Гроші кидають, конфети... Вони приїжджають 
з іконами, а їх зустрічають із хлібом-сіллю... Молодий, 
молода, боярин, дружка, придані і свашки [ідуть]. А ті 
гуляють без молодих... Палять солому. Перепалюють 
дорогу. Перед двором палять костьор, щоб вони пере-
скочили... Він бере на руки молоду і переносить через 
вогонь. І  ллють відро з водою, щоб через воду вони 
йшли... Приїхали вже до свекрухи... Ідуть, співають:

Топи, мати, грубу, (2)
Привели невістку любу,
Хоч любу – не любу,
Топи, мати, грубу.
Як топила, то й топитимеш, (2)
Як варила, то й варитимеш,
Тільки тої слави, 
Що невістки діждали.

А  тоді ще й можуть заспівати, що привели невістку 
рижу. А потом виходять мати й батько і забирають їх 
до хати...

ПОСАГ  На підводу ложать постєль. Вузли... Скриня. На 
скрині – ікони. Од його рідня – тітка чи дядько рідний. 
А тоді вже остальні свати... На скрині ніхто не сидів. 
Це до війни. А  після війни все перекрутилося. Як я 
дружкувала в Зеленках, то ми йшли пішки аж у Смі-
лу вінчатись. Тоді ж у неділю гуляли. Було тридцять 
градусів морозу, у  лєнтах, у  вінках ішли вінчатись у 
Смілу. Вони всю дорогу співали.

...кісники тіснії,
Будуть дружки пишнії.
Да несуть коровгу на руці,
А на тій коровзі листочки,
Це ж тобі, Лідонько, звістоньки.

Це рідня дає [худобу], батьки. Мати продала одну те-
лицю (моя мати) та купила ікони...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Ввечері, вже піз-
но [ділять коровай]... Прийшли з церкви, пообідали... 
Боярин іде, молоду забирають, вже вузли пов’язані... 
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А коровай вмотують у рушник, шо перев’язували бать-
ка хрещеного. А той ріже на стіл всім, кого попригла-
шала гулять. Батько й мати залишаються тут, а молоду 
забрали. Ставлять: чи їж, чи додому бери. В  тарілки 
понаставляють... Ріже [хрещений] батько молодої. Це в 
молодої робиться. Вже як повезли молоду до молодо-
го. Ше по чарці не дають... І по платочку всім дає мати. 
Нічого в молодої не дарують. В нас так. Наставляють 
коровай і по яблуку. І мати по платочку дає. Рідню усю. 
А в його вже дарують. Там коровай ріжуть, на кусочки 
розділяють. Батьки молодого, всі тоді дарунки дарують. 
Та рідня там гуля, ніхто сюди не йде. А він з молодою 
на підводі, привозить її. Угостили. Погуляли трохи, по 
чарці дали, подарували. А в понеділок вже придане, ті – 
до тих, а ті – до тих. Це пізно ввечері. Погуляли в моло-
дого, розділили коровай, дарують подарунки... Молода 
вертається додому до своєї матері і до батька... Вона в 
матері спить. На другий день сходяться, хто куди, спі-
вають різних пісень... Приходить молодий перший до 
молодої. Душ п’ять. Забирають туди і там собі гуляють. 
Потом молоді кидають компанію ту і сюди приходять. 
А на ніч забирає молоду до себе спать... А в Сунках ко-
ровай порізали на тарілки, горілки – Боже збав... В мо-
лодої. А потом, як ти взяв коровай, ложи, скільки в тебе 
грошей. Той руб, той два, той три. Но копійок – Боже 
збав. Шоб мєлочі не було на столі... Удень у молодої ді-
лять [коровай]. Як прийдуть свашки, бояри. Тут взяли 
вони ворітне, йдуть у хату. Дві світилочки... Посідали 
за стіл. Я наготовила платочки, всіх свашок позапина-
ла. І світилочкам. А як уже проспівали, гільце полама-
ли... Проспівали все, поблагословили, попришивали 
вінки... А потом порізали оцей коровай, поперед дасть 
батькові, матері. Хрещеним. Дружкі оддали серединку. 
І всім людям оддали цей коровай. Ріжуть на тарілочку і 
каждому. Це в молодої. А як уже все кончили, молодий 
забирає її до себе, і там вони вже гуляють...

ВИЗНАЧЕННЯ  ЦНОТЛИВОСТІ  МОЛОДОЇ  Якщо вона 
нехороша, то він забира все і тікає, шукає іншу. Черво-
ну лєнту, півлітру, шишку прив’язують і аж на стовпі, 
або на дерево [якщо молода «чесна»]. А як нечесна, то 
нема. А боярин лізе знімає. Ідуть од молодого, де мо-
лода переночувала, роблять здорового прапора з чер-
воною лєнтою і йдуть одтудова [до її батьків]...

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ («КУРЯТИНА»)  До середи у нас 
було весілля. В неділю гармонія надворі грає, сходить-
ся все село, гуляють, танцюють. Раньше гуляли куря-
тину аж у вівторок. Межу молодим наділяють. Носять 
рано кури люди. Раньше в понеділок увечері, як межу 
ділять, хто не прийшов на свадьбу, в того ловили кур-
ку чи гуску, фіртки можуть пообмазувати, познімать. 
Можуть на драбині притягти на свадьбу. Молодим го-
род наділяють. Пишеться закон, що молодій сім’ї на-
діляється земля стільки-то соток. Йдуть, відміряють. 
Межу міряють. Крокву роблять. Молодиця біжить 
наперед, задере спідницю, направляє. Роблять лунку, 
«гарбузи» садять. 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ
Світилочка пані,
Вечеряйте з нами,
Не будь така пишна,
Як у саду вишня.

А як не понравиться тим сватам, то починають загри-
заться... Дружки з боярами:

Старший боярин косий,
Другий боярин безносий,
А третій – без вуха,
Ще й той пісню слуха.

***
Їли бояри, їли,
Цілого вола з’їли,
На столі ні крихітки,
Під столом ні кісточки.

***
Ой на горі явір та явір, 
Несміливий старший боярин,
Він і сам не п’є,
І нам не дає.
Дайте йому їсти й пити,
Навчіть його говорити.

Це співають, як молоду проводжають додому [до] мо-
лодого.

Ой летіла пава,
На долині впала.
Ой не кишкайте,
Не кудахкайте,
Нехай вона привикає
Та додому не тікає

У нас коровай ріжуть, як дарять молодим. Пізно вве-
чері... А дружки співають:

Прилетіла пава, 
На порозі впала...

Та це вже ж як приведуть до свекрухи! А як отсюдова 
забирають, то співають:

Загрібай, мати, жар, жар,
Буде тобі дочки жаль, жаль.
Як будеш доріжки прати,
Будеш дочку вспоминати...

Співали, які хочеш.
Де ж ми будем завтра діваться, (2)
Як буде весілля минаться.
Батька на матір посадили,
Друге весілля зарядили...

***
Щось у батька теліпається, (2)
Горілочка у барилочку,
Він і сам не п’є,
І нам не дає,
Коло пупа її тисне,
Нехай вона йому скисне...

***
Що то за ворона
Сидить край порога,
Крила розставила,
Рота роззявила...

с. Ташлик
Записала Н. Гаврилюк 3 грудня 2009 р. 

у с. Ташлик Смілянського р‑ну Черкаської обл.

СВАТАННЯ  Хлопець казав, шо в четвер приведе дядь-
ків сватати дівчину. Увечері з двома-трьома дядьками 
приходили на засватування. Зі сторони дівчини  – 
батько, мати, хрещені, рідні, сестри. Брали хлібину і 
пляшку, домовлялися про весілля...
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ВЕСІЛЬНІ  ПІСНІ, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  
У суботу співали: 

Що то за село,
Що в ньому весело. 
Кругом нього зелененько,
Всередині веселенько. 
Кругом нього сад-садовина, 
Всередині цвіт-калина. 

У  неділю гуляли. Ходили з дружками, молодий  – до 
молодої, з  гільцем. Це зелена ялина, на неї вішали 
яблука, калину, стрічки... Коли йшли до молодого, 
дружки співали: 

Ой на горі жостір, а в долині м’ята,
Ой скажіть ви, добрії люди, де сватова хата... 

***
Ой тіснії вуличеньки, тіснії, 
Бо йдуть дружечки пишнії 
Та несуть корогу малювання, 
Нашої Ганусі дівування. 
Та несуть корогу золотую, 
Та дадуть Ганусю молодую.
В тій корозі зірочки сіяють, 
А за нею дружечки співають. 

Коли приходили молоді в неділю після вінчання, 
співали: 

Схилилася вишня,
Як матінка вийшла 
До свого дитяти –
Кликати до хати.

Свашки співали: 
Ой доки ж ми та й стоятимем, 
Сиру землю та й топтатимем
Чорними чобітками, 
Золотими підківками. 

Як ведуть молоду додому, співають: 
Ой у нашого свата
Солом’яна хата, 
Одвірки з ганчірки,
Не дава свої горілки...

Співають, як ідуть до молодого в неділю: 
Казала моя нене,
Що не збудиця мене, 
А тепер збуваєця, 
Слізками вмиваєця. 
Як мала мене дати, 
Було б змалювати
В світлочці на стіночці, 
В сінечках на дверочках.
Куди йтимеш та й поглянеш,
Та й мене згадаєш.

***
Ой стояла та Гануся на містку, 
Що писала родиноньку на листку: 
– Прибувай, родинонько, прибувай
До мене в суботу на коровай...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  У суботу ввечері роз-
плітали косу молодої. Садили її на кожух. Якщо кожух 
вихвачувала дружка, то боярин викупляв його...

Ой на дворі просо молотять, 
А у хаті косу золотять.
Ой на дворі домолочують, 
А у хаті дозолочують. 

Ой на дворі терен тешуть,
А у хаті косу чешуть.
Ой на дворі дотісують,
У хаті дочісують.
Ой матінко, гребінки і гребінця
Розчесати русу-косу до кінця...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Ставили ворітне  – на вулиці сто-
яв стіл. На столі – різні овочі, горілка. З одного боку 
стояли бояри від молодого, а з другого – від молодої. 
Торгувалися за молоду. Хлопці не пускали молодого, 
вимагали викуп. Молодий давав горілку, гроші. Діти 
чіпляли до капелюха молодого букет, зроблений з па-
перу. Гільце ніс боярин – товариш молодого... 

ПРИШИВАННЯ  ТА  ВИКУП КВІТКИ  Коли пришивали 
квітку, співали:

Зятю мій коханий, 
Ти ж мені не поганий, 
Ти ж мою сестру любиш, 
Ти ж мені лєнту купиш.
Зятю мій коханий, 
Ти ж мені не поганий... 
А він думав, що з барвінку.
Клади грошей на тарілку.

Брали маленьку сестру. Вона ставала навпроти моло-
дого, пришивала квітку до капелюха і так співала. Він 
за це їй гроші давав – клав на тарілку... 

ВІНЧАННЯ  У  неділю вінчалися в церкві. Як ішли із 
церкви, дружки співали: 

Грайте, музики, грайте,
Голос подавайте.
Хай свекруха чує,
Обідать готує. 
Нехай вона не лякаєця
І з обідом не ховаєця.

***
Ой полетіли сокілоньки попереду нас
Та й понесли звістоньку про нас.
Нехай виходить з калачем, 
Бо звінчалась та Гануся з паничем. 
З паничем, не з паничем – з мужиком, 
Зв’язані білі ручки рушником.
Хоч рушником, не рушником – хусткою, 
Вже ж тобі ни гуляти з дружкою. 
Хоч не хусткою – платочком, 
Уже не гуляти з боярочком...

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ, МУЗИКАНТИ  На весіллі були 
такі танці: «Полька», «Краков’як», «Гопак», «Коробоч-
ка», «Яблучко». Музичні інструменти були такі на ве-
сіллі: балалайка, сопілка, мандоліна, баян, гармошка. 

РЯДЖЕННЯ  На другий день ряджені прали рядно. Бра-
ли рядно, танцювали на ньому, кидали гроші. Боярин 
збирав, молода стояла у фартушку. Він збирав і скидав 
у фартушок. Потім, коли перетанцювали всі з грішми, 
починали його обливати водою, і знову боярин брав 
це брудне рядно й бігав за гостями. Усі втікали. Потім 
рядно закидали аж на дах хати.

КАТАННЯ  БАТЬКІВ, КУПАННЯ  БАТЬКІВ  Потім пере-
одягали батьків... Матір одягали як молоду, садили на 
возик, запрягали «коней» – хлопці гарні катали. Позаду 
йшли гості, несли бутель горілки, посипали житом. Ку-
пали в річці або канаві. Хрещених батьків теж. Як узим-
ку, то не купали, а лише біля двору калюжу наливали...
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ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Тальянки
Записала І. Щербак 26 вересня 2008 р.  

у с. Тальянки Тальнівського р‑ну Черкаської обл. 
від Івасюк Тетяни Юхимівни, 1935 р. н.

СВАТАННЯ  Напекли хліба та поїхали ми до її тата і 
мами [сватали наречену для сина]. Це, буцім, таке 
сватання було. Приїхали з чоловіком, не брали ніяких 
старостів, розказали, чого ми приїхали. «Ми прийшли 
з хлібом, то розрішаєте ви нам хліб цей покласти?» – 
«Кладіть». Посадили нас за стіл, хліб наш лежить на 
столі. Кажу: «Хто хоче з нами цей хліб їсти, то нехай 
ріже!». Бере невістка, ця, шо має бути, ріже, розрі-
зала, поклала. Ото так було. [Як Вас сватали?] Ми з 
чоловіком односельці. То він прийшов і сказав, шо я 
прийду з старостами. В неділю мама моя приготови-
ла, прийшло два чоловіки з ним – старости, єден стар-
ший, єден молодший. Хто шо вміє сплести, те й плете 
[каже]... Договорилися, коли має бути весілля, та й го-
товляться до весілля...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Прийшов мо-
лодий із свою родиною, із дружбою старшим, дружба 
несе коровай. Посадили молоду на стуло на кожух, 
шоб багата була. Мене ж на кожух садили, то я ж ба-
гата – четверо хлопців [синів]. Їй вінок чи фату наді-
вають, співають їй. Та потім її піднімають, а  дружба 
і дружка стараються першим сісти на те місце – хто 
першими сяде, той ранше заміж піде чи жениться. Ви-
водять молоду надвір, там музика грає, танцюють...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Ми [батьки] обов’язково 
благословляли. Я  без ікони благословляла. Казала: 
«Щасти вам, Боже»... Свахи співали: 

Благослови, Боже,
І батько, і мати,
Своєму дитяті
Русу-косу розплітати...

А як приходять, то я з чоловіком вийшла, вони кланя-
ються нам, ми кланяємся їм, вони цілують хліб, а ми 
їх – у голови. Та й заходимо до хати чи до буди [ша-
лаш], бо шалаші тепер на весілля роблять.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Покривают молоду. Це роб-
лять сваха від молодого і сваха від молодої. Молоді си-
дять за столом, і всі запрошені сидять. Свахи заходять 
за стіл, по лавці ідуть – та з одної сторони, а та з другої 
сторони лавкою іде. Приходять до молодих, сваха мо-
лодого розбірає свого молодого, букет з нього знімає, 
до кашкета приколює, собі на голову накладає. А  та 
розбірає вінок з голови із нєвєсти, її сваха, собі накла-
дає на голову. А тоді мама хустку дала, на тарілці при-
несла. Беруть ту хустку, махають тою хусткою над ними 
за чотири кінці, співають молодим. Три рази махають і 
міняються головними уборами: та віддала вінок, а та – 
кашкета. Ту хустку, шо махали нею, надівають на голо-
ву молодій, а кашкет кладуть перед молодим.

ЧАСТУВАННЯ  ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  [Чи дітям мож-
на було на весілля приходити?] Можна. Котрі більші, 
то садовили за загальний стіл, котрим років уже по 
п’ятнадцять, котрі від жениха, то в його сторону, а ко-
трі від нєвєсти, то в її сторону. А малишню, то був стіл 
отдєльний...

ПОСАГ  Скриню давали, а  в тій скрині  – шо вона собі 
приобрела. Сорочок треба було багато нашити для 
себе, радна, рушники – всьо, шо їй треба. Вона ж при-
їде до свекрухи та й зараз своїм застиляє ліжко, стіл, 
скриню  – скатеркою чи рядном, чи килимом. Ліжко 
батьки давали [молодому], мусіли йому приобрести. 
А з хазяйства дочці корову батьки давали у придане, 
а  синові – коняку чи лоша хоть би. Ділили й землю. 
Синові відділяли, дочці – нє, мама казали. Я кожному 
синові дала ліжко, а самому меншому – шкаф і таганок, 
як відділила їх. І постіль всю кожному дала, бо кажу: 
«Як будете сваритись, то ти свою голову під свою по-
душку, а вона – під свою, та й спати так будете»... 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Є ото, приходять, шо піймуть – 
ловлять. Це ото як не прийдеш на свайбу в понеділок, 
то вони до тебе прийдуть з рядном, ловлять, шо є на 
подвір’ї – чи гуска яка [...], чи курка. Ото ловлять і з 
собою всьо забірають. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Це в нас «цигани» називаєть-
ся. Попередіваються, зроблять молодуху і молодика з 
простого дядька і так само з тітки, і ото – пашлі! А по-
том пішли ше до ставка чи до криниці обливатись 
водою. З ними ше ж люди ідуть з свайби. І ото кого 
піймуть, всіх обливають, хто попав під руку. Це літом, 
а зимою, то не обливаються. 

КАТАННЯ  БАТЬКІВ, КУПАННЯ  БАТЬКІВ  Купають 
[батьків], вінки обом батькам плетуть. Труси такі до 
колін купляють і батькові одівають. І на возика їх, і ве-
зуть до ставка, і  прамо туди перекинуть, і  вони там 
булькотять. Не так, шоб утопить їх. А зімою не купа-
ють, бо замерзнуть же ж. 

УМАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Рижавка
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р.  

у с. Рижавка Уманського р‑ну Черкаської обл. 
від Руденко Марії Михайлівни, 1941 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  Клуб у нас був, танці були... Вечорниць не 
було вже, як я дівувала. Канєшно, хочеться, шоб і кра-
сіва була [дівчина], і совісна, а не шоб якась бродяга... 
Та тепер вони [хлопці] якісь всі одінакові. Нема дуже 
багатих і дуже бідних. А ранше казали, шо він бідний, 
то нашо він тобі. Але як одне одного любить, то й ні-
чого не поможе – вони собі сходяться та й живуть... 

СВАТАННЯ  Приходить хлопець до батьків та й каже: 
«Я хочу вашу дочку брати. Согласні ви?». І як батьки 
дівчини і дівчина согласні, то тоді приходили батьки 
молодого і свати, приносили хліб великий печений і 
графінку горілки. І якшо дівчина согласна, то вона по-
винна перерізати напополам той хліб. А якшо не сог-
ласна, то й не дотронеться, і випровожають їх з хати. 
Це таке сватання було. І тоді сідають за стіл, вечеря-
ють, назначають день весілля.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Як молодик йшов 
за нєвєстою, то дають йому хліб у руки – на рушнику чи 
хустці. Він іде з тим хлібом, і якшо назустріч іде жінка, 
то кажуть: «Ой недобра, де ти взялася?». А якшо чоло-
вік, то добре: він цілує той хліб, і молодик йому віддає 
той хліб. У п’ятницю то це рушники торочать.
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ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Приходить женіх з буяри-
ном до нєвєсти, а в нєвєсти – дружка. Він попросив 
її батьків на весілля. Та й сіли, повечеряли. А тоді ж 
нєвєста збірається та йде його батьків просити...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Раніше у церкві він-
чалися, і ото був шлюб. А тепер заяви подають в сіль-
раду. Жили [раніше без шлюбу], це тепер «граждан-
ський брак» називається. А  чого осуджувати? Якшо 
вони гарно живуть, то хіба ж це ця розпись держить? 
Совість держить одне другого, як любить, все одне 
другому прощають, миряться та й живуть так... Тоді в 
неділю приходить женіх до нєвєсти та бере її до церк-
ви, батюшка їх увінчав, та й ідуть до молодого на обід. 
Там пообідали, потанцювали, почастували та й пішли 
сюди до молодухи... [Нині] рідко хто вінчається. Тіко 
в сільраді розписуються. А послєдні роки, років три 
чи чотири, та їздять у Гумань [Умань], там в Софіївці 
фотографіруються. І  там і весілля у Гумані роблять. 
Ранше робили всьо в селі, а тепер – нє. Такі тисячі ви-
кидають – страшне... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Та й в молодухи сідають за 
стіл, танцюють, а  тоді вже покривають її. Свахи по-
кривають – його сваха і її сваха. Молоді сидять за сто-
лом. Свахи миють руки, вилазять на лавку коло моло-
дих і покривають.

А я тебе, сестрице, покриваю,
Щастя, здоров’я тобі бажаю,
Щоб ти була багата як земля,
Щоб ти була здорова як вода,
Щоб ти була гожа
Як у полі повная рожа.
Дай вам, Боже,
Цілуваннячко, милуваннячко.
Від молодості до старості.
Дай, Боже, дай.

Оце три рази співають, а свахи за кожним разом на-
ливають горілки, п’ють, цілуються. Одна сваха скидає 
кашкета з молодого і кладе його на голову другій свасі, 
а друга з молодухи знімає вінок і кладе на голову [ін-
шій] свасі. І квітку до кашкета чіпляють, ту, шо в мо-
лодого була. І так вони тричі міняються, і покривають 
потом молоду терновою [вовняною] хусткою. І потом 
танцюють свахи, аж поки витанцюються. А тоді вже 
молодий забірає молодуху до себе. 

ВІДВІДУВАННЯ  МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Рідня нє-
вєсти, старости, свахи несуть сніданок – дванадцять 
страв несуть до женіха. Всьо несуть: то холодець, то 
курку запечену, то варенички. А в ті варенички деякі, 
то копійки, то горіхи заліплюють, жито заліплюють. 
І там всі їдять. І графин горілки несуть. Поїли та й ви-
ходять танцювати. 

«ЧОБОТИ»  Зять чоботи купляє чи там туфлі тещі. А тоді 
вже тещу взувають у ті чоботи чи туфлі. Садить зять 
її на стуло, миє ноги тещі в горілці, витирає рушни-
ком і взуває її в чоботи. І як взув, то танцює з тещею. 
А  теща гроші розкидає, як танцюють. То він, часом, 
покидає танцювати та гроші збірає. Перетанцювали, 
а тоді співають:

Ой чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені.
А вже тії чоботи
Зять мені дав.

А за тії чоботи
Дочку взяв.
Ой чоботи, чоботи з бугая...

Потом йдуть за стіл. А  тоді вже йдуть до молодухи 
гості, там гуляють, і на тому все закінчується... 

РЯДЖЕННЯ  Оце ж в понеділок вдівалися в циган, в лі-
каря і хто в шо хтів. Пішли з тачкою чи з гіллякою до 
тих, хто ше не прийшов на ті часи на весілля, та й са-
дили на гілляки, волокли їх, прошених в весілля. Та й 
кури в них ловлять по курниках...

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН

с. Червона Слобода
Записала Г. Бондаренко 2007 р.  

у с. Червона Слобода Черкаського р‑ну Черкаської обл. 
від Пир’єнко Ольги Володимирівни, 1935 р. н.

СВАТАННЯ  Прийшли старости, його дядьки. Несли з 
собою горілку, хліб. Поперед прийшла його мати. Я їх 
рушниками пов’язала. Купованими, не вишивала. 
В  мене були рушники вишиті, сімнадцять рушників 
по два з половиною метри, то я вже в хаті вішала, як 
пішла заміж. Там не було дуже де вішать, но повішала. 
Всі «хкали – такі рушники...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  В четвер пекли шиш-
ки і коровай. В  суботу ходила із дружками по селу 
запрошувала. Ішла старша дружка із шишками, а мо-
лода – із рушниками. Якшо стрічалася із молодою, то 
обмінювалися грішми, вони були у носовому плато-
чку, дрібні гроші... Нерозвідних [запрошували в коро-
вайниці], а сажав коровай мужик який-небудь, якого 
ловили на дорозі... Співали коровайниці пісні... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВИКУП МОЛОДОЇ  Приїжджа женіх з 
боярами, світилками. Світилка несла свічку. Дружки з 
боярами починають змагатися. Як приїжджа молодий, 
то йому викуп ставлять. Парубки стають на воротях і 
не пускають до молодої. Це називалося «ворітнє».

ВЕСІЛЬНІ  АТРИБУТИ  Молодому пришивали вінець, 
таке кольцо [коло] із заполочі обметували. Сказали, 
шо ті кольца треба зашить в подушку. Я зашила, а те-
пер і не знаю. З проволоки, з чого вгодно, а потом за-
полоччю обмотували, перехрещували, а потім робили 
китичку. І тоді пришивали молодому до картуза. При-
шиває скакуха [сестра молодої] і співає: 

Поламаю лаву зятеві на славу, 
А зять буде лаву латати...
А я зятеві вінець вишивала, 
Три ниточки шовку потеряла: 
Одну – червоную,
Другу – зеленую, 
Третю – голубую. 

Шили трьома кольорами. Це ж вона скакає, а він ви-
куп кладе... Співають: 

В мене сестра не коситься, 
В мене сестра білолиця, 
В мене сестра не полова, 
В мене сестра чорноброва. 

Він кладе гроші, поки вона не скаже, шо хватить. 
І лєнту кладе, і  гроші кладе, і платок. Після того ви-
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йшли надвір, гуляли, співали. Потім на воза посадили, 
я ж одхрищувалась. Тричі хрестилась. Тоді привезли 
до його... Ложки зв’язували [клали на столі біля моло-
дих]. Свічки зв’язували і запалювали...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ РЕ-
ЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ  Списали нас в сільраді... Ми спи-
сались до весілля. Він мене повів додому... Не можу 
сказати, шо він мене чимось вщемляв, не обіжав, як 
у багатьох сім’ях є проблєми. Ми списалися, завів 
мене до матері, бо батька не було, а тоді провів мене 
додому, і на цьому кончилося. Розпись не щиталася. 
Шлюб був незаконний. В мене було так, а як в других – 
не знаю. Молодий мав остаться, а він пішов додому, 
а  його дядьки кажуть: «Шо, рушники назад нести?». 
Вони рушники забрали, а  на другу суботу свадьба 
була... Із хлібом і сіллю [зустрічала свекруха], а у нас – 
ікони. Канхветами і зерном [обсипали]. І  теперечки 
всипають. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Потім там мене розибрали. 
Так як у мене не було брата, бо брат сестриці косу роз-
плітає, то дружки... З  їхньої сторони свашка і з моєї 
сторони свашка. Платком [покривали]. Стають по 
обидва боки на лаву і співають: 

Покриваночка плаче, 
Покриватися хоче... 

Вони помахають, а  тоді розплітають, а  потом 
зав’язують на голові. [Чи одягали очіпок?] При мені 
вже ні, але чула таке, знаю... Після свадьби чіпляла 
[рушники], бо ше йдуть «розхвати» – рідня молодого 
через тиждень йдуть до молодої...

ДАРУВАННЯ  Коли розибрали [молоду], завезли до мо-
лодого. Тоді ми зібралися і пішли до моїх батьків. Нас 
частували і нас дарили, а потом – до його рідні... По-
том, шо надарили, висипають молодій в пелену...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОСАГ  «Смалили» 
[молоду]. Коли доїжджають до молодого, то розклада-
ють вогнище. Вони должні переїхати вогонь, або мо-
лодий має перенести молоду... Я тягла скриню... Зови-
ця моя, вона молодша мене, то тоже з сундуком йшла. 
А потом рядна, мішки наткані, подушки, перина. Мо-
лодий забірає і складає на воза.

ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Галаганівка
Записала В. Конвай 2008 р.  

у с. Галаганівка Чигиринського р‑ну Черкаської обл. 
від Гугленко Любові Миколаївни, 1935 р. н.,  

родом із с. Стецівка Чигиринського р‑ну,  
та Клименко Євдокії Іванівни, 1940 р. н.,  

родом із хутора Верхівка Чигиринського р‑ну 

ВИБІР ПАРИ, СВАТАННЯ  Коли одружувались – диви-
лись, щоб і багаті були, щоб батько горілку не пив, бо 
може і зять бути таким, але важливо, щоб і любов була 
між молодими. На сватанні у нас пісень не співали. 
Ішов молодий і з ним два дружки – два свати. Вони як 
приходили, то розказували про куницю, красну діви-
цю: «Випала пороша, і ми бачимо, наче вона побігла 
у ваш двір. Ми приїхали її знайти». Коли до нас при-
ходили сватати племінницю, то ми її заховали, свати 

кругом обшукали, ніде її немає. Вона за дверима стоя-
ла, а я – перед ними, то вони як не могли знайти, то ка-
жуть: «Ану, тікайте, тьотю, бо, мабуть, вона за двери-
ма». Тоді вона вже вийшла. А як засватував мій зять, 
то сват каже: «А я що, з однією палицею буду йти, як 
дурень?». Бо ж ідуть вони перев’язані рушниками, 
тобто із дому вже перев’язані рушниками, а там ще на-
речена їх поперев’язувала навхрест. Після того як ді-
вчина дала згоду, запивають могорич і домовляються 
про те, коли буде весілля і які витрати хто на себе бере. 
Подарунками не обмінювалися, лише хлібом. Після 
обміну хлібом у молодої хлібину, яку приніс молодий, 
розрізали навпіл і половинку давали людям, які сиді-
ли за столом, щоб вони її з’їли. Давали дівчатам, щоб 
вони швидше повиходили заміж. Другу половину хлі-
ба не роздавали. Коли засватана дівка розрізала хліби-
ну, у нас таке було, до сватачів могли приєднатись іще 
люди, які чекали за двором, але поки хлібина не розрі-
зана, до двору і до хати не заходять, а коли розрізана, 
то могли і батьки молодого приєднатись до сватання. 
Ще треба було молодому перев’язати хусткою руку...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  За тиждень до весілля мо-
лодий із боярином, а молода із дружкою ходять до рід-
них та знайомих запрошувати на весілля. Коли ішли 
запрошувати, одягали [молодій] сорочку, карсетку 
із фалдами, підперізувались поясом червоним або 
зеленим, спідниця була у чотири-п’ять пілок, дуже 
широка і пишна. На шию одягали справжнє намисто 
(так називалося) червоного кольору, і  на ньому був 
такий дукач, вроді як серебро. Лєнти одівали на го-
лову. У неї віночок і цвіточок. На руку клала молода 
вишитий рушник. Дружка теж була у такому вбранні, 
лише в руках тримала вузлик із шишками. Заходять 
у хату. Кладе дружка шишку на стіл. Молода каже: 
«Просили батько, мати, і я прошу до нас на весілля». 
Тоді чоловік – дядько чи сусід – бере гроші і кидає під 
ноги тим, що просили на весілля. Раньше кидали мі-
дяки, а коли стали трохи багатші, стали кидать бага-
то грошей. Це називається «підкувати молоду», щоб 
вона ніде не впала, щоб стала багатша... Треба, щоб 
[усі] обов’язково підкували, хіба що зовсім бідні, то ті 
вже на весілля несуть подарок – рядно чи ще щось із 
домашнього вжитку, накидку, матерію. Після того як 
запросили, готуються далі... Якщо їм хтось зустрічав-
ся по дорозі, вони повинні були покланятись людині. 
Коли ця людина давала їм гроші – підковувала моло-
ду, – то такій людині повинні були дати шишку...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  У  молодого напе-
редодні уквітчували весільне деревце, яке називали 
«гільце». Його робили із сосни і уквітчували стру-
жечками, квіточками, конфетами, калину вішали на 
вершечок... Обламують гільце [калину] дівчата, щоб 
швидше вийти заміж...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Коровай готують у су-
боту. Запрошують жінок, які вміють це робити: і піч 
протопити, і вчинити, і вимісити, і коровай спекти. От 
таких запрошують. Одна жінка співає:

Короваю, короваю, 
Щоб ти вдався, як у раю.

Сажають у піч, так само із примовками. Не було тако-
го, щоб запрошували жінок тільки тих, які гарно жи-
вуть у шлюбі, а саме тих, які були гарними господиня-
ми і вміли гарно пекти з тіста. Коровай прикрашали 
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голубками, квіточками, шишечками. Традиції підо-
шву [низ короваю] віддавати музикам, не було... Коли 
ліпили коровай і шишки, то співали таких пісень: 

Та як мені батенька забувати,
Як мені свекронька називати.
Та й він мені батеньком та й не буде,
Нехай його серденьку жаль буде.

Потім так само співали за матір:
Як мені матінку забувати,
Як мені свекруху називати.
Вона мені матінкою та й не буде,
Нехай її серденьку жаль буде.

Ще як моя бабуся була жива, то коли пекли коровай, 
то могли її голову в сажу замазати. Як шишки попе-
кли, то я пам’ятаю, як діжу на руках носили. В діжу 
ставляли бутилку і тоді об сволок ударяли тею діжею. 
Крім короваю, у нас пекли лежень. Його пекли у мо-
лодого. Коровай пекли такий – на вигляд як хлібина, 
кругом оброблявся вінчиком з порізаного тіста, а по-
середині – шишка. А лежень – продовгувата хлібина. 
Один поясочок без нічого клали, а другий поясочок із 
зубчиками клали. І так весь його обкладали. Один по-
ясочок із зубчиками, а другий – без нічого. Лежень ле-
жав у молодого на столі, і потім його розрізали й роз-
давали людям. У молодої ще пекли прозірний калач. 
Вона схилялася на нього, коли приходив до неї моло-
дий, і забирала його з собою до молодого. У нас нази-
вався саме «прозірний калач». Пекли у нас на весілля 
обов’язково шишки. У п’ятницю збиралися дівчата і 
молодиці пекти шишки. У Галаганівці не було такого, 
щоб тільки молодиці пекли. Гукали, [щоб була] хоро-
ша господиня, знає, що робити і як робити.

ДІВИЧ-ВЕЧІР  І дівчат запрошували на дівич-вечір.
Назбирала збір –
Повен батьків двір,
Вибирала дружечок,
Вибирала дружечок на вибір. (2)
Сама сіла вище всіх.
Сама сіла молода вище всіх.
Надумала думочок більше всіх. 
– Та й думайте, дружечки, та й гадайте,
Як мені батенька та й забувати.
Як мені батенька й забувати,
Як мені свекора «батьком» звати...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  В  домі молодої її одягають. На 
голову одягають цвіток, ніби шапку із квіток. Мене 
одягала бабуся, а найчастіше – той, хто знав толком, 
як це треба робить. У нас ще така мода була, з качки 
пір’ячко на лєнті одівали на голову, «косиці» назива-
ється. Їх під лєнту одівали так, що получалось, ніби 
кучерява молода. Те пір’ячко змазували жиром. По-
тім одівали лєнту зверху до кіс, пришпилювали його 
шпильками...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Коли збира-
ється молодий їхати по молоду, самі найрідніші садов-
лять його за стіл і частують. Підходять усі і викидають 
гроші, а за столом сидять жінки і співають кожному 
члену родини:

Розступися, чужина,
Нехай приступить родина.
Та нехай батенько частує,
Щастя і здоров’я дарує.

Так само мати підходить, брат підходить, сестра, оце 
всім співається така пісня. Потім боярин молодого 
уже бере гільце, і виходять вони із двору. Мати обси-
пає їх житом, дрібними грошима і конфетами. Коли 
мати обсипає, співають такої:

Ой сій, матінко, жито (2)
На свою дитину,
На щасливую годину.

Молодий виходить за ворота. Якщо недалеко, то він 
іде до молодої, а  якщо далі, то їде. Йому співають 
пісню: 

Мати сина спорядила,
Місяцем обгородила,
Зірками вквітчала,
В дорогу послала.
Та цьою годиною
За чужою дитиною...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МІСЦЯ 
БІЛЯ МОЛОДОЇ  З боку молодого – світилка, боярин 
і дружки. Молодий із боярами сідають у бричку, бе-
руть гільце і їдуть до молодої. У коней у гривах лєнти 
повплітані, дзвоники почіпляні, дзвенять. Приїжджа-
ють до молодої, а у молодої на воротах стоять хлоп-
ці, ті, що од її сторони, і требують ворітне, а молодий 
везе сулію горілки, яку припас із дому. Бувало, коли 
ще тільки на початку вулиці, а уже перечеплять і тре-
бують викуп. То він зразу бутилочку їм дає, а  вони 
кричать, що це дуже мало. Торгуються, дають трохи 
ще, і цього мало, аж поки не договоряться... Свашки в 
цей час співають:

Теща зятя не впізнала, (2)
Воріточка та й позачиняла,
Віконниці та й позакривала.
Що це за селяни,
Що за городяни,
За чарку горілки
Не пустять до дівки.

***
Та доки ж ми та й стоятимем,
Сиру землю та й топтатимем
Червоними чобітками,
Золотими підківками.

***
Василечки призапашнії,
Свати наші й учорашнії,
Як учора, то й сваталися,
А сьогодні поховалися.
Чи ви, свати, полякалися,
Що й у хату поховалися?
Хліба й солі не виносите
І у хату не запросите.

***
Ой сваточку, свату,
Пусти нас у хату,
Нас тут небагато,
Тільки свашка та світилка,
Молодого вся родинка.

***
А в нашого свата
З верби, з лози хата,
Соснові одвірки.
Дай, свату, горілки.

***
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На городі зілля,
А в хаті весілля.
Коло хати болото,
А в хаті золото.

***
Пусти, свату, в хату
Через теє болото,
Подивимось, свату,
На своє золото.
Тут наша родина,
Вона нам заробила
І пити, і їсти,
І за столом сісти...

***
Ой в дорозі рута, 
А в долині м’ята,
Скажіть, добрі люди,
Де сватова хата.
Бо ми самі та й не знаємо,
Хіба людей розпитаємо,
Бо ми люди подорожнії,
Руки й ноги помороженії... 

Тоді відкривають ворота, і  молодий в’їжджає в двір. 
І тут всі стають на порозі, а свашки співають:

Пусти, свате, в хату,
Нас тут небагато –
Тільки четверо та п’ятеро,
Тільки семеро та десятеро.

Ті не спішать, бо частують своїх гостей за столом і не 
виходять із хлібом-сіллю. Тоді свашки співають іншої:

А в нашого свата 
Стоїть з верби хата,
Погані одвірки,
Не дали горілки.

Тоді батько й мати виходять із хлібом і просять до хати. 
Заходять у хату, а до молодої ще не пускають... Поки 
весільна мати перев’язує свашок, дружки тороточать. 
У решето вони насипають зерно, насіння, і вони під-
ходять [найперше до] молодого, і тороточать: 

Решето регоче,
Чогось воно хоче.
Од князя молодого – 
Червінця золотого.

Кидає молодий гроші, і так по черзі підходять до усіх: 
[до] боярина, до дружка, до світилки, до свашок. Од-
ним словом, до усіх, хто прибув. Потім заходять до 
хати. Молода сидить за столом і нагнута над прозір-
ним калачем. Прозірний калач зроблений так, як 
бублик, із діркою посередині. Оце він і називається 
«прозірний калач». Молодий ззаду проходить до мо-
лодої, а  там той, хто продає молоду. Він [молодий] 
торгується за місце біля молодої. Якщо довго торгу-
ється, то йому співають:

Не стій, зятю, за плечима,
Не кліпай очима,
А засунь руку у кишеню
Та витягни грошей жменю,
Та викинь їх на тарілку,
Та викупи собі жінку.

Молодий викидає гроші тому, хто продає,  – сестрі, 
братові, племіннику...

РЕЄСТРАЦІЯ  ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  У  сільраді розпи-
сувались. Заяви зарані у нас не подавали. Не було 
паспортів, але ішли і розписувались, і їм давали таку 
бумажку, що вони чоловік і жінка, а  на завтра вже 
свадьба... Коли раніше вінчалися, батьки благослов-
ляли іконами, перехрещували. На вінчання в осно-
вному їздили молодий з молодою і дружка із дружком. 
В церкві вони носять вінець, дружка – над молодою, 
а дружко – над молодим. Батюшка зв’язував молодим 
руки і водив їх по церкві тричі...

ПЕРЕЙМА  Коли везуть молоду, у селі переставляли їм 
дорогу. Ставили стіл із хлібом-сіллю. Старший друж-
ко повинен встати, взяти той хліб і сіль, а замість [на-
томість] поставити сулію горілки. І не дай Боже, той 
стіл якось обминути або не виставити могорич. Було і 
столів п’ять-шість виставлять, якщо молода далечень-
ко живе. Казали, що це була дуже погана прикмета, 
якщо обминають стіл, що не забирають цього хліба й 
солі. Це погано для молодих...

ЧАСТУВАННЯ  ГОСТЕЙ  / МОЛОДИХ  Як молодий сів, 
дружки поспівали. Молода, буває, і плаче, а буває, і ні. 
Пообідають. Всі дружки встають, залишаються тіль-
ки молодий, молода і світилка, а  вся молодь танцює 
надворі... На весіллі не розставляли чарок, а  часту-
вали. Ставили на тарілку чарку, могли на дві тарілки 
поставити відразу по чарці, і так виходить, що одно-
часно частували двох гостей. Бувало, на одну тарілку 
ставили дві чарки. Наприклад, хрещеному батькові і 
хрещеній матері... На весіллі батьки благословляли, 
дивились за столами, щоб люди не обідились, щоб 
були гарно пригощені, не голодні...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Якщо у дівчини [молодої] не було бать-
ка, то співали такої пісні:

Ой ходила тая Галя
По крутій горі,
Набачила щуку-рибу
На тихій воді.
– Пливи, пливи, щуко-рибо,
По тихій воді,
Прибудь, прибудь, мій батеньку,
Дай пораду мені.
– Ой рад би я, дитя моє,
Прибути к тобі,
Навернуто сирой землі
На груди мої.
Навернуто сирой землі 
На груди мої,
Склепилися карі очі
Навіки мої.
Склепилися карі очі опівночі,
Не дам тобі, дитя моє,
Ні поради, ні помочі.

Ось таку пісню співали молодій на весіллі, і молода, 
якщо в неї батька не було, дуже плакала. Так що весіл-
ля – це не лише радощі...

– Куди, доню, собираєшся,
Що так рано умиваєшся?
Чи між турки, чи між татари,
Чи між тії прокляті болгари?
Ой чи між тую гору кременисту?
Ой чи між тую сім’ю норовисту?
– Ой ні між турки і ні між татари,
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Ні між тії прокляті болгари,
Ні між тую гору кременисту,
А між тую сім’ю норовисту.
А я ж тії сім’ї норовистої не боюся.
Від старшого до найменшого поклонюся.

Співали ще пісні такої:
– Продай, продай, мій батеньку,
Цей сад-виноград
Та й справ мені, мій батеньку,
Дорогий наряд.
– Нащо ж тобі, моя доню,
Дорогий наряд,
Як удасться твій милий,
То й наряд буде немилий.

Співали і про піч:
Кучерявий піч вигрібає,
Кучерява в піч заглядає.
Пече наша, пече,
Іспечи нам коровай...

Боярам співали і такої пісні:
Їли бояри, їли,
Цілого вола з’їли.
На столі ні кришечки,
Під столом ні кісточки.

Мати світить свічку, а дружки просять у свашок шишок. 
Свашечки, свашечки,
Наші голубочки,
Заспівайте хоч одної,
Весільної, превільної пісеньки.

Свашки відповідають:
Не вміємо, не сміємо,
Бо чужа сторона
Доведе до сорома,
Просимо вас.

Потім дружки знову до свашок:
Свашечки, свашечки,
Наші голубочки,
Ой дайте нам хоч одної
Весільної шишечки.

Свашки їм відповідають:
Їхали ми бором
Попід осокором,
Нас коні поносили,
А ми шишки розгубили.
А ви, дружечки, не зівайте
Та й шишечки позбирайте.

Дружки відповідають:
Ми не винуваті,
Шо роззявкуваті.

Співають старшій свашці:
Старша свашка – неліпашка,
Шишок не ліпила,
Ручок не старила.
Одну ізліпила
Та й ту сама з’їла.

Потім дають шишки, але якщо хто сердиться, то спі-
вають мирилку:

Мир із миром,
Варенички із сиром,
Варенички в маслі,
Свашечки прекрасні.

Співають світилці:
Світилочка пані,
В червонім жупані,
Не будь така пишна,
Як у саду вишня.
А будь така веселенька,
Як у саду соловейко.

Світилка їм відповідає:
Ой якби ж я пані,
То не сіла б з вами,
А сіла б між паничами
За білими калачами...

За столом могли дружкам і свашкам не дуже приєм-
них пісень заспівати:

Стоптана дорога
Від столу до порога,
То дружки втоптали,
Як помиї хлебтали.

***
На комині кружечка стояла,
Туди наша кішечка насцяла.
Подайте ту кружку,
Почастуєм старшу дружку.

***
На комині чашечка стояла,
Туди наша кішечка насцяла
Дайте нам ту чашку,
Почастуєм старшу свашку.

***
Чи ви, дружки, мух не наїлись,
Кричите, мов подуріли,
За чужий стіл позалазили,
Щоб вам очі повилазили.

Тоді співали мирилку «Мир миром», щоб усе ніби 
згладить. Мирилку протягом весілля могли співати 
кілька разів. Якщо поганого нічого не случалося, то 
все буде хорошо і житимуть добре [молоді]. І співало-
ся з цього приводу:

Привезли ми вам перепелочку,
Та не вчора, а теперечка.
Ой не кишкайте, не полохайте,
Нехай вона привикає
Та додому не тікає...

Коли частувалися боярин із старшою дружкою, співа-
ли такої:

Боярине, білозірочку,
Прошу тебе на горілочку.
Та не знаю, як назвати,
То прошу почастувати.

Це співали іменно боярину, а дружці – ні, то боярин 
дружці викидає гроші, а  дружка  – носову хусточку. 
Бувало, що боярин наливає і не одну чарку, а вона ки-
дає копійку у чарку, треба випити ту чарку, щоб за-
брати копійку. Із чарки її забрати треба обов’язково...

ПОСАД  На посаді постелений кожух. Кожух для багат-
ства, достатку стелять і у молодої. На голу лавку не 
прийнято садити [молодих]. Таке заведено спокон-
віку... Молодий цілує молоду і сідає поруч... А потім 
співається:

Та засвіти, мати, свічку,
Постав на столі.
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Нехай люди подивляться,
Чи пара мені.
Та засвітила мати свічку,
Не ясно горить.
Ой не з тим сіла,
З ким хотіла.
Серденько болить.

Далі боярин сідає навпроти дружки і ставить на стіл 
гільце. І поки він ставить його, він повинен украсти 
дві ложки, зв’язані червоною стрічкою із калиною, 
які лежать на столі. Поки дружка рота десь роззяви-
ла, треба вже викупляти у боярина ложки молодих. 
Бувало таке, що дружки ті ложки пришиють до столу 
або обв’яжуть довгою лєнтою і тримають під столом. 
Одним словом, стережуть від боярина ложки. Пізніше 
уже перед молодими стали ставити дві зв’язані разом 
пляшки шампанського. Перед молодими ставляють у 
графині варьоху – горілку із чимось змішану – з по-
луницею або ще із якоюсь ягодою. Туди ж ставлять 
калину і колосся, саме у цю варьоху, прозірний калач 
[кладуть]. Це все, що спочатку стоїть перед молодими, 
а тоді, коли всі сідали за столи, ставили їжу. А тепер 
їжу ставлять до того, як сядуть за столи.

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Далі сестра молодої 
має пришити молодому вінок. Вона стає на стілець, 
кладе шапку чи картуз і співає молодому:

Я з Києва швачка,
Багатого батька.
Вінки пришивала,
Гроші заробляла.
Я в батьковій хаті,
На батьковій лаві,
Дав батенько волю,
Зятю, над тобою.
Ой дай, мати, голку,
Ще й ниточку шовку –
Пришию вінок золотенький
Князеві молоденькому.

Вона співає і пришиває вінок. Потім, коли вона при-
шила, одягає картуз чи шапку собі на голову і із таріл-
кою до молодого вклоняється. Якщо він уже поклав 
гроші чи подарок, вона тоді оддає йому шапку і співає:

А я зятя й обдурила,
З кропиви вінок пришила,
А він думав, що з барвінку,
Та викинув гроші на тарілку...

До картуза молодому пришивають віночок [сестра чи 
племінниця молодої] і співають:

Я зятеві віночок пришивала,
Три ниточки шовку потеряла,
Одну – червону, другу – зелену,
А четверту – голубую
За сестрицю молодую.
Глянь, мій зятеньку, на мене,
Краща я, сестронька, за тебе.
Хоч краща, хоч не краща, отака,
Давай мені, зятеньку, п’ятака.

Щоб гроші дав за квітку, що пришила, а він не спішить 
розкошелитися. Спочатку тикає то копійки, то руб, аж 
тоді вже нормально заплатить. Потім його заводять 
кругом столів до молодої. Там знову перепона, треба 
викупить місце біля молодої... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Ділять коровай, коли молодий 
приїде за молодою. У нас його ріже старший дружок. 
Чарочку горілки ложить на тарілку, ложить коровай, 
і кожному оце підносять. Починають із батьків, тоді 
хрещеним батькам, а вони тоді дарять: «Десь у нашо-
го молодого і молодої є хрещена мати». Вона желає і 
подарок якийсь дає: чи підодіяльник якийсь, чи що. 
В основному таке, щоб у хазяйстві молодим пригоди-
лось. Первим батькові й матері дають, то я помню, що 
моя сваха кинула двадцять копійок, а сват рубля по-
клав. Так у них було заведене. А решта клали – хто шо. 
У деяких селах, у нас тут поруч, весільний дружко при 
поділі короваю каже: «Десь тут у нашого молодого і 
молодої була хрещена мати. Якщо ви не обізветесь, то 
«запорожцям» все оддам». А «запорожцями» вони на-
зивали усіх тих, хто помер. То весільна мати роздавала 
за усіх, хто помер, тим, хто був біля двору, на весіллі 
не гуляв, а тільки дивився на нього. Або такий звичай 
у нас був. Весільна мати виносила тим, хто не гуляв на 
весіллі, а лише сидів під двором, шишки... Потім вихо-
дять всі із-за столу. Гуляють, танцюють, а коли сідають 
за другий стіл, мати виносить коровай, на якому – чо-
тири рушники. У молодого є дружко і піддружий, і у 
молодої є дружко і піддружий. Оцими чотирма руш-
никами вони один одного перев’язують, а тоді крають 
коровай. І починають співати їм:

Наш дружко прибрався,
Сім днів не вмивався,
Перевеслом підперезався
Та й до короваю взявся.
Ми пшеничку пололи,
Ручки покололи.
Думайте, гадайте,
Нам короваю дайте.

Починають ділить коровай. Кажуть: «Десь у нашого 
молодого і молодої була мати хрещена». Наливають 
їй чарку, кладуть на тарілку коровай і ту чарку під-
носять...

БЛАГОСЛОВЕННЯ  МОЛОДИХ  Після того як поділи-
ли коровай, забирають молоду до молодого. Собирає 
мати. Бере в хаті ікони, благословляє дочку і зятя тими 
іконами. Починають співати:

Зривай, мати, рожу,
Знімай Матір Божу
Та давай дочці в руки,
Виряджай до свекрухи.

***
Наш комін закурений,
Наш батько зажурений,
А мати запекла ́ся,
Що без дочки зостала ́ся.

Ще співають такої:
Сусіди, вороги,
Не переходьте дороги,
Нехай перейде чоловік,
Щоб нашим молодим 
Був довгий вік.

***
Соловейку маленький,
В тебе голос тоненький,
Дай матері звістку,
Що веземо їй невістку.
Нехай вона чує,
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Вечерять готує,
Столи застиляє
Та нас зустрічає...

ПОСАГ  Коли вже він [молодий] забирає молоду, вино-
сять ікони з рушничками, дають у руки, по хлібині да-
ють у руки також. Виносять скриню з приданим сваш-
ки  – подушки, рядюжки, кожухи, пальта, усе, що  є. 
А люди дивляться: чи ж багата молода? Виїжджають 
із двора, а свашки співають:

Загрібай, мати, жар, жар,
Буде тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова
Та зоставайся здорова...

ВИРЯДЖАННЯ  МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Як моло-
дий забирає молоду, то мати виходить з решетом і 
обсипає молодих житом, цукерками і мілкими гроши-
ма [копійками], а  коли входять у двір до батьків, то 
обсипає хрещена мати... Коли молода сідала дома на 
[машину], то коло дзеркала мати в’яже рушник і про-
водить дочку із зятем аж на центральну дорогу... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Свашки співають:
Тобі, мати, не журитися,
Тобі, мати, веселитися,
Тобі, мати, на печі сісти
Та порядочок вести.

***
Як топила, то й топитимеш,
Як варила, то й варитимеш.
Тільки людська слава,
Що невістки діждала.

Як привозять уже молоду до свекрухи, то співають 
ще й таку пісню:

Ой матінко-зоре,
Привезли тобі горе.
Робити нічого
Й не боїться нікого.
Вийди, ненько, вийди,
Не буде тобі кривди.
Не ламай калину,
Зустрічай свою родину...

Коли приїжджали до двору молодого, там перед во-
рітьми був курінь, у якому сидів вимазаний чоловік. 
Як тільки подавали йому звістку, що молоді їдуть, він 
запалював той курінь, а  старший дружко зіскакував 
із воза і те, що горіло (а ще й соломи підмостять, щоб 
краще горіло), розтаскував, щоб можна було кіньми 
заїхати у двір, бо в основному всі заїжджали у двір 
кіньми. А  коні перелітають... Коні харапудяться, бу-
ває, хто і позскакує із того воза. Ті молоді [мусять] 
дуже гарно триматися, бо як не утримаються та по-
падають, то це дуже погана прикмета. Кажуть, що 
молоді довго разом не житимуть. Перелетіли через 
вогонь, тримають по хлібині, із іконами, тут вихо-
дять його батьки. Молодята тричі вклоняються бать-
кам. Цілуються тричі свекруха з невісткою і свекор 
із невісткою... Свашки, які називаються «придани», 
розгружають скриню і все придане. Невістка одягає 
на свекруху хустку, а  батькові вручає сорочку. Далі 
свекруха перев’язує платками всіх, хто прийшов від 
молодої, усіх гостей. Жінок запинають, а  чоловікам 
руку перев’язують. Тим платком, що молода подавала 
молодому, коли її засватували, вводить молоду і моло-

дого старший дружко в хату до молодого і обводить 
тричі навколо столів. При цьому співають:

Тепер мені руки
Ніхто не розв’яже,
Мені, молоденькій,
Правдоньки не скаже...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Після того як поси ́діли, по-
танцювали, заходять у хату й починають із молодої 
знімать вінок і одівать хустку. Знімають із неї його 
рід – світилка, сестра або брат. Раніше було завірчу-
ють платком, як очіпком, а  тепер платочком просто 
зав’язують, а тоді просто гуляють...

ДАРУВАННЯ  Батькам [молодого] дарує молода тільки 
тоді, коли прийшла [...] у двір [після весілля]. Тоді вру-
чає подарунки батькам – свекрусі і свекрові... Раньше 
було, коли молодий привезе молоду до себе додому, 
весільна мати обдаровує всіх подарунками. Усіх, без 
винятку. І хрещених батьків, і світилку, і братам, і се-
страм... Кому на плаття чи платок, кому рушник, чо-
ловікам – сорочку... Потім подарунки [від невістки] на 
порозі дають. Дає [молода] подарунок і каже: «Мамо, 
дарую вам на плаття і хустину, щоб Ви мене любили, 
як свою дитину. А Вам, тату, – рушник і сорочку, щоб 
Ви мене любили, як свою дочку». Так само і син, коли 
приходив до тещі, на порозі вручав батькам молодої 
подарунки і приказував той самий текст, лише зі сло-
вами: «...щоб Ви любили мене, як свого синочка». 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Звичаю «ко-
мора» у нас не було. Але ще дуже давно, моя бабуся 
розповідала, що молодий упіймав голуба, його зарі-
зав і, щоб спасти наречену від безчестя, намазав про-
стиню кров’ю голуба. Це перед тим як мені іти було 
гулять, бабуся розповідала, застерігаючи, що не кожен 
чоловік на таке здатний раді своєї половинки, а голу-
бина кров підходить до людської.

Упав павук з стелі
Та упав на постелю.
Там, де Галя лежала,
Там червона роза розцвітала.

Якщо дівчина була нечесна, то, я знаю, співали такої:
Упав павук з стелі
Та упав на постелю.
Там, де Галя лежала,
Там корова насрала...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Була прикмета. 
Як молоді заходять до церкви, то хто перший стане на 
рушник, той і верховодитиме в сім’ї, але хоч дочка моя 
і стала першою, а верховодив чоловік, бо вона була кол-
госпниця, а він учитель, то, звичайно ж, і грамотніший 
за неї. Так що прикмети – прикметами, а життя – жит-
тям. Було таке, що свічка згасне. Дивляться: оце його 
свічка горить гарно, рівно палає, а її щось жмуриться, 
одним словом, не дуже гарно і рівно горить. То кажуть, 
або болітиме, або ще щось. У  нас називався «посад», 
коли молоді сиділи, тоді і примічали, як горять свічки. 
В селі могло бути два весілля [в один день] і коли моло-
ді, запрошуючи, зустрічались на вулиці, то тоді підні-
мався рушник, і через рушник вони повинні були поці-
луватись. Не так, що в щоку, а саме через рушник. Одна 
піднімає свій рушник, і  друга піднімає свій рушник... 
Через свій рушник цілують одна одну. І якщо було два 
весілля в селі, старалися, щоб ми перші дорогу пере-
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йшли, ми перші проїхали, а не вони, бо кажуть, якщо 
перейшли дорогу молодим, то ті погано житимуть. На-
віть якщо треба було на пізніше, вирушали раніше... 
Було багато прикмет на весіллі, за якими визначали, 
як молодята житимуть. Дивилися, якщо свічки горять 
рівномірно, однаково, то все буде добре. Із того боку, 
з якого сидить молода, то її свічка, а з того, що молодий 
сидить, то його свічка. Буває так, що горять ніби одна-
ково, а потім одна починає дужче горіть і швидко зго-
рає, то той, чия свічка довше горить, проживе довше. 
Або свічка хмуриться, хмуриться, то той буде сердитим 
на іншого. Або коли виносять гільце, коли молодий має 
по молоду їхати, його дружко перед тим тричі по колу 
обводить, а мати в цей час його обсипає. І тільки став 
перший раз дружко обводить, то ні з того, ні з сього пе-
реломилось гільце, то він не жив з нею. Дуже швидко 
розлучилися. І всі зразу сказали, що він із нею не жи-
тиме... Як ішла моя бабуся заміж (це моєї матері мати), 
то коли прийшли до двору, мають тричі перед людьми 
поклонитися. Коли почали кланятися, то в неї відпав 
цвіток. Люди аж ахнули, сказали, що вона довго не жи-
тиме. І так воно в скорості і сталося, моїй матері було 
десять год, як її мати померла... Коли мати виряджала і 
благословляла на розписування, молоді повинні випи-
ти по чарці і поклонитися на схід сонця. Коли мій брат 
узяв фужер, то ніжка від фужера відпала у тарілку. Тоді 
перелили в інший фужер, вони покланялися і все зро-
били так, як треба далі. Ішли селом, вклонялися всім 
людям, так як положено, а хрещена мати каже: «Ой, як 
погано, що та ножка у фужера відвалилася». І прожили 
вони сім років, і мій брат помер раптово...

«ЧОБОТИ»  Теща із зятем танцювали «Чоботи». Просте-
лять рядно, і  теща із зятем витанцьовують, він наче 
миє їй ноги, а тоді після танцю взуває нові чоботи. Но 
таке було не у всіх, а тільки у багатших...

РЯДЖЕННЯ  («ЦИГАНИ»), КАТАННЯ  БАТЬКІВ  На на-
ступний день зносять кури, перевдягаються у циган, 
і  гуляють уже старші, без молоді. Шиють собі спід-
ниці широкі циганські, кохти з рюшиками разними 
роблять. На голову одівають платки великі чорні або 
білі, цвітами вироблені. В  руки беруть карти. Були 
і докторі з трубками в білих халатах. Хто удає, що 
йому плохо, то його кладуть на носилки і вже несуть. 
Доктор усіх прослуховує і призначає горілочки. Крім 
трубки, у  нього качалка замість градусника. Іде ціла 
півсотня людей. Одівався чоловік в одяг, наче він мо-
лода – у вишиту сорочку, спідницю і керсетку, вінок 
на себе одівав, а жінка була як молодий. Батька й матір 
возили на возику, а бувало, що й на возі на здоровому. 
Мене з чоловіком як посадили на воза, возили, возили 
та й направили у річку, з гори. Під спід на воза каміння 
накладали, а зверху – маленькі подушечки... Оглобля 
одна – в один бік, а друга – в другий бік, то полетіли 
аж у воду в річку. Ото так покупали батьків, а всі смі-
ються. Красяться, щоки понамазують, губи. Чоловіки 
переодягаються у жінок, а жінки – у чоловіків, свай-
ба саме в розгарі. Гуляють, поки нагуляються. Ходять 
цілий тиждень. Раніше, мати моя казала, гуляли два 
дні... Цікаво у нашому селі циганять. Як перший день 
одгуляють, то вночі обов’язково всім, хто гуляє на 
свадьбі, пообмазують квачем вікна. Називається «мо-
роз поставити». Немає значення, чи це весна, чи осінь, 
чи літо, а вікна розмалювати треба. Усі знають про такі 
бешкети, запирають хвіртку на ніч. А все одно цигани 

поприв’язують здоровенну палицю і помастять. Іде на 
таке діло чоловік три... Батьків переодягають: чолові-
ка – в жінку, а жінку – в чоловіка. Садовлять на воза 
або возика і катають по селу. Тоді серед двору ставить-
ся ослін, а їх до дорозі десь пообливають водою, ще й 
у пісок обкачають. Або уже у дворі таке тим батькам 
пороблять, що вони страшні. Якщо недалеко річка, то 
їх обов’язково туди перевернуть. Покупалися батьки, 
а тоді вже їх серед двору переодівають, починаючи від 
трусів, ліфчиків аж до верхнього одягу. Знову ж бать-
кові – все жіноче, а матері – все із чоловічого одягу. 
Після того як переоділи, починає грати музика, і бать-
ки обов’язково танцюють. Потанцювали батьки, після 
цього вже вони переодіваються, і всі сідають за стіл. 
І вже батьки сидять за столом, а молодий із молодою 
їх обслуговують: подають їсти... 

ОБРЯДОДІЇ З  КУРМИ  На другий день зносили кури. 
Збирали їх у всіх, хто гуляє на весіллі. Розфарбовані 
циганки ворожили всім прохожим. Кури патрали і го-
тували. Вранці на заборі [на паркані] висить закопче-
на сковорода. На воротях написано: «Ресторан “Спо-
тикач” робить від такої-то до такої-то години». В такі 
години – одна ціна, в інші – інша. Циганки стоять на 
воротях і збирають гроші із тих, хто заходить у двір. 
На ці гроші купують подарунки батькові і матері... 

ВІДВІДУВАННЯ  МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Коли при-
возять молоду до сватів, то батьки не ідуть. Всі гості 
ідуть, а вони – ні. Через тиждень до його батьків не-
суть пиріжки, так називається. Іде самий її рід, про-
відує дочку, і тоді вже всі разом обідають. Забрали мо-
лоду, пішли до хати... Співали:

Наша мати надулася,
Вона дума, що я напилася,
Нехай вона дметься,
В нас горілочка п’ється.

***
Шось у батька теліпається.
Горілочка й у бочоночку.
Він на неї тисне,
Нехай вона йому скисне.

***
Ой десь наша весільная мати,
Обіцяла й горілочки дати,
Малесеньку черепушечку,
Щоб зігріти мою душечку...

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вереміївка
Записала С. Маховська 24 липня 2013 р.  

у с. Вереміївка Чорнобаївського р‑ну Черкаської обл. 
від Чехун (Колоди) Надії Яківни, 1915 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  Раньше, канєшно, заміж ішли ж не так, як 
тепер... Хлопці, дівчата стрічались. Тепер не так і стрі-
чаюцця, як раньше стрічались. Раньше було батьки, 
як оце де набачать дівчину гарну та ще й багатеньку, 
то це вони свого сина: «Оту сватай! Оту сватай!»... 
Було ж вони подивляцця одне на одне, може ж, пона-
равляцця. А як який батько такий, якби багату взяв, 
а синові не нравицця вона, а він тіки: «Бери!». То він 
возьме оженицця, а тоді гулять піде. Ото й таке було...

www.etnolog.org.ua

IM
FE



572 ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Од хлопця приходять батьки 
до молодої батьків. Якшо уже вони, молоді, согласи-
лися вдвох, то ці вже тоді ідуть, договоряюцця... Со-
бираюцця і йдуть. Беруть хлібину, беруть півлітри... 
Приходять, мол: «Оце ж ми прийшли, хочемо в вас 
дочку висватать». – «А чи вона згодна?» – «Та ми ж не 
знаємо. Гукайте». Гукають її, а вони вже там удвох сто-
ять. «То ти согласна іти?» – «Согласна». Сідають, запи-
вають, договарююцця, на який там [день]... Ще й хо-
дили ми, од молодого ж ходять висватувать невістку... 
Самі собі ото батьки і діти... Раньше [...] якесь сватан-
ня було, як у кого. А поміняюцця [хлібом]. Сваха свою 
дасть тій свасі, а та свою – тій. Це вже ж вони засвата-
ли, вже склепалися [сміється]... Бува, шо свати ходять 
так, надумають: «Ага, оце в тих дочка гарна і багатень-
ка, ходімте, може, посватаєм». Підуть, а  вона зовсім 
його не хоче. То ото тіки посидять, побалакають та й 
усе... Хлібом не обмінююцця – молода ж не дає згоди. 
Молода тоді не хоче й балакать... Вони [свати] оце за 
стіл сіли собі купкою, почастували... Вони вже зна-
ли, молодої батьки, шо вони [свати] прийдуть... Син 
же сказав, шо підем сватать оту і оту. І вони вже ото 
ідуть... Вони це найчастіше в суботу ідуть [...] сватать. 
Вечором, шоб менше хто знав. Бува, шо батьки таки 
молодого поїдуть, договоряцця, на який день, у якім 
ресторані. Побільше вони їздять по города́х. Оце в нас 
як не в Черкаси, так в Чорнобай. А тутечки, в селі, не 
гуляють... Поїхали, гроші поплатили, менше клопо-
тів... Це вже як засватають її  [...], якшо вона хоче, то 
він скаже: «Ходи подивися, як ми живем». Якшо вона 
така бідова, то піде, а якшо боязка, то не піде...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  На весілля раньше готували  – ва-
рили капусту [капусняк], картошку, жаркоє робили, 
кашу молошну, локшину, кисіль варили. Іначого тоді 
не було. Так як тепер ото ті салати-пересалати, тоді не 
було нічого... Варили капусту [капусняк]... Сі ́кли [ка-
пусту]. Було насікають у бочки, квашена вона, кисла 
капуста, шаткована... Оте було помастять і на весілля 
поставлять. Огірочки тоже. А тоді варять оту кислу і 
пшоно кидають, капусту, мнясо, і тоді варять [капус-
няк]... Саме послідній [подавали кисіль]. Ото вже як 
кисіль дадуть, ото уже свайба кончилась. Ото уже 
встають... Кажуть: «Це вже те, шо розганя!»... Із ягід... 
Із картоплі труть самі [крохмаль]... Не робили молоч-
ного [киселю]... З пшона кашу варили. Сметану роби-
ли, молошне ото таке... Миски ставляли раньше, тепер 
кажному шоб [...], а тоді було на підносі чарок штук 
п’ятнадцять, хто яку взяв, чи пив, чи не пив... 

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Обі-
зательно корогвай печуть. Тоді «колюче» печуть. «Ко-
люче» – таке, хлібину зроблять і зроблять його, як їжа-
ка, колючого. Це поперед молодої його кладуть, і ото 
воно лежить, поки свайба кончицця... Як ото часту-
ють, молоді ріжуть корогвай і потрошку отак ріжуть, 
чарку дають і отого корогваю... А вони [гості] тоді да-
рують молодим... З’їдять його [«колюче»]. Одне. Воно 
добре печецця, здобне... І ото тим колючим як натика-
ють. «Колюче», так його і звали. Без нічого чистий хліб 
зроблять, а тоді по тій хлібині роблять колюче, колюче, 
обтикають. Підпережуть його низом і у пєчку. На дру-
гий день ото ж його розріжуть та роздадуть. А як не 
роздадуть, то самі з’їдять. [Запрошували пекти коро-
вай] молодиць, таких, шо чоловіки є. А як нема в неї 
чоловіка – вдова, – то тоді й не кличуть... Зроблять той 

корогвай та тоді діжу як попоносять, та як попоспіва-
ють. Возьмуть її так учотирьох, чотири молодиці. Спі-
вають «Корогвайниці корогвай бгають...». Навхрест 
цілуюцця. Та й цілуюцця, а  мужики хотять украсти 
ту діжу. І як заведуцця. Як мужики вкрадуть, то їм же 
треба півлітра давати. То там як попогасають за діжею. 
Хай Господь милує! То вчотирьох... Чотири молодиці. 
Їх же чоловіки є. І ото піднімають [діжу], крутять там, 
танцюють... Це все в суботу робицця. Посадили те, усе 
печецця, а вони оце тут. І хотять красти, а ті не дають... 
Як не вкрадуть, тоді ставляє батько та мати діжу, ви-
купа. Півлітра. Сидять, співають, п’ють та гуляють... 
Молодиці замісять [тісто], виготовлять [коровай], а ді-
вчата прикрасять... Скіки покличуть [коровайниць], 
стіки [й було]... Самі жінки. Там тих чоловіків трош-
ки, там штук три-чотири всього. Це вони там своїх ще 
покличуть. Чужі не приходять. А свої, то чудеса тво-
рили... Роблять здобне тісто. Там і масло, там і сахарь, 
там яїчко... Раньше на сковороді [...], а дальше жаровні, 
довгенький такий, великий печуть. Більшість круглі. 
Сковороди здорові такі були. Одного ярусу. Хлібина 
така величенька робицця, зійдецця, а  тоді шишечки 
такі невеличкі роблять і квітчають. На середині гарну 
шишку зроблять, поквітчають її. Було на шо подивиц-
ця, як свайба, а тепер немає... [Як перевіряли піч?] Ті 
вже знають, молодиці, шо вони більш ходять. Вони 
вже знають, скіки треба... Вони  ж [коровайниці] на 
жаровнях, на сковородах печуть там... Таких молодиць 
всєгда кличуть [...] туди і туди, і туди, бо вони вже зна-
ють, шо до чого. Вони так по-чистенькому вберуцця, 
бо вони ж коло хліба, коло тіста... Було ж раньше, то 
вона надіне керсет, сорочечку чистеньку, платочком 
зав’яжецця і пішла... Молодої [коровай] у молодої по-
ріжуть, а молодого – в молодого поріжуть... Хліба пе-
чуть же такого... І по тридцять хлібин печуть. Я пекла 
на свайбу... Навхрест в’яжуть калину і положуть, як на 
стіл виносять [коровай]. Після обід [пекли коровай]... 
Запікали [копійки]. По двадцять копійок [...] клали [дві 
монети]. І треба ж вирізать, шоб попало, первим же да-
ють молодим. Ото вирізають ту шишку на корогваї і 
кладуть молодим. А  тамочки дружка шука ті гроші і 
кидає їм у чарки. Вони випивають і гроші в рот беруть, 
ті копійки забирають. Якшо ж багата молода, то туди 
кладуть золото їм, а якшо така, то срібло... А шкурин-
ка [низ короваю] тій бабі, шо варе. Ізріжуть отой верх, 
коровай, а то бабі. Погукають бабу, наллють їй чарку і 
корогваю дадуть, оту шкуринку. Ото було чудеса тво-
рять. Я не одну шкуринку принесла [сміється]...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  А бува таке, шо дівчатам 
ніколи, бо молода в суботу піде кликать. Уберуть її, 
молоду, як положено... Ходе у суботу в вінках, із друж-
ками кличе ж на весілля. Каже: «Кличу я і мій хазяїн, 
і батько, і мати, приходьте на весілля!». Шишки бере, 
дружки несуть, а вона кличе, кланяєцця, кладе шиш-
ку. У торбинках якихсь [носили шишки]... Як де ж рід-
ні, то там їх ще й гостя ́ть. Посадять за стіл, ще позаспі-
вають, вони вже знають, шо прийде ж молода, приго-
товлять і по чарці наллють... Уходе, кланяєцця туди до 
образів же, чи стіл, чи скриня, поклонилась і шишку 
поклала, і кличе ж. Ідуть же [...] і дорогою співають ве-
сільних [пісень]... Молода собі ходе, а він [молодий] – 
собі. А він чи з боярами, чи з двома, вже як було. Із 
шишками. А вдвох вони не ходять. Вона своїх людей 
кличе, а він – своїх... Печуть і в четвер, і в п’ятницю 
їх [шишки], і в суботу печуть... Вони як готовляцця, 
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то там їх душ п’ятнадцять готовицця. Так тепер же ж 
салати, салати, салати. А раньше ж їх не було... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  І дев’ять, і десять, 
і більше [дружок у молодої]... Бояри [в молодого]. Як 
їде вже він до молодої, то сідають свашки – це молоди-
ці, ті, шо замужом, чолові ́ки є. Штук три-чотири сіда. 
І дружки́ два їде. Два дружки ́ – мужчини, перев’язані 
отак рушниками [через плече]. І  світилок штук дві-
три їде – як є сестри рідні чи двоюрідні, дівчата в сві-
тилки їдуть. І світильник у їх єсть.

ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  Є зроблений світильник такий гар-
ний. Самі роблять [...] дівчата. Туди свічечку постав-
лять одну, а як поїдуть до молодої, там другу постав-
лять – до пари ж її... Свою запалять і її поставлять, чи 
його, і поставлять туди. Поки ж надвір вийде, в хаті ж 
погорить. А  як обідають, то погасять та поставлять. 
А тоді візьмуть, як їдуть. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  [У молодої] сорочка вишита черво-
на, і квітки по рукавах. Тут і мережка, і пелена [поділ] – 
скрізь повишивано. Гарно шоб... А стьожок [стрічки] 
іззаду начіпляють їй... Іде, а  вони всі так і майорять, 
і майорять... Різного кольору. Штук, може, і двадцять 
як повішають. Якраз на рівні з пеленою, шоб не нижче 
було. Шоб рівненько було. То вже її поставлять на таку 
табуретку і ото вбирають. Рано... В неділю з утра їй вже 
на посаду сідать, то у неділю її вбирають. На голові – 
вінки [...] гарні-гарні... Були в нас такі, шо уміли робить 
вінки гарні. Із бомаги. Красили і робили... Ще раньше, 
так повно квітчали молоду. То тіки вінки, а як повно, 
то отутечки зачепають її, перевяжуть її, тоді вінки по-
ставлять, а тоді стьожку отак розстелять, дві стьожки, 
а на тих стьожках віночки пороблять такі кругленькі. 
Із того, шо і стьожки. Більшу – з однеї, а меншеньку – 
з  другої. І  тутечки воно обрублене, а  тут позбиране. 
І  ото віночки... Молода заквітчана повно... Намисто, 
дукач, серги... Стародавня спідниця, яка де найкраща, 
яку вже вони виберуть найлучшу таку, куплять і по-
шиють. Раньше була [підперезувалася], а тоді не ста-
ла... Керсет надіне – як кукла. У його [молодого] сороч-
ка верхня гарна, галстука ніякого не було. У костюмі, 
туфлі. Оце його вбрання... Як зимою – шапку, а як так, 
то должна же фуражка буть, картуз... Молодиці вби-
рають [молоду], вдови не допустять до неї. Тіки жін-
ки, в  кого чоловіки  є, должни вбирать. Ставлять на 
табуретку і стоїть, як свічка. Як вдягнуть уже її, вбу-
ють... А тоді вже тут вона встане, та отут вінки наді-
нуть, стьожки повішають. Ще й рушник  [...] у  неї на 
правій руці... А волосся заплетуть її в дві косі [коси]... 
Вінки ж отак низенько повісять, стьожкою [стрічкою] 
перев’яжуть, вінки прив’яжуть тугенько, а тоді там чі-
пляють стьожки тоже...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ ́»)  Зразу, тіки приїхав мо-
лодий, старший боярин несе гільце ́ в хату, і там йому 
вже покладуть хлібину, він у хлібину встроме його. 
А  старша дружка хоче вершок зломить. І  оце треба 
йому устерегти, шоб вона не зломила, бо як вона вер-
шок зломе, отоді молода верх возьме у їх у хаті... Ото 
так кажуть: «Ізломи, шоб молода верх взяла у свекру-
хи!». І ото як заведуцця там. В молодого роблять гіль-
це, туди вішають і гостинці, і яблока, там усього по-
навішують... Світилки, свашки – це ті должни робить 
[«гільце»], уквітчувати. Тіки со ́сна... Гільце соснове. 
Таке воно, вершок такий гарний-гарний. Тоже калину 

причеплять туди [на верх], навхрест прив’яжуть, і ото 
так же дружка хоче скочить та зломить, а  він же не 
дасть. А бува, шо і взіва... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Посадять їх, 
оце свашок, світилок і дружків... Почастують, дадуть 
по чарці і там шось закусить. Вони встають, сідають 
на вози. Підвід штук п’ять або шість. Коні найлучші. 
Де жеребці, шо не вдержиш. Посідають, мати насипе 
жита [...] у сито, горіхів накида, гроші [копійки] і гос-
тинців. І то тіки він іде до підводи [...], вона і сипе, по-
сипає його... Ще й на шляху пройде та посипе. Його ж 
видно, шо він іде [весільний поїзд], він як їде, то люди 
вже ж знають, пропускають. 

ВИКУП МОЛОДОЇ, ПЕРЕЙМА («ВОРІТНА ́»)  Тіки 
ворітну́ во́зьмуть ще коло воріт... Не пустять його у 
двір. Мужики ворітну беруть у двір. А як бере моло-
ду, вже веде [...], парубки возьмуть ворітну – як не від-
ро, так піввідра. А мужики два [відра] возьмуть. І це 
все він [молодий] плате, бідний! Як уже він її бере, то 
продають хлопці вже її... Було стрічають і діти, і зрослі 
[дорослі], вийдуть, як знають, шо молоді їдуть, постав-
лять табуретку, хліб [покладуть] і стоять. Молода встає 
з молодим, кланяюцця, там їм чи півлітри поставлять, 
як такі зрослі, [а] як діти, то гостинців покладуть... 

ПОСАД, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  За стіл, на 
по́куття її садять... Там, де на Різдво ставляють кутю, 
узвар... Ото на покуття посадять, і  вона ото сидить, 
жде, поки він приїде. Дружки співають... Кожушок 
підостелять... Заходе він, а  там сидить коло неї чи 
брат, чи племенник, сидить продає її. Скаже: «Сто 
рублів давай!». І давай! Та як попоторгуюцця, та це ж 
балакать. Той: «Та я і не спав, і ходив, капусту рубав та 
її годував, а шоб вам даром оддав?!». [Сміється.] Ото 
як начнуть, його як настроять, того хлопця. Качалку 
[тримав той, хто продавав]. Бо каже: «Ось як дам по 
лобі!». А тоді він [молодий] сіда коло неї, сідають сві-
тилки, свашки, бояри...

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Як приїде він [мо-
лодий] та сяде, а в його той картуз потребують, і тоді 
віночок є в їх, пришиють, пристебнуть віночок до того 
картуза, і хто є в молодої, чи сестра, чи рідні, чи двою-
рідні, ще як попострибають у тім картузі, попоскака-
ють! А  він плате... Стрибають та підспівують йому... 
А він гроші дає – викупа ж той картуз... Тоді одріза-
ють од того картуза [квітку] і йому сюди пришиють 
[на груди]... І платок прив’яжуть йому осюди, на праву 
руку... Ото він так їде і додому, з тим платком. 

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  А тоді ж не в сіль-
раді писали, а  батюшки ́ писали. Треба ж тіки повін-
чацця. Їдуть вінчацця в церкву. А тоді з церкви їдуть, 
одвозе він молоду додому, а сам їде [до себе] додому... 
А вінчались часів у десять. Він приїзжа, бере її без ні-
кого, тіки старшого боярина з дружком. До церкви, 
розпишуцця, він привезе її... І поїхав додому... А тоді 
він там собираєцця та приїзжа. Тоді то все. Батюшці 
шось платили. Він там записував, так як ото у сільраді 
тепер, а тоді – у церкві... Я не вінчалась, я так заміж 
ішла... Ми жили в яру. До нас їхать же треба. І якраз 
на ту неділю, шо він сказав, шо я тебе заберу, як піш-
ла вода яром, у чоловіка... Так він через гору пішов та 
прийшов пішки, та мене за руку взяв, та й все, бо не 
було, куди поїхать... Так я перейшла у селі на його фа-
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мілію, а по сільраді – ні. А вже як ішла на пенсію, та 
пішли, а я не той [сміється]. Кажуть: «Ідіть хоч розпи-
шіцця!». Так ми пішли розписалися, так я на пенсії ото 
таке... Так убралися, пішли та розписалися. Купили 
вина тим, шо розписують, та гостинця... І досі стають 
на рушник... Молода ж бере свій рушник, її мати стеле, 
і вони стають на рушник... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  І тепер обручки є, і раньше були... 
Тіки золоті. Було ж як іде молода багата, то і сєргі зо-
лоті, і дукач золотий. Вона багата, в неї все таке. Сто-
ять свічки їхні. Там у світильниках поставлені, вони 
горять, поки їхать... 

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  А  треба ж було 
вишить і собі сорочки, і молодому треба повишивать. 
І чохли, і манижка, комір – усе шоб було повишиване, 
бо то ж не молода, як нема в неї сорочок молодому. 
Обов’язково треба, шоб вона понашивала йому, бо 
мати хіба одну дасть і все, а то дбай ти... Поїдять там, 
а  тоді молоді частують, їм дарують... І  тоді корогвай 
роздають... Вони наливають дружкам у чарки там на 
підносі. Вони ж, дружки, роздають... І того ж короваю 
беруть, і кладуть гроші... На тарілку. Повна, ту заби-
рають, другу ставляють. Ото вже вони подарують... 
Тоді вже буде він везти додому її. Це вони заразом: 
ті ріжуть, а ті беруть та носять... То всі гроші – моло-
дим... Раньше скриня була... Молода в скриню замкне, 
а тоді вони вже, кончицця свайба, щітають і склада-
ють, і знають, скіки їм подарували... То платочок, то на 
плаття, всяке таке [дарували]...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  А тоді вони 
забирають [молоду]. Образи в руки дають, як ідуть 
уже з хати, шо молодий везе її додому. Свічки, образи 
і по хлібині... Оце вони все беруть. Вона вилізе на віз, 
дасть комусь хлібину подержать, а сама поклоницця: 
в один бік поклоницця, у другий поклоницця, а тоді 
назад поклоницця... Виряжа мати, беруть із батьком 
хліб, вони [молоді] кланяюцця їм [батькам], а вони ж 
хлібинкою так на той, і вони йдуть. Мати каже: «Бла-
гословлю, дочко, йдіть!». І все...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  А як привезуть її до 
молодого [...], мати його виходе на поріг із батьком... 
З хлібом. Вони [молоді] підходять до їх [...], кланяюц-
ця. А вони ж хлібом їх: «Просимо в хату!» – мати це 
каже. А як яка молода, це не кажна, так шо каже: «Нате 
ж, мамо, візьміть цю хлібину, а мене прийміть за рідну 
дитину!»... Яка знає, а яка ж і не знає, а то каже: «І хліб 
заберу, і  тебе прийму, дочко!». Як хароша свекруха. 
А як обично, то ні...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Привезе її [молодий], за-
йдуть у хату  [...], за молодою їде рідня. З  неї ві-
нок знімуть, стьожки [стрічки] ті познімають, а  її 
перев’яжуть стьожкою, платком зав’яжуть... Це 
перев’яжуть стьожкою і віночок пришиють. Оце вже 
вона жінка... Як прийде мати, та вийде вона кланяцця, 
він і вона, то вже вона в платку...

ПОСАГ  За молодою скриню виряжають у п’ятницю. Там 
її всі вещі, одяг, там і подушки, там усе. Забирають на 
підводу [...] і привозять... Як до його ото приїде, її роз-
беруть, то вона ото там повивішує і рушники, і скатер-
ті, а вони стоять, баби, щітають, скіки ж у неї вишитих 
рушників. Та чи багата, чи ні. Як багато рушників, то 
то багата...

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ, РЯДЖЕННЯ  Ото ж у понеділок 
вже циганять. Ходять по дворах, циганять, як зло-
влять [курку], кого попросять, хто дасть, хто вилає. 
Хто не гуляв на свайбі, той вилає, скаже: «Якого чорта 
прийшли?». А тоді поріжуть, попатрають та поварять, 
та поїдять [курей]. Ото на вечір понаварюють тих 
курей. Ворожать [«цигани»]. Там на цигани треба  ж 
дуже битої, шоб ворожила і знала, як і казать. І цига-
ни, і  циганки, і  діти. Циганські були. То ж усе, шоб 
гулянка була... А так прийдуть, вип’ють, наїдяцця та й 
таке. Вони ото понароблять тих циган. Вони понаши-
вали, в їх єсть і спідниці, і все у кажної, де шо треба, 
там і є. А тоді ноги миють батькам... Помиють ноги і 
його вмиють, іскупають. Замажуть зразу, як чортяку, 
в грязі і сажою, а тоді ще як попомиють. Заробляють 
же гроші...

КАТАННЯ БАТЬКІВ, КУПАННЯ БАТЬКІВ  Там уже при-
їдуть [на другий день] та батьків возять... Купають їх... 
Горілку зароблять та п’ють. Гуляють там... Зроблять 
карету, возик десь такий [...], як циганський. І ото там 
і цигани бігають, і  такі бігають. Каміння накладуть 
же ж, шо мнякше ж там. Шо вони тіки не роблять... Од 
молодого ідуть до молодої дякувать батькам за моло-
ду. Ото сходять та по дорозі наспіваюцця, та натанцю-
юцця, та назад. Та ото і вся свайба... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Другий [ко-
ровай] будуть ноччю пекти [якщо не вдався]... Як не 
вдався коровай, не примічали нічого... Одні одним 
поклоняцця, як стрінуцця [два весілля]. Казали, шо 
якшо розпряглися коні, то жить не будуть. І  факт 
той був точний. Одні молоді їхали, коні розпрягли-
ся, і вони розійшлися. То вже як переходе хто дорогу 
[молодим], то то вже відьма... То вже воно на добре 
не піде... То треба берегти, шоб молодим ніде дороги 
ніхто не перейшов... Не можна [між молодими прохо-
дити]. То вже молодий должен її берегти коло себе...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Та вони десь їздять. Не дуже давно 
було, то в Кременчуці десь, у Чорнобаї, в Черкасах, а в 
селі  – ні. [Скільки грошей зараз дарують молодим?] 
Тепер не йди із дому з сотнями, як не тисячу, то не 
йди... Оце казав той, коли недавно гуляв, по сім тисяч 
заплатили батьки – той сім і той. Одвезли гроші, вони 
тіки поїхали в неділю гулять... 

ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Лебедин
Записала Г. Свидира 1–2 листопада 1995 р.  

у с. Лебедин Шполянського р‑ну Черкаської обл. 
 від Пушкаренко Тетяни Іванівни, 1913 р. н. 

ОГЛЯДИНИ, СВАТАННЯ, ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ   Роз-
глядини – як батько приходить ше до сватання. Сам 
приходить, приносить хліб. В  нас це називали «хліб 
приносить». А тоді вже сватання. А якщо, то прино-
сить назад [хліб], як шось не так... Приходили старо-
сти, і молодий же з ними. Два [старости]. Поприбіра-
лися, ше як були свити в їх... Вже в ту пору, як я йшла 
заміж, не дуже їх носили. А ранше були, то поприбіра-
лись у свити та кожухи та й прийшли. А як моя мати 
йшла, і я ше росла, то була у їх кохта, довга така і така 
построчена, і пошита із сукна. То це у жінки така була 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



575ШПОЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН

кохта й свита. То ще й мені валянки шили з неї і всім 
пошили валянки... То ранше як ішла заміж, то в таких 
свитах. А я як ішла, то в мене вже було пальто – «са-
чок» звався. З сукна пошите і з воротніком... Оце десь 
із [19]48 [року], після войни. А до війни кохти були... 
Рукава з манжетами були. «Зімна кохта» звалася, на 
ваті. Довгі такі вони були, рівні, а на низ вона вшир 
ішла. Носили і дівчата, і жінки, і баби носили оці кох-
ти і свити. У чоловіків – кожухи і свити. Свита – піді-
брано оце туто тако, а туто на зборках, як це у баби 
старої спідниця. Спідниці були у дівчат із червоними 
щоточками, а  у жінок  – із чорними. Це пришивали 
знизу – «щоточка» звалася. В три [пілки]. А колись ра-
ніше, то і у сім пілок було. Носили [корсетки]! Раніше, 
мати моя, бабка  – носили! А  ми вже носили жекет і 
костюм. Піджаки носили. Були москвички, то й ше 
якось. Бобки були. Носили [вишиті сорочки], бо ще в 
мого чоловіка була вишита. І білі, й чорні носили. По-
лотняні були – самі шиють, і на дві пуговички отако 
на боку застібалися. І ті не спідні не вишивали, і саті-
нові, й полотняні. Сатінові чорні, то шилися гладдю, 
бо не видно ж щитать, а білі, то хрестом шилися. Но-
сили, мабуть, до [19]60-х годів. Шапки носили, тільки 
каракульові. Кубанки носили. Такі дядьки були, шо 
шили. В нас тут у одного діда, він і досі носить! Він її 
зараз на празник тіки носить. Бо це ж треба ягня. Дер-
жать же вівці, та ягнятко заріже, та вже чинять ту 
кожу, та на шапку. Так і звалася  – «кубанка». У  тих 
шапках і свитах [приходили старости]! Брали і пали-
ці, і  з хлібом же приходили... Приходить же батько і 
договоряється, мати не приходить. І каже, на коли там 
вже прийдуть старости. На змовину. Змовляця, коли 
там прийти. А потомичка присилали старостів... Кли-
кали вже на сватання рідних чи кого там. Як батько ж 
не прийде, то старости ж не прийдуть. То хто ж їх при-
шле, як батько не домовиться. Та вони з палицями всі 
йшли! Оце два йде, і обидва з палицями. Той бреше, 
а  той підбріхує! Хліб один несе... Це ж вони [батьки 
молодої] там готовляться. Як согласна ж молода, при-
йняли вже хліб той. Це ж батько, як іде на договорини, 
приносить хліб. Оце батько прийшов же на цю неділю, 
а сказав, шо на ту неділю будуть свати. Батько прий-
шов, хліб приніс і там поговорив, а на ту неділю вже 
сватання. [Якщо батькові відмовляли, то що він ро-
бив?] Забирав хліб назад! Як вона не согласна, то тоді 
нема й сватання. Матері наші носили пояси, очіпки. 
Очіпок – і  зімній, і літній. Зімній – на ваті, шапочка 
така, а літній – такий собі... Це вже як я заміж ішла, то 
не було вже ціх очіпків, а як мати моя, то тільки заміж 
вийшла, то щас бігом і очіпок. На весілля надівали. 
Ми вже то хусткою запинались. На сватанні хустку 
дає молода молодому, і  він уже тоді [пов’язував їй 
хустку]... Хустку давали, перев’язували на руку йому 
[молодому]... І такі в їх були вишиті сорочки. Свитки 
на їх поясами попідвязувані, червоні штани, хромові 
чоботи. І такі в їх були ковіньки. І ще й в Яші була бан-
дура... Кажуть: «Драстуйте, свати!»  – «Доброго 
здоров’я!» – «Чи ми сюди втрапили, чи не сюди?!» Ка-
жуть: «Сюди!»  – «Десь тут була куниця, заблукала 
сюди, чи наша дівка?! Та така наша дівка, така як 
ваша!»  – «Впізнавайте!». Вони давай же, як Яша той 
же: «Іди до нас, у  нас бандура, а  ти шо дома тут ба-
чиш?». А  я думаю, шо їм казать? Не можу їм нічого 
отвітить, а вони: «Та не бійся, да колупай піч, та по-
глибше!». В нього [молодого] батька не було, старости 

принесли хлібину, кажуть: «Розрізайте ж, щоб не за-
вернули назад». Розрізали... На стіл розложили, шоб 
усі їли. Посадили усіх же, а молода там уже ж, бо буде 
подарки давать цім же сватам, хто прийшов. Своїм – 
нє, а тільки тім, хто прийшов. Дає рушники, дає плат-
ки, а батькові – сорочку, молодому – платка. Старостів 
тільки перев’язує, а  подарки дає так на тарілці. [Чи 
дов гі були рушники?] Шоб хватило зав’язать. Це було 
колись. А тоді такі, вишиті. Тканими [я перев’язувала]. 
А робили ж тоді і рушники, і скатерки, і полотна, і до-
рожки... Такою були [рушники] сосонкою виткані і 
такою смужечкою, кривульки разні там. Спеціально 
робили сосонкою такою красівою. Затягали ще смуж-
ку червоненьку, зелененьку, ниточки. І довгенькі, щоб 
хватало ж зав’язать. Це ті, що старостам, – довгі такі. 
Довгі з китицями – старостам. А такі давали, кого бра-
ли на сватання. То мужчинам давали, а жінкам давали 
платочки. А матері давали на спідницю, а батькові – 
полотняну сорочку вишиту... Молода вишивала [мо-
лодому сорочку]. На свайбу. До вінця. Він же ж у субо-
ту приходив до молодої на дівит-вечір! Щас немає, 
а  тоді ж був! Було молода приходить до молодого, 
і  брат приводить молоду, бере викуп, стає на місто 
коло молодої. Погуляли – тоді ж ідуть до молодого і 
сідають за стіл, і косу ж розплітають. Розплели косу, 
тоді молода встає – молодий на тій стороні, молода на 
тій стороні на кожусі сидить. Тут буярин, а тут друж-
ка. Хто видере кожуха, той тому могарич. Як видерла 
я кожуха, то буярин уже мені могарич, а як він видер, 
то я ставлю. Щоб дружка потанцювала на кожусі. 
Тільки ж оце встала [молода], щоб молодий коси під-
вязував лєнтою, а вони тут за кожух! І вже вони пішли 
на танці. І вже вгощають тею горілкою, котрого мого-
рич. На сватанні весільних [пісень] не співали... Мо-
лода [на]самперед подає подарки батькові й матері, 
а тоді вже остальнім. Тоді так, як в наше врем’я, то го-
тували так: капуста варена, капуста-солянка, це туше-
на, жаркоє, холодець, затірка, кисіль... Сметани не 
було, це зроблять ряженку до пирогів. Пироги пекли... 
Одного коржа перемажуть чим, зверху – другого, тоді 
наріжуть, і це такі пироги. Шо в неї [дівчини] було – 
плаття чи спідниця й кофта, були тоді рясні спідниці, 
шестиклинка, або вісім, або аж дванадцять клинок. 
Кохта отака-го завширшки, рукава – казатінки такі... 
Ночувать уже оставався молодий [у молодої після сва-
тання]. А которий побув, побув, та додому. Або вона 
там собі пішла спать, а він уже так до ранку й добув. 
Не мали права [спати на одному ліжку]. Уже як свай-
ба, аж тоді. А бувало які право переступали... Це після 
свайби [...] вже коси закрутили, оце й усе... Ото ходи 
зав’язана в платочку. А  як засватана, то ще ходить: 
коса заплетяна, лєнта в косі, бант з краю зав’язаний, 
квітки. Ше й понатикають сюди квіток: ромашечки, 
там всього понатикаєш... Як приходять  [свати], то 
зразу ріжуть хліб. Хто ріже, а хто – ні. Як молода гедз-
кається, то й не ріжуть. Он Лєна ж була однесла ж Ва-
силеві хліб, а Надька – Миколі Залипаці! То вона ж [...] 
ждала його на сватання, а він не прийшов! На Милан-
ки мали прийти сватати, а вони не прийшли. А вона 
дівчат зібрала... Вона приготовилася, ждала. То вона 
сама однесла! Од Причистої аж до Пилипа [сватали-
ся]. Оце в цю пору. «А од Івана Богослова не стоїть ді-
вка доброго слова» – це приказка така. «Покрово, По-
крівонько, покрий мені голівоньку сякою-такою ган-
чірочкою, щоб я не була дівочкою, або хоч ганчіркою, 
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аби не була дівкою». То приказка, а свайби роблять аж 
до Пилипівки. І  то ще остання неділя, то щитається 
блудна, то вже в ту неділю мало хто робить свайби... 
Пилипа 27 листопада. Це ж сватаються зразу ж після 
Різдва... І  намисто було гарне, і  китиці ззаду, а  тут 
шість разків намиста! Дороге! Тоді продать корову 
нада було або пару волів, щоб намисто купить дівці! 
«Добре» звалося. Як таке, то це йому ціни нема, цьому 
намисті! Було в свекрухи моєї. Було довге, було кру-
гле. Було таке наче порізане  – то різане. І  не різане, 
кругленьке таке. Так, як оце мого пальця та порізать 
на кружалочки. Як приходили сватать, то [дівчина] 
надівала «добре» намисто. Як бідніша, то менше, а як 
багатша, то й десять-дванадцять разків, аж сюди ото. 
Там китиці такі! Ще й дукати! Такі, як ото були желізні 
рублі! Та то ж багата з дукачами йшла заміж. Сережки 
були дуті і плисковаті... Ото як батько купив, і як за-
між іде, аж тоді надівають. Це вже як заміж оддають, 
то тоді купляють сережки, намисто, чоботи на бубли-
ках, костюм. Щоб не було цеї кохти, що це рясна, то це 
ж не дівка. Вона ж прийде це ж без нічого, не буде в шо 
й дитину завернуть! Потім і спідниці, й  хвартухи, 
і кохточки. А в баби була кохточка така рівненька, не 
під стан. Спереду під гесточку, а ззаді підрізана, і таке 
наче встрочна складка зроблена. І це ж вона тако бала-
хоном наче... Коли я заміж ішла, двадцять два годи 
було. Ранше рано заміж ішли, сваталися і в шіснад-
цять год. Моя мама, покойна, в шіснайцять год ішла. 
А  тоді началася коліхтівізація [колективізація], а  то 
саме война була – вишаркали хлопців всіх!.. Стіки ж я 
пожила [з чоловіком]? Пішов на войну та й!.. Які бідні 
не були, а весілля було. Кликали там скіки душ... Було 
[сватання], тіки не таке, як колись. А  тіки прийшов 
батько й мати, приніс хлібину, і оце таке сватання! На 
сватанні не співають весільних [пісень]. А цілий тиж-
день чи там дві неділі [після сватання] сходяться ді-
вчата, ріжуть затірку і співають весільні [пісні] цілий 
вечір... Як він же приходить свататься, приносить хлі-
бину, кладе на стіл. То хлібину єсть такі, розрізають, 
а єсть положили, та лежить. А як шо не так – за хліби-
ну та однесла! Але старалися перерізати хліб. Прине-
сли хлібину, положили на стіл, розрізали!.. Оце пішов 
осьо сватать: до тії ходив, а  старіша там була, вони 
«хоп» – посватали ту за нього! А він навіть не відав! Та 
так і посватався, так він її взяв і пропав! А вона ше й 
косенька була. Хто й зна, чи воно парубки тоді такі 
були? Ранше багато так було  – батько схотів зятя 
того – йди! Хоч – не хоч, а йди! Співають: 

Ой любила, ненько моя,
Заручини пить,
Тепер люби, ненько моя, 
Як без мене жить. 

Це співають, як сватаються. Жінки й дівчата на сва-
танні єсть. Матері співають... 

– Ой у полі жито
Заросло травою,
Чи не буде скучно
Вам, мамо, за мною?
– Скучно, доню, скучно,
Аж серденько в’яне,
Ой хто ж мене, доню,
До смерті догляне?
– Покидаю, мамо,
Дві сестри, ще й брата.

– А без тебе, доню,
Невесела хата.
Ой грайте, музики
Та ще й барабани,
Бо я од’їжджаю
Од рідної мами... 

ЗАРУЧИНИ  [Хто кликав на заручини?] Чи вона [дівчи-
на], чи мати. А він [молодий] з буярами приходить на 
заручини. Небагато бере буярів. Там бува, брат є. А ді-
вчата, то сходяться, скіки є товаришок, шоб був шум 
цей!.. Хліб [несуть], а ці вже готуються. Сходяться, сі-
дають. Їм вперед же дають по чарці, а тоді співають. 
Гуляють один вечір – це заручини. Молода перев’язала 
всіх, молодого – платком. А тоді як не схоче молодий, 
то приносить хустку назад...

ПРИГОТУВАННЯ  ДО ВЕСІЛЛЯ  Подарки готують у 
нас... Усім, хто гуляв на свайбі: і чоловікам, і жінкам, 
хрищеним. Розщитують... На скільки душ пригласили, 
на скільки і готовлять. Ситцеві платочки всім давали, 
як я йшла заміж [1950-ті рр.]. Дарували [молодим] по-
суду, на плаття, одіяла, простині. Ранше грошей пошті 
шо не давали. І співали: 

Ой роде, роде багатий,
Та даруйте скот рогатий,
А ви, сестриці, – телиці,
І ви, братіки, – ягниці,
А ви, добрі люди, – по копійці.

ЗАПРОШЕННЯ  НА  ВЕСІЛЛЯ  [У  який день починали 
запрошувати на весілля?] [Починали запрошувати 
на весілля] з  четверга, з  середи, бо як у кого багато 
роду, то начинає із середи і просить до п’ятниці. А в 
суботу вже коровай печуть, дівит-вечір! І вона вже по 
селу не ходить. З старшою [дружкою ходила молода], 
з одною. А в суботу йде до молодого з усіма дружка-
ми. Так удівається у вінок, стрічки... На руці рушник, 
підперезана рушником. Дружки всі  [...] у  червоних 
рушниках. Вінок з бомаги. Просить вона у тому, що 
і в неділю. Вінок сам, гірлянд сам зробляний, висо-
кий, широкий такий. У нас робили гарні такі. Голова 
не повністю покрита. Спереду високий такий, а ззаду 
букетики такі, окремо пришпилені. До кіс [стрічки 
прив’язували]. В дрібушечку [заплетена молода], в се-
меро чи в дев’ятеро. Пасма дев’ять чи сім. Заплітають 
у дві коси... Брати ж розплітають! Коси заплетені ви-
сять не закладені, одна лєнта в неділю. Тоді дуже гарні 
такі і кучеряві. Благословиться в матері, каже: «Благо-
словіть, мамо, мені іти на село». А вона каже: «Бог бла-
гословить!». Три рази. Дружка бере шишки в хустку, 
а молода – нічого. Шишок – скільки влізе. Всі роздає, 
розносить, а  з одною вертається додому. А  субота  – 
вже коровгай печуть, а  молода трошки там по сусі-
дах походила і все. Дві хати оставляє на неділю... Хто 
живе в парі гарно [...], це оставляють на неділю! А то 
йде, хто найдальші де живе. Чи на чуже село, а  тоді 
вже ближче, ближче. [Запрошувала словами:] «Про-
сили батько й мати, і  я просю на свайбу (на весілля 
не казали)! Приходьте всі!» І всіх цилує! Малесенький 
чи великий, чи який, всіх цилувала молода. Як не по-
цилує – це позор!.. В суботу, як дівит-вечір, то люди 
вже стоять коло двору, і  йде молода, то кланяється. 
Не цилує, тільки кланяється... [Що робили, якщо зу-
стрічалися дві молоді?] Я сама встрічалася! З Надькою 
Фесенчихою на містку. Я перейшла місток, і тут вона. 
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І хто вперед поклонить, і дружку поцілує! Старається 
молода поцілувать дружку: вона – мою, а я – її. Чогось 
так кажуть, що щасливіша буде! А мама моя як ішла, 
то вона стріла вопше свайбу. То всіх же тре’ дружок 
перецілувать: та цілує тії дружок, а та – тії. В суботу 
вона [молода] попросила там трошки сусід і вже зби-
рається до молодого. Коровгайниці ж печуть коров-
гай. А вона йде просить молодого. Попросила, прихо-
дить, забірає дружок і йде з дружками до молодого ж. 
Саме як коровгай печуть. Коровгайниці місять, спі-
вають, а молодий приходить, там угощають. З бояри-
ном приходить. А  молода ж туди пішла. Приходить, 
з  шишкою, обміняє шишку  – йому дають свою. Так 
само каже: «Батьки просили на свайбу, і я просю». Так 
попросив, вони його вгощають, і він іде додому... Так 
само [молодий] носить шишки, як і молода... Так хо-
дять собі в костюмах та й усе...

ДІВИЧ-ВЕЧІР («ДІВИТ-ВЕЧІР»), ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ 
(«ГІЛЬЦЕ»), ВЕСІЛЬНІ  ПІСНІ  З  самого ранку квіт-
чають молоду, хто там уміє. Чи родичі, чи сусіди, 
хто гарно може це зробить. Збираються вже ті кухо-
варки, варять же їсти, а ті коровгай місять. Заплетя-
на вона, уквітчана. Попросила вона, тоді приходить, 
то коровгайниці тоді вже ліплять коровгай. Як вона 
просить вже свекруху на свайбу, а там же коровгай-
ниці, – цілує всіх коровгайниць. Може, часа в десять. 
Попросила, вертається назад, забіра дружок і йде до 
молодого. Брат її бере за руку і веде. Вона ж тоже бла-
гословляється. Так само, як і на село: «Благословіть, 
мамо...». Це вже не зранку, це вже коровгай замісять, 
поліплять, посадять у піч. Тоді коровгайниці йдуть: 
ті туди йдуть, а ті – туди. А молода собірається і йде 
до молодого... Молода туди прийшла, там погуляли 
дівит-вечір. Тоді молода собірається і йде [додому]... 
Тут уже вони гуляють, скільки влізе. Тоді уже садов-
лять молоду – косу розплітать ввечері. Їх там тільки 
вгостили в молодого, трошки вони там погуляли, 
а тоді додому... Ще ж гільце беруть у молодого не за-
квітчане, а  як сідають дівчата за стіл у молодої, тоді 
й квітчають. Як молода доходить до двору молодого, 
тоді виходить же молодий з музиками встрічать її і 
веде її до хати. Це як вилазять [виходять] із-за столу, 
тоді беруть гільце і йдуть до молодої. Оце як встрічає 
її з музиками, у брата ж викупляє, викуп дає братові, 
тоді бере під руку і веде до хати. Весільних співають 
всяких таких [пісень]. Була сама перва пісня, як ви-
ходять з дому: 

Ой стояла (ім’я) на мосту
Та й писала родиноньку на листу:
– Іди, іди, родинонько, прибувай
Та до мене молодої на коровай...

А тоді:
Ой ходила Галічка по лану
Та й полола пшениченьку з бур’яну,
А ішов Іванко – шапку зняв:
– Боже ж тобі, Галічко, помогай! (2)
Буде з цеї пшениченьки коровгай.
Хоч коровгай, не коровгай – насіння,
Буде в тебе, Галічко, весілля.
– На неділю, дівчата, на неділю,
Бо я маю на Іванка всю надію.

Це вони починали співати, як виходили од молодої до 
молодого.

Ой на горі рута, (2)
А в долині м’ята,
– Скажіть, добрі люди,
Де свекрухи хата?
Ой на горі рута, (2)
А в долині просо.
– Ідіть, ідіть, дівчаточка,
До свекрухи просто...

***
Ой скупії селяноньки, скупії,
Поробили вуличеньки вузькії,
Що не можна ні проїхать, ні пройти,
Ані свою чєлядоньку провести.
А я нею і проїду, і пройду,
І з собою челядоньку проведу.

***
Свекрушенько моя, душечко,
Подивися у віконечко,
Чи метіль мете,
Чи невістка йде?
Метіль мете вуличками,
Невістка йде з дружечками.

***
– Вимітайте двори, (2)
Застеляйте столи,
Одчиняйте ворітечка,
Бо йде ваша невісточка.
– Ми вже вимітали, (2)
Столи застеляли,
Хорошої невісточки
В гості дожидали.

***
Із-за гори зоря сходить, (2)
А Галина пізно ходить
По калиновім мості
До свекрухи в гості.
Із-за гори зоря зійшла, (2)
А Галічка вже вийшла
По калиновім мості
До свекрухи в гості.

Оце вони зайшли у двір уже. Молодий зустрів її і за-
ходить з нею в двір уже. А мати з батьком із хлібом 
виходять, запрошують до хати. Молодий зустрів її за 
воротами з музиками. А  тоді уже заходять в хату... 
Дружко заводить молодого й молоду, а  тоді сідають 
дружки й буярини. І тоді посидять, погуляють надворі 
і все... Дружки співають.

Дружечки-паняночки, (2)
Ставайте на лавочки,
Давайте дорогу
Князеві молодому.

Це в неділю! Дружко заводить за стіл. Посідали і їм да-
ють вечерять. Ранше то ставили капусту, пиріжки та 
затірка ото ж. Кисіль і ряжанка, ото і все... Співають:

Що то в хаті та за стежечка, (2)
Шо од столу та й до припічка?
Матінка топтала –
Вечеряти видавала.

Це матері проспівали.
Куховарочко наша,
Не солона локшина ваша.
Як будете завтра варити,
Не забудьте посолити...
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Оце заспівали і вилазять з-за столу – це там бистро. 
Тільки потанцювали, і  вже він заходить, бере гілеч-
ко з буярином, мати дає хлібину йому одну під руку 
(в суботу, бо в неділю – дві), і йдуть до молодої. Він з 
буярином і з старостами, і молода з дружками, і сві-
тилки. Йдуть до молодої на дівит-вечір. І дві в світил-
нику свічки. Як літом, то значить із свіжих цвітів, а як 
зімою, то йолочка, калинка. Чорнобривці, повняки, 
колосочки. Хрестик робили дерев’яний. Свічку у його 
одну ставляють, а в молодої ставляють другу, і полу-
чається дві. Приходять, ставляють свічку і сідають за 
стіл... Ідуть з музиками... А співають: 

Вимітай, братіку, двір новий
Да ставляй чарочки,
Бо йдуть дружечки.

А ще як ідуть до молодого, то співають:
Ой попе, попе Гордію,
Не дзвони рано в неділю,
А задзвони в суботу,
Перебий дружечкам роботу.
Нехай не сіють, хай не жнуть,
А до мене молодої в дружки йдуть.

В суботу [співають], як ідуть до молодого... [Як ішли 
від молодого, то співали:]

Ой були ми в молодого, (2)
Не давали нам нічого,
Ні їсти, ні пити,
Ні поговорити.

***
Ой були ми у свекрухи,
Як і не були,
Ой пили ми горілочку,
Як і не пили,
Тільки свою подруженьку
Та й заручили.

Це в неділю, як ідуть від вінця.
Ой були ми в молодого,
Не давали нам нічого,
Намішали нам полови,
Щоб ми губи покололи.

***
Лети, лети, сокілоньку, попереду
Та й перекажи неньці моїй, що я йду,
Та й нехай виходить з калачем,
Бо звінчалася з паничем.
Хоч з паничем, не з паничем – з мужиком,
Пов’язали білі ручки рушником.

Це в неділю, як ідуть од церкви
Ой стояла коноплина, стояла,
Ой гуляла дівчина, гуляла.
Годі ж тобі, коноплино, стояти,
Годі ж тобі, Галічко, гуляти.

***
Ой ходила Галічка над ставо ́м
Та й давала білу ручку хлопцям двом,
Ой хоч двом, не двом – одному,
На ж тобі, Іванку, самому.

Заходять, зразу ж не сідають, гуляють... Зайшли в хату 
і зразу ж йдуть на музики. Бо ше ж не вспіли витру-
хаться. А  тоді вже ж потанцюють, погуляють, а  тоді 
вже поставлять на стіл, і  тоді вже начинається гуль-
ня. Сідають уже, і дружки співають: «Ти ж казала, моя 

нене...». Це вже дівит-вечір начинається... Під гіль-
це кладуть  [хлібину]... Сідають світилки, старости, 
дружки. І старша дружка нарива в сито барвінок, і ро-
бить квітки тут в молодої. Квітчають гілечко, покві[т]
чають, співають... Барвінок, калина, і якщо пом’ячок 
[повнячок] є, стрічки, канхвети чіпляли. Отак барві-
нок з калиною зв’язують: пучечок сюди і пучечок туди. 
Посередині ниточкою, щоб було квіточкою. І тоді кла-
дуть на гілечко. І ниткою прив’язують. Туди [на верх] 
червону таку [квітку] мостять. З  лєнти там, барвін-
ку і калини. Гарну таку здорову квітку прив’язують. 
[Співають:] 

Дівит-вечір, славний вечір.
Та рано-рано! (2)
Та ранесенько!
Ще й славніший чорний ворон.
Та рано-рано!
Ще й славніший чорний ворон.
Та ранесенько!
Чорний ворон сподобав город.
Та рано-рано!
Чорний ворон сподобав город.
Та ранесенько!
На три стіни кам’янії, кам’янії.
Та рано-рано!
На три стіни кам’янії.
Та ранесенько!
На тих стінах маківонька.
Та рано-рано!
В маківоньці ластівонька.
Та рано-рано!
Та звила гніздечко з чорного шовку.
Та рано-рано!
З чорного шовку, з білого льонку.
Та рано-рано!
Звила гніздечко з чорного шовку.
Та рано-рано! 
З чорного шовку, з білого льонку.
Та рано-рано!
Ой під листом, під любистом.
Та рано-рано!
Та вивела діток-одноліток.
Та рано-рано!
Перве дитятко – молодий Іванко.
Та рано-рано!
Друге дитятко – молодая Галя.
Та рано-рано!..

***
Червоная калинонька (2)
Віконце заступила.
Там Галічка гуляла, (2)
Цвіт-калину ламала.
Цвіт-калину ламала, (2)
До личенька рівняла.
До личенька рівняла, (2)
До неньки промовляла:
– Ненько ж моя старая, (2)
Чи буду я такая?
Чи буду я такая, (2)
Як калинонька цяя?
– Будеш, донечко, будеш, (2)
Поки й у мене будеш.
А як підеш од мене, (2)
Спаде красонька з тебе.
Із калини з червоної, (2)
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А з тебе молодої.
Із калини із листочка, (2)
А в тебе із личенька.

Це на дівит-вечір. Ше ж косу тут розплітають, ну це 
пізніше. Топіро: «Ой братіку мій рідненький, снився 
мені сон дивненький...». «Пропила мати дочку на со-
лодкім медочку...» – цю в неділю! Як подарки дадуть 
свати, аж тоді це співають...

Ти ж казала, моя нене, (2)
Що не збудеся мене.
А тепера ж, моя нене, (2)
Надивляйся на мене.
Як у саду на ягоду, (2)
Так на мене молоду.
А як мала ж мене дати, (2)
Було б же змалювати
У сінечках на дверечках, (2)
В світлоньці на стіноньці. 
У світлоньці на стіноньці, (2)
В кімнаті на кроваті.
Як увійдеш у сінечки, (2)
То й глянеш на дверечки.
Як увійдеш у світлоньку, (2)
Згадаєш дитиноньку.
Шо десь моє дитя робить (2)
Та нікому не вгодить –
Ні старому, ні малому, (2)
Ні Богові Святому.
А як у мене робило, (2)
То всякому вгодило...

[У молодої] стоїть на столі гільце, і буярин його про-
зівав, вкрали дружки, а теперечки просять уже друж-
ки викуп. І  співають «Буярин патлатий...». Грішми 
[викупляє]. А  на горіще буярин викидає [«гільце»]. 
Викупить, тоді викида старший буярин... Цукерки ді-
вчата покрадуть в буярина... Взяли обдерли це гільце, 
покрали квітки, цукерки. Він викупляє це гільце і ви-
кида на горіще...

РОЗПЛІТАННЯ  КОСИ МОЛОДОЇ  Молодий сидить. 
А молода оце тут сидить на кожусі. Молода виходить, 
сіда по цей бік столу протів молодого. А там буярин, 
а там дружка коло неї. Вона ж підсувається до буяри-
на поближче, шоб більше місця осталось дружці, шоб 
вона могла смикнуть той кожух і на музики! Шоб він 
же поставив могорич. А тут уже ж розплітають брати. 
Тут уже ж благословляються косу розплітать. «Пане 
староста, пане підстароста, благословіть молодій косу 
розплітать!» – «А ми ради слухаєм!» Раз, другий раз 
і третій раз!.. Брат розплітає, а дружки співають. Се-
стри, дядини розплітають – це вже поки розплетуть 
все ж. Дядина вже ж сама послєдня розплітає. «Роз-
плітала мене дядина...» співають. Тоді перев’язав мо-
лодий косу. Як благословилися, тоді починають спі-
вать першу пісню:

Благослови, Боже, (2)
Причистий Госпоже,
І отець, і мати,
Косу розплітати.

***
А брат сестрицю розплітав,
Де ті виплітки позадівав?
Та поніс на торжок – не продав,
Меншій сестриці подарував.

– На тобі, сестрице, цей випліт,
Щоб ти дождала таких літ.

***
Та не плач, сестрице, по косі,
Та заплач, сестрице, по красі,
Бо коса буде косою,
А краса зійде з росою.

Це сестра розплітає.
Розплітала мене дядина (2)
Та й не жалувала,
А сестриця перейнялася,
Слізоньками облилася.

***
Ой гребінки, матінко, гребінки,
Розчесати кісоньку навіки.
Ой гребінки не хочу я, – гребінця,
Розчесати кісоньку до вінця.

***
Ой дай, мати, масла, (2)
Я ж корову пасла,
Гонила на росу,
Дай масла на косу.
Гонила припасати,
Дай масла помазати.

Тоді вже за кожуха б’ються. Тоді вже викуп дають усім 
і «запорожцям». І кончивсь дівит-вечір. Коси заплете-
ні у дрібушки були. Та такі красіві! А тоді вже взавтра 
квітчають і дві лєнти, тільки в неділю – червона... [?] 
Тоді ж дружка й буярин тягнуть [кожух], хто висмик-
не в кого. Накинула на себе кожуха і пішла на музи-
ки. Б’ють «Гопака» тіки так!.. Це «косу прибивають»... 
Уже ж як заквітчали гілечко, та дружка ситом стукала, 
а буярин кидав гроші – [«гільце»] викупляв. Як квіт-
чали, уже виквітчали, барвінку в ситі немає (треба, 
шоб пусте було), а вона, старша [дружка], гупає ситом, 
щоб буярин гроші давав. А він зразу по копійці, то по 
дві чи по п’ять, поки ж уже там рублів із п’ятдесят чи 
скіки. Вже ж забіра дружка, благодарить. Гроші ж він у 
сито вкинув – за квітки заплатив. За те, що дружки на-
робили... А вона гуркотить ситом по столу! А тоді вже 
«прибили косу» і на цьому кончилося. Всі, хто хоче, 
танцюють, а тоді дружки розходяться... 

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА  ВИПІЧКА, КОРОВАЙНИЦІ  
Двох коровайниць [...] просить замісить [мати]. Тепер 
уже в четвер чи в п’ятницю. А тоді в чотири часа утра 
проти суботи в п’ятницю вчиняють. Як мати харашо 
живе з батьком, то і вчиняє, а то гукає, хто гарно живе. 
Одна вчиняє, а то бере ще одну, та місять. Замісили, 
він ізійшов... Я ходила просила, як він уже ж ізійшов. 
Прийдуть корогайниці, то шоб він вже зійшов. В мене 
ж при старому було обичаю. У мене ж так і хлопці же-
нилися. Хто шо має: хто борошно, хто яїчка, той сахар 
там, мед бере, – в кого шо є!.. Найбільш беруть борош-
но і яйця. Десяток обично, щоб парно. Або шестеро 
бере, або восьмеро. Матері оддають. І мати тоді собі 
оприділяє. Бо мати ж на коровгай все дала. А  коро-
гайниці вже тоді попросила, вони посходились. І на-
чинають ці, шо місили, подають тісто [...] з миски, там 
підготовили ж собі деко на коровгай. Ці тут ліплять 
шишки... Ставлять стілець, грахвин – під стілець, на 
стілець  – діжу, хлібину. Тоді ставлять дечко. Кидає 
мати жито в дечко, свічки чотирі по вуглах приліплю-
ють до вуглів і тоді просять благословіння ліпить ко-
ровгай. «Старосто, пане підстаросто!»  – «А  ми ради 
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слухаєм!» – «Благословіть коровгай місить!» Перший 
раз, другий раз і третій раз... Оце ж співають корогай-
ниці «Благослови, Боже...»:

Благослови, Боже, (2)
Пречистий Госпоже,
І отець, і мати,
Коровгай зібгати.
Коровгаю-раю, (2)
Я ж тебе убираю
У винові квіти,
Щоб любились діти.

На дечко сипали жито, розкачували коржа, ложили на 
те жито на дечко. Потом робили таку маленьку хлі-
бину, клали туди ж на корж хлібину цю. Тоді робили 
«перехрестя», так як на Паску, потомичка ліпили вісім 
вареників із вишнями [з варенням], стуляли їх попар-
но докупи і клали між цими качалочками. Потомичка 
робили такі палички, качалочку, потом вареньки туди. 
Качалочки шахматним порядком клали, туди варень-
ки. Потом накривали знов коржом. Оце все. Потомич-
ка різали такі косиночки, «барвінок» називається – по 
три штучки в купку і густенько складали... Зробили 
пояска [з  тіста] ше вперед. Барвінок ішов до серед-
ини. І воно ж як тут хлібиночка, то тут нижче, а тут 
вище, – і воно так вгору, вгору, і потомичка вже отако 
доквітчали, а тут така маленька осталася не зквітча-
на. Зробили шишку і сюди шишку кладуть. Шишку з 
восьми зубців. І оперезували пояском... Гроші ложи-
ли в шишку, того шо ця ж шишка вирізається, і дають 
молодим... За коровгайом же зробили дві шишки такі 
великі, для молодих, і одним пояском їх підперізують, 
восьмьоркою. А тоді калача робили... Калача так роз-
качають отакого довгенько. Товсту таку качалку ро-
били і уквітчували калача оп’ять же: качалочка і бар-
віночок, качалочка і барвіночок, – геть усю довжину. 
А тоді тако докупки – у бубличок, і посередині шишка. 
Там же дірка, вони його як ізігнули, то то там же дір-
ка, то туди шишку. Тоже для молодих! Як іти в неділю 
ввечері до молодого – з калачем... Із віконами [ікона-
ми] йдуть і калач беруть. А в понеділок [...] з тим же 
ж калачом іде сюди до матері. Назад приносять і тут 
його ділять. Вона приходить і всім, каждому на пуго-
вицю чіпляє кусочок червоної нитки. «Борону», пра-
ника [печуть]. Розкачується на «борону» такий кор-
жик, тіки щоб він був квадратний. Потом оце ж так на 
косу – тоже оце ж так качалочка з зубчиками й барві-
ночок, качалочка й барвіночок. Підперезали ж отако 
його – він квадратний получається, отака закаблучка. 
Із діркою, щоб це ж «борона», щоб тягать її. А праник, 
то таке довгеньке. І тоже – качалочка і зубчики. І тоже 
тако підперезали, і все. Це матері, шоб прала рушни-
ки. А батькові – «борону». А «кореня» – бабі і дідові! 
Це тоже качають коржик отако, кладеться чвертка і 
знов коржик. Тут зверху тоже уквітчується, а шийка 
вперед, бо горілки не можна ж тоді налить. Спеклося, 
витяг його оттудова, і там дірка ж... Витягається, а тоді 
вже дають чвертку, а дід ховає чвертку! З печі витягли 
і витягають пусту ж чвертку, а тоді наливають. Стар-
ша ж коровгайниця бере з коровгайом деку, і одна ж 
держить деко, а одна – помело, щоб не вкрав же. А му-
жик же, така мітла з квіток зробляна, і  він там же в 
пічі шарудить нею. Коровгайниці крадуть тіки поме-
ло, а він – грахвин. Вони ж садовлять коровгай, то він 
можеть украсти. Хто вже вкрав цього грахвина, вже 
коровгай узяли, прийняли, посадили, діжу поносили. 

Наша піч регоче – (2)
Коровгаю хоче,
А припічок заливається –
Коровгаю дожидається.

Співають і носять [діжу]... Пусту носять...
Ой піч наша на сохах,
А діжу носять на руках.
Пече, наша, пече,
Іспечи нам коровай іще.

Це три рази співають. Отак ідуть в одну сторону, 
другий раз співають – ідуть у другу сторону, і третій 
раз співають. Наливають води в миску, миють руки 
і кожного вмивають. Ні, з грахвином ще біжать же 
яблуню рубать! І тут уже ж вмиваються, цілуються. 
І  це всі повинні повмиватися і перецілуватися між 
собою... І по дорозі, як хто там сидить, чи бабка, чи 
хто, – поцілувать. А тоді сідають уже за стіл, ставля-
ють цього грахвина, і  хто взяв цього грахвина, той 
частує. А воду цю, де мили руки, виливають під ви-
шню, де є дівка на виданні. Як є дома дівка або пару-
бок, то нікуди не несуть, а як немає, остання там [ди-
тина] чи жениться, чи заміж іде, – несуть до сосіда, 
як є дівка, і виливають. Шоб швичче йшли заміж! Всі 
ж корогайниці беруть цього грахвина і біжать в са-
док до яблуні рубать. А мати ж з батьком ззаду бігом 
за другий грахвин і: «Не рубайте!». І бігом наливають 
по чарці, закуску в тарілці і просять корогайниців, 
шоб не зрубали. «Будем рубать яблуню саму найлуч-
чу!». А мати ж ззаду: «Не рубайте ж, корогайниці до-
рогі, не рубайте! Ми ж вам несем викуп!». З сокирою 
ж ідуть.

Коровайнеє тісто шипиться,
Не дається у рученьки ліпиться,
Дайте нам горілочки напиться.

***
Трійця по церкві ходила, (2)
Спаса за ручку водила.
– Іди, Спасе, до нас,
У нас усе гаразд,
Хорошії корогайниці,
Хорошенько коровгай бгають,
Сиром посипають,
Маслом поливають.

***
Питається коровгай перепечі,
Чи далека доріженька до печі.
Дали мені василичка підператься,
Коли б мені до печі як добраться.

***
А в нашої печі (2)
Золотії плечі,
Мальовані крила,
Шоб коровгай гнітила.

***
Наша піч гогоче – (2)
Коровгаю хоче,
А припічок заливаєця –
Коровгаю сподіваєця.

***
Та до бору, бояри, до бору,
Рубайте сосну здорову
Та кладіт її на заміт,
Та спечемо коровай на весь вік.

***
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Ніхто не вгадає, (2)
Хто в нас коровгай бгає,
Чи з села селяни,
Чи з города городяни.
Із села селяниці,
Хорошії молодиці.

***
Ой бігла, поспішала, (2)
На порозі впала.
На порозі впала –
Коровгаю не застала.

***
Корогайниці п’яні (2)
Тісто розікрали,
Та уже їм до біди доходить,
Шо в пазусі тісто сходить.

***
Кучерявий піч вимітає, (2)
Кучерява в піч заглядає.
Кучерява в піч заглядає,
Чи хороше піч вимітає.
Як не виметеш печі,
То виженем в плечі.

Він заходить такий одітий в старих штанах, в кухвай-
ці, з мітлою в руках. Закривають усі двері, шоб ніхто 
не виходив, ніхто не заходив, і вимітає піч. А тоді як 
вимів піч, то мати піч перехрестить і благословляє ж 
піч на випічку коровгаю! А тоді вже беруть коровгай, 
несуть до матері, вона його хрестить... Їх [свічки] вий-
мають перед тим, як садити. Свічки горять весь час, 
поки ліплять. Для того, шоб зігрівав коровгай, шоб 
добре сходив, і там же горить свічка внизу коло грах-
вина у хлібині. Тоді вже як посадили, потушать.

Ой помела, дружбонько, помела,
Ой шоб твоя голівонька печі не мела.
Як не виметеш печі,
То виженем в плечі. 

Вимітає дружко. Як у молодої, то дружко. І там, і там 
вимітає. Як будуть іти туди [до молодого], то й друж-
ко ж іде з помелом. А тоді сходилися посеред дороги 
та сідали і гуляли. А з горілкою ж ідуть і ті, і другі, із 
закускою... Ті там спішать, шоб скоріше спекти коров-
гай і бігом туда, а ті там, шоб же застати дома. А потом 
ше ж лазять під столом, значать корогайниць. Коро-
гайниці посідають, сидять за столом, а їхні ходять там 
поза столом (чи під столом) і значать білою глиною чо-
боти чи тухлі, в чому там, літом чи зімою. Виходять – 
всі вже білі... Це якшо ми не встигли коровгай зліпити, 
вони дійшли до нас до хати, а якшо і ті спішили, і ті, 
то на дорозі зустрілися, на дорозі там попили, поїли і 
розійшлися ті туди, ті туди, і там вгощають тіх, а там – 
тіх... Корогайниці всі в платках. Вони не перев’язані 
платочками. Вони замісили, розв’язали й все! Тут 
вже всі знають, шо йдуть співають – це корогайниці. 
Тут вже знак є – попереду помело! Це вже знають, шо 
це корогайниці... А так і казали «помело» або «вимі-
тайло». «Кучерявий» ще казали. А там у сватів паву-
ки поганяє, скрізь. Хата ж біла, а він з печі помелом! 
Сажею по білій стелі – і за стіл! А свати стараються, 
шоб украсти у нього помело. За стіл несе. І він поме-
ло тягне ж на покутя, а ті ж стараються, шоб украсти, 
або уже як на вулиці, то борються, борюкаються, бу-
ває, шо і поламають. Додому ж принести треба! Там 
чвертку дадуть. І тоді оддають... На коровгай, як ото 

перемісюють бува тісто, то не дають перемісювать – не 
можна! Щоб не розходились. Як ото бува ліпить шиш-
ку, та не така шишка або шо, то перемісюють. Неззя 
перемісювать, бо життя перемісиш! Не важне діло, як 
перемісиш! В нас тоже на коровгаї було. Всім коровгаї 
на кутку пекла такі, як золото! А тут зліпили коров-
гай, я  стою коло печі. Найшлась тут одна: «Бабо, ви 
старі, ми вже молоді, посадимо!». Та не в тім, шо не 
вигорнула – ще треба було, шоб зчахло! А та кричить, 
шо несіть коровгай! А  він занявся! Зверху спалило! 
Ох! Перемісили ж тоже! Другий спекли! Як ліплять 
коровгай, то горить свічка під низом. А тут, по боках, 
на вуглах чотирі горять. І  то ж кажуть  [...], щоб  [...] 
свічки ніхто не вкрав. І  тільки коровгай зліпили  – 
свічки прибрали... 

ВІНЧАННЯ  Ну вже дівит-вечір кончився, молодий 
остався переночував... Молодий у неї ше рано, і вона 
дає йому сорочку. Вдіває він, і вона вбірається... Вони 
попросили і тоді приходять, і тоді йдуть до церкви на 
розписування. Колись куди  – до церкви йшли. Піш-
ли до церкви, повінчалися. [Молоду] квітчає ж та, шо 
мастериця, шо вміє. Квітчає, удівають молоду. Моло-
дий пішов додому, а  молода ж тут. Попросила, а  він 
зтудова приходить з буярином тільки. Батьки його 
йдуть собі з дому, а  вони йдуть, уся рідня і молоді 
ідуть до церкви. А ті зтудова приходять. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  Посля [родичі 
молодої] собі йдуть додому, а його йдуть до молодого. 
Від молодої тільки дружки і молода йдуть до молодо-
го. Приходять до нього, і  садовлять їх обідать. Вони 
пообідали, виходять, грають музики, і вони собі гуля-
ють там до певного часу. Дружки співають:

Ой були ми в церкві, (2)
Молилися Богу,
Святому Миколі,
Шо стояв на пристолі.
Ой були ми в церкві (2)
Та бачили диво:
Два вінці на стінці,
Третій – на голівці.

***
Як ми свою Марусину звінчали,
Золотії свічечки палали.
Та змітали недогірки на тарілки,
Та звінчали Марусину навіки.

***
Котилася горошина з Миргородця,
Підкотилась горошина під ворітця,
Одчиніться, одчиніться, ворітця,
Бо йде наша Марусина з-під вінця...

***
– Ой чи рада, свекрушино, чи не рада,
Ведем тобі невісточку з винограда.
А ти нею, молодою, не гордуєш,
Задля неї обідати готуєш.
– А я нею, молодою, не гордую,
Задля неї обідати готую...

***
Лети, лети, сокілоньку, попереду
Та накажи свекрушині, що я йду,
Та нехай виходить з калачем,
Бо звінчалася з паничем.
Хоч з паничем, не з паничем – з мужиком,
Та зв’язали білі руки рушником.
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Хоч рушником, не рушником – хусткою,
Вже ж мені не ходити дружкою.
Хоч хусткою, не хусткою – платочком,
Вже ж мені не стояти під віночком...

***
Свекрушечко моя, душечко, (2)
Подивися у віконечко,
Чи метіль мете, чи невістка йде.
Метіль мете вуличками,
Невістка йде з дружечками.

***
З гори та в ярочок (2)
На жовтий пісочок
Легенько ступала,
Хорошого сподобала.

***
Ламайте ожину, (2)
Стеліт доріжину
Із церкви додому
Зятеві молодому.
Тоненькими гілочками,
Йде Маруся з дружечками.

***
Сидить братічок у терні,
Виглядає сестрицю з вечерні,
Місяць зіроньку минає,
Сестри з вечерні немає.
Місяць зіроньку обводить,
Сестра з вечерні приходить...

***
Ой під листом, під любистом.
Та рано, рано!
Ой під листом, під любистом.
Та ранесенько!
Там Марусін брат спочиває.
Прийшла до його сестра його:
– Вставай, брате, годі спати!
Наїхали люди-однолюби,
Та не знаю, брате, шо їм казати!
– Кажи, сестро, шо не готово,
Ше й рушнички не торочили,
Ше й платочки не рубили.
Кажи, сестро, все готово!
Вже й рушнички поторочили,
Вже й платочки порубили.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Мати [...] 
виходе з хлібиною. І просять до хати. Ті кланяються і 
заходять... Бо січас у нас в балагані свайба, а вони за-
ходять у хату, обідають і йдуть на музики. Гуляють, 
всьо. Вже треба молодого поклонять... Це як тільки 
сіли за стіл, то дружки співають: 

Ой на печі ведмідь лежить (2)
Та догори лапи держить,
Хоче куховарку з’їсти,
Шо не дає нам їсти.

Повгощали, тут же бігом і вилазять на музики. Пови-
лазили... Молода стоїть коло воріт із дружками, а мо-
лодого забірають у хату! Поклонять. Молодий кланя-
ється три рази на всі чотири боки... Три рази батькові, 
три рази матері... Поклонився, дає батько хлібину і дає 
мати хлібину під руки їму. І заходить за стіл. Дівчата 
співають їму, дівчата поклоняють:

– Шо ти собі, Іванку, гадаїш,
Шо ти свого кониченька сідлаїш?

– Я сідлаю кониченька
Свого, не твого
Та й поїду до тестенька
До свого.
А у мого тестенька садочок,
А у тому садочку тополя.
А у тому садочку тополя,
Там гуляла Марусина, моя доля.
Вона ж мене молодого сподобала,
Чорними брівоньками приморгала.
Чорними брівоньками приморгала,
Вона ж мене молодого сподобала.
– Іди, іди, мій Іванку, до мене,
Білеє личко у мене.
Білеє личенько, як бомага,
Ти ж мені, Іванку, будеш пара...

Поклонили [молодого]! А  тоді випроважають. Мати 
бере у хвартух шо там: гроші, жита, канхвети. І поси-
пає  [...] десь за ворота, каже: «Сію на вас жито, щоб 
добре вам жити, сію я на вас овес, шоб гордився вами 
рід увесь! Сію вам і просо, шоб добре вам жилося!»... 
А тут уже на машину сідають і їдуть по скриню! 

ВИКУП МОЛОДОЇ, ПОСАД  Чоловіків перев’я зують 
рушниками, жінок – платками... Мати [перев’язувала]. 
Коли оце готовляться поклонять, і оце ж перев’язують. 
І  оце ж накладають подарки в сумки батькам, туди, 
братам, сестрам... Сватам будуть там давать. Світил-
ник! Дві ж їх [світилки] там. Назначають їх так, як і 
свашок, червоними лєнточками. Хліб свати беруть, ше 
ж і горілку, шоб же давать тим, шо там стоять. Вони ж 
беруть викуп. Там же будуть требовать ворітну... Не 
пускають їх у хату, а  він іде проситься... Стіл стоїть, 
молодий з сватами, з своїми старостами, світилками 
стоїть, а молода кидає молодого і йде в хату, з друж-
ками, і  сідає за стіл. Коло неї сідають брати, і  вона 
сидить. Тоді вже цей проситься, молодий. Просяться 
свашки, співають: 

Пустіть, свату, в хату, (2)
Нас тут небагато –
Четверо та п’ятеро,
Та всіх дев’ятеро.
А як вже ми розберемося,
То й у хату не вберемося.

***
Василечки призапашнії, (2)
Свати наші учорашнії,
А й учора признавалися,
А сьогодні поховалися.

***
Ой доки ми тут стоятимем, (2)
Сиру землю та й топтатимем
Червоними чобіточками,
Золотими підківочками.

А ше ж:
Вийди, Марусино, вийди,
Не буде тобі кривди,
Та стань на помості,
Частуй свої гості.

Батько виходить з хлібом і запрошує в хату, молодий 
цілує хліб, батька... Міняються хлібами: він дає бать-
кові свій хліб, а батько – свій. А тоді виходить мати. 
І  тоді знов так само. І  тоді запрошують його вже в 
хату... [Молодий] дає викуп братам, скільки там си-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



583ШПОЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН

дить уже братів. Він заходить із шишкою і з кухльом 
в хату. Ворітне беруть коло воріт. Ставлять стола, на 
стіл кладуть хлібину, відро води, дрібок солі. Як да-
ють викуп, воду виливають, а наливають туди горіл-
ку... Тоді вони забірають хліб, горілку і [...] йдуть. Тоді 
далі в двір... Тоді ж староста спитав його [брата]: «Шо 
ти хочеш?». А він же хоче викуп брать. А він же каже, 
шо він хоче: чи сто рублів золотих, чи качанів молодіх 
серед зіми, де ж їх взять, чи там черешень, чи шо там... 
Торгуються до теї степені, покамість уже не викупить 
її. Уже согласився, дали йому чарку, дали йому подар-
ка... Староста заводить, сідає молодий коло молодої... 
А в цей час же старша дружка вмиває старшого друж-
ка. «Змивать з рук грязь» [кажуть]... Старша друж-
ка каже: «Шо ж ти прийшов? В тебе руки грязні». Та 
вмиває його [старшого дружка]. Він підставляє руки, 
а  вона йому  – та на голову! А  тоді ж мати дає руш-
ник, а вона ж цим рушником його витерла і перев’язує 
ним. Він перев’язаний зтудва прийшов, а тут ше раз 
перев’язують, наперехрестя. Він перев’язаний так, 
а  тут ше раз. Як заводили молодого, то накривали 
[молоду] платочком, а  він тоді піднімав платочка та 
цілував її... А ше ж тут співають:

Біжи, братіку, в садочок
Та наріж, братіку, різочок,
Та зажени зятечка у куточок...

Це співають, як заводять молодого за стіл. А тоді:
Дружечки-паняночки,
Ставайте на лавочки
Та давайте дорогу
Князеві молодому...

***
Цінована тарілочка, цінована,
А вже наша Марусина поцілована,
А вже нашу тарілочку поцінував,
А Іванко Марусину поцілував...

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ  Отепер вже він [мо-
лодий] сідає коло молодої, а світилки коло молодого 
сідають. Коло неї дружки сідають, буяри напроти... 
Начинають пришивать вінка і співають:

Зятю наш коханий, (2)
Ти ж мені не поганий,
Ти ж мою сестру любиш,
Ти ж мені стрічку купиш.
Як не купиш, зятю, стрічки,
То поїдеш без сестрички.

Треба ж благословиться:
Благослови, Боже, (2)
Пречистий Госпоже,
І отець, і мати,
Вінка пришивати.

А тоді вже: 
Я в батьковій хаті, (2)
На батьковій лавці,
Тепер маю волю,
Зятю, над тобою.

***
А я вчора не гуляла, (2)
Грошей заробляла,
На базар ходила,
Голку та шовку купила.
На три копі голку,

На чотири – шовку.
Не жаль теї трати –
Вінка пришивати.

***
Зять на мене та й не дивиться,
Він мені супротивиться,
Він на мене і не гляне,
Він мене нишком лає.

***
Не дивися, зятю, скоса, (2)
Нема в печі проса,
А заглянь в кишеню –
Вийми грошей жменю
Та посип на тарілку
За Марусю-дівку.

***
Ой хоч лай, зятеньку, хоч не лай,
Як наміряв грошей, то оддай,
Дай мені стрічечку шовкову
За мою сестрицю чорноброву.

***
А я зятя обманила, (2)
З кропиви вінок пришила,
А він думав, шо з барвінку –
Кинув гроши на тарілку.

Він  [молодий] сам зніма картуз, вона пришиває, він 
забірає, тоді надіва на себе. Як він дав викуп, тоді вона 
кладе на тарілку і все... Кончилось це, і свашки начи-
нають давать подарки. Дають батькові чарку й подар-
ка. Дають матері...

ПОСАГ («ПРИДАНЕ»)  За нашого часу не давали [посаг]. 
Так, скотину яку. Як була корова, то корову давали і за 
нашого часу. А тодішнього, то обізательно давали, до 
колгоспів. Як моя мама йшла заміж, то її мама корову 
і п’ять овець [дала]. У нас звалося воно «придане»: там 
постіль дали, скриню дали... А вже як я йшла заміж, то 
вже бідніше [у 1954 р.]. Була там корова, то шо ж мені 
оддадуть корову, а самі шо?..

МУЗИКАНТИ  Бубон і скрипка, і  гармошка. Оце і все. 
Вони кажуть плату. Дають хлібину і корогаю. Каждо-
му по хлібині, по рушнику, ще ж і могорича – горілки. 
І грошей, скільки там договоряться...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Старости у нас два, а там [у молодої] 
один, свашки. Свашок пов’язують хустками, хлоп-
ців  – рушниками, дівчат  – хустками. І  до хусток чі-
пляються ленточки – це світилкам. Червоні стрічечки 
і букетики. Дві свашки і дві світилки. Два дружки, бу-
яри. В понеділок тоже ж буярин іде з дружком, ідуть 
з шишкою, там і горілка... І тоді вона в’яже червону 
ленту. А ранше ше й сорочки до матері несли. Колись, 
як ото пішла заміж, рано в понеділок несуть сороч-
ку до матері... Начинають же «Наша свашка  – нелі-
пашка...». За шишки заведуться!.. Дружки требують 
шишки.

Наша свашка – неліпашка, (2)
Шишок не ліпила.
Шишок не ліпила,
Дружок не дарила.

***
Старша дружка, як стружка, (2)
Друга, як мотузка,
А третя, як постіл,
Та й та лізе за стіл.
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А п’ята та шоста –
Самий леп та короста!
А десята діти водить,
Та й та в дружки ходить...

***
На комині крушка стояла, (2)
А туди кішка насцяла,
А подайте тую крушку,
Почастуєм старшу дружку...

До бояр:
Їли буяри, їли, (2)
Цілого вола з’їли,
На столі ні кришечки,
Під столом ні кісточки.

***
Роди, Боже, гречку (2)
Чорную та рогатую,
Ведем тобі невісточку
Хорошую та багатую.

***
Топи, ненько, бо вже не раненько, (2)
Бо приїхав син-соловейко
Та привів собі пані
В голубім жупані.
Та побачите, люди,
Що в селі пані буде.

***
Наїхали купці з ярмарку
Купувати півня,
А я того півничка не продам,
Бо у мене півничок господар,
Бо як вийде за ворота – пропадеть,
Він мені невісточку провадить...

***
– Їли дружечки, їли, (2)
Півголубчика з’їли,
На столі ні кришечки,
Під столом всі кісточки.
– Ой на печі сушені груші, (2)
Брешете, чортові душі,
Ой якби ви совість мали,
То б такого не співали!

Старша свашка виймає [шишки] і дає на тарілці.
Свашечки, свашечки,
Наші голубочки,
Сипте шишки,
Як горішки,
Од старшої
До найменшої
Дружечки!

Це як гільце викупляти: 
Наш буярин патлатий (2)
Біга кругом хати,
Грошей позичає – 
Гілце викупляє.
Було б тобі, буярине,
В буяри не йти,
Було б тобі, буярине,
Вдома не сидіти,
Грошей заробити.
Грошей заробити,
Гільце викупити.

***

Буярине, серце, (2)
Викупи в нас гільце,
Як не будеш викупляти,
То повезем продавати.

А тоді:
Було б тобі, буярине,
В буяри не йти,
Було б тобі, буярине,
Вдома не сидіти,
Було б тобі, буярине,
Сім день молотити.
Сім день молотити,
Грошей заробити.
Грошей заробити – 
Гільце викупити...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  «Половин-
ку скажи, половинку збреши...»  – це ж приданки її 
співають, учать її [молоду], як вона ж піде. «Бо як усю 
правду сказавши, то буде бити, зв’язавши...» – вчать, 
як чоловікові брехать. Приданки тоді вже вилазять, 
ведуть її додому. Мати з батьком дають ікони. Бать-
ко дає молодому [ікону], мати  – молодій ікону, і  да-
ють молодій калача [...] під руку, і іде вона вже додому 
із іконами. І  йдуть приданки. До молодого од неї до 
нього – «приданки» називаються. Ведуть молодого за 
руку до воріт. Ідуть і співають:

Місяцю-рогіженьку, (2)
Світи нам доріженьку,
Світи нам дорогу,
Князеві молодому.

***
Роди, Боже, гречку (2)
Чорную та рогатую,
Ведем тобі невісточку
Хорошую та багатую...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Вже прийшли. Ви-
ходять з гильцем і з свічками, з  хлібом і питаються: 
«Дочко, з  ким ти до нас прийшла?». А  вона й каже: 
«З  хлібом і з сіллю, з  вашим сином і з своїм чолові-
ком». – «Ну заходьте ж у хату». Заходять у хату, вони 
віддають же вікони [ікони], садовлять молоду на сті-
лець, і молодий починає вже її розквітчувать. Вже все 
знімає в сито. Тоді беруть з сита та на сестру вдівають 
це все, і сестра йде в танок. Молодий закутує, закру-
чує коси. І колись вже як закрутив, вже не має права 
ні заплітать, ні розкручувать. 

Що ж бо ми зробили: (2).
З книша – паляницю,
З книша – паляницю, 
З дівки – молодицю. 

Тут молодий закутує її, поцелував і вже всьо. Садов-
лять за стіл і співають, научають його:

Пам’ятай же ти, Ванічка, пам’ятай, 
Даєм тобі Галічку, 
Щоб не були вікном двері, 
Щоб не лягла спать без вечері...

ПЕРША  ШЛЮБНА  НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ  ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ  Як дома немає де, то ведуть до сусідів 
[молодих]. І вони йдуть туди спать... Старший друж-
ко приносив сорочку з комори!.. Це ще баба Бурлачка 
розказувала, що вона як ішла заміж, то це надворі йде 
свайба, не знаю, коли це воно було вже, чи в понеді-
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лок, чи в неділю, – дають їм простінь... Вже ж вони там 
зачиняні, що вже зробили, простінь сюди ж подають. 
І тоді бачать усі ж – хароша молода чи погана, кожне 
носить нею і теліпає, і показують. Що вже там буде на 
тій простині. Якщо вже нечесна молода, тоді  [...] як 
снідають [...], то приносять борщ, геть наготовляний: 
і квасоля, і капуста, й буряки – всьо в йому, тільки в 
сирім виді. Ставляють же ж, угощають, оце все сире, 
як нехароша молода! Вже ж не дають червону стрічку, 
як таке діло, і смикають за коси з-під очіпка. А тітка 
моя, як ішла заміж, то вони вже грішили до свадьби, 
а боялися ж Бога... Пішла ж вона до свекрухи, та Мо-
крина, а  тоді приходить додому в понеділок і в зеле-
ній лєнті! Мати ж як побачила, як сплеснула в долоні! 
І хода од хати геть! Побігли ж її завертать до хати! Це ж 
страм! В зеленій стрічці ж дочка прийшла додому! Вже 
ж люди завернули. Тоді вони [молоді] стали перед нею 
навколішки [...] і кажуть: «Простіть нас, мамо, це на-
ший гріх!». Вони перед Богом наче ж боялися. Вона ж 
зна’, що вона вже ж нечесна! Причепила зелену лєнту!.. 
І вже хустки не маїш права скинути. Запече сорок гра-
дусів, в’яжеш – мокрий! І не маїш права знять, бо вб’є! 
Косить впереді, прийде, то ще й надає кіссям тобі – не 
маїш права! Убор скинули і зразу ж надівають. На гулю 
[волосся скручували]... Не було такого, щоб там ще 
щось добавляли. Коси закрутили! Оце тобі як закру-
тили вже, молодий закручує і  вже надів платка! Моя 
свекруха казала, що вже як вона йшла заміж, то вже 
платочки були. А бабка казали, що очіпки були... То ту 
простінь там чи сорочку дружко бере, виносить і всім 
показує! Яка молода! Ну, як гарна ж, то й співають ще: 

Стрибав горобець по дрючку,
Спасибі матері,
Спасибі батькові
За дочку.

А то було молода ж нечесна, а  її ж совітують: «Ти ж 
візь ми червоної краски чи там калини подави, та оце 
тобі й буде». А вона там, уже ж лягають спать же ж, 
шарудить, бутилочку шукає, налила. А тоді рано мо-
лодий каже: «Я ж помню, все помню, а коли писарьом 
став – не знаю!». Вона ж чорнила налила – попутала 
бутилки!.. 

УМИВАННЯ  МОЛОДИХ  / ГОСТЕЙ  Як переночували, 
молода зарані встає в п’ять часов, вмиває батьків. 
Батькові дає полотенечко на руку, матері тоже, цілує 
і платочком тоді матір закутує своїм. Поцілувала і 
береться до своєї роботи: рушники чіпляє, ряднами 
застила лежанку, кровать, лави ряднами застиляє, по-
душки кладе. Поки гості посходяться. А ці ж тут – бу-
ярин і дружко  – несуть до молодої червону медови-
цю... Приносять і вгощають батьків.

ВІДВІДУВАННЯ  МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Приніс 
дружко з буярином [до її батьків] медовуху, вгощає, 
там угостив, вертається додому. А ті вже там [у моло-
дої] тим часом готовляться молодим нести їсти.... Ка-
пусти сирої, то пиріжків, усього, що там наготовили. 
Раніше ще й озвару наварять, груші ж там і яблука – не 
було ж свіжого. Несуть. А нема ж молодої – молода ж 
захована. Шукають вони ту молоду. Підставляють то 
одну, то другу: «І то не наша, і то не наша». І тоді вже 
вриваються, і  шукають. Находять, і  їх садовлять за 
стіл, і вгощають. Вгощають усіх же, хто там є на свай-
бі. Вгостилися, поспівали і пішли. Як рано вона встає, 

то хто приходить, червону ниточку [йому] чіпляє, 
усім свайбовім. А  тоді як ідуть до батька, то там же 
тоже усім чіпляє заполоч червону. Це ж цю ниточку 
берегли, бо кажуть, як чесна молода, то як болить рука 
там чи нога, то як пов’язать тією ниточкою, то будь-то 
перестає... Молода ж бере калача того, що й сюди при-
несла, і йдуть до молодої. Калача замотує в рушник са-
мотканий, беруть грахвин [...] і йдуть. Приходять. Ті 
ж уже встрічають, просять до столу, до хати. І сідають 
за столи, і вгощають батьки вже їх. Вони погостилися, 
поспівали там, виходять. Вбірають з столів, сідають 
їхні вже. І начинають дарувать... Співають:

Місяцю-рогіженьку,
Світи нам доріженьку,
Світи нам дорогу,
Князеві молодому.

А тоді як вийдуть із-за стола, то співають: «У нашого 
свата солом’яна хата...». Це в понеділок, як виходять 
з двору... Як калача розділяють, тоді благословляться. 
І тоді співають... Ой десь наша весільная мати (2)

Обіщала горілочки дати.
І сама не п’є, і нам не дає,
Вона її на піч тисне,
Нехай вона її скисне.

***
Та горілки, матінко, горілки,
Загорівся хвартух у дівки.
Та нехай же горить аж до пупа,
Наша матінка не скупа!

***
Гарний наший батько, (2)
Гарна наша мати,
Золотії пальці – 
Дають нам по чарці!

***
Не сідайте, свахи, на лави, (2)
Бо в нас лави діряві...

ДАРУВАННЯ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Раньше дарували 
аж у понеділок... Виходять ці свати з-за столу, а ці сі-
дають, начинають дарувать. Той козу дарує, той цапа, 
телицю, той свиню, той те, той те... І  так оце пере-
числили, хто там шо дарує. Тоді вже вилазять, і вже ці 
з музиками назад вертаються. І тоже те саме. Прихо-
дять, на столи поставили, за столи сідають і тоже ж на-
чинають дарувать те саме. Хто там є такий умненький: 
«Хто там дарує? Тітка? Що там козу чи вербу?!» – пи-
шуть... Понаписували – всьо, кончили вже дарувать! 
Як начинають дарувать: 

Ой роде, роде багатий,
Та даруйте ви скот рогатий, 
А ви, сестриці, – телиці,
А ви, братіки, – ягниці,
А ви, добрі люди,
По копійо[ч]ці й буде!..

Всім не дарували, а так тільки хрещенім батькам там, 
а такім усім там не дарували. Отаке: валові рушнич-
ки поріжуть, хусточки які там. До голоду такі, як ми, 
були старці, забрали ж коні, геть чисто скот позабі-
рали, то тоже голодні були, як собаки! А  всі равно, 
як не тяглося, а  свайбу справили і повінчали, і  все... 
Ділять коровай! Дозволяються: «Старосто, пане під-
старосто, благословіть молодій коровай розділити!». 
Їх перев’язують знов, вони вносять коровай. Кладуть 
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коровай коло молодої і благословляються. Коровай 
вносять на рушниках. Мати кладе. Один коровай несе 
на рушнику... Благословляються перший раз, другий 
раз і третій раз! Ну, і тут же вони кладуть, начинають 
різать, а ці всі співають, дружки: 

Благослови, Боже, (2)
Пречистий Госпоже,
І отець, і мати,
Коровай розділяти.

***
Глянь же ти на поріг, Діво, (2)
Нисуть твоє віно,
Як біль білесеньке,
Як папір тонесеньке,
З-під білого цвіту
Є по всьому світу.

***
Крайте, ламайте, (2)
Ше й нам дайте,
Ше й тому соколу,
Шо сидить на полу,
Дайте йому!

***
Підошки не крайте – (2)
Музикам оддайте,
Бо музики грали,
А ми танцювали.

***
Наш дружко коровай крає, (2)
Семеро дітей має,
Перевеслом підперезався – 
До короваю прибрався.

***
Подивися, старшая дружко, (2)
Як буяри коровай крадуть,
Під стіл нагинаються,
Коровайом запихаються.
Якби дружки не дивились,
То буяри б подавились...

Розділили та й несуть підошву [низ короваю] музи-
кантам. А ше ж вирізують шишку, серединку віддають 
молодій. А тоді ріжуть батькові й матері, а  тоді хре-
щенім, тоді тіткам, дядькам. Нагукують: «Десь у нашої 
молодої є батько й мати!». А тоді всіх же ж так. Ідуть 
же ж самим рідним, оце батькові й матері хрещенім, 
то тоді вже на тарілку і всім гостям розносять. І «запо-
рожцям». Ранше було кажуть «запорожцям». Несуть 
надвір, і ті по кусочку беруть. А підошву залишають 
музикантам. На тому рушнику, де вони несли коро-
вай, і виносять підошву музикантам. Вони приймають 
цю підошву, грають їм якоїсь веселої, і танцюють. Ше 
ж кладе мати: скіки музикантів  – скіки й рушників, 
і по хлібині сюди ж на підошву. Потанцювали і верта-
ються назад [за стіл]. Дружка ставить вареники, і вже 
дружчини починаються... 

«ЧОБОТИ»  У понеділок, як зять чоботи дає, теща потан-
цює на рядні, а тоді родичі танцюють. Старша свашка 
дає подарки. Як уже продали [молоду]. Тоді зять дає 
вже ж чоботи на тарілці за дочку [молоду]... [Мати 
молодої] не взувається, вона їх через плечі! І видєлує 
[танцює]! Тоді з-за столу виходять, стелять рядно і 
танцюють в самий перед рідні: батько й мати, хреще-
ні, тоді вже рідня, а тоді свайбові... Батькові й матері 
дають подарки. Музики там грають... 

Оце ж ції чоботи, шо зять дав,
А за тії чоботи дочку взяв.
Чоботи, чоботи ви мої,
Наробили клопоту ви мені...
Чоботи, чоботи із бичка,
Чого ви не робите, як дочка?

Оце мати заспівала... Тут дружки начинають співать, 
а мати й батько вже начинають частувать. А дружки 
собі співають:

Пропила мати дочку (2)
На солодкім медочку.
На меду та й на горілці, (2)
Праничок на тарілці.
Як упилася, то й скаче, (2)
Прохмілилась, то й плаче.
– Ой десь моє дитя робить (2)
Та й нікому й не вгодить:
Ні старому й ні малому, (2)
Ні Богові Святому.

А тоді «Пропив батенько дочку...» тоже. Все так само 
до кінця. Як частує батько, то співають:

Розступітеся, чужина,
Та нехай приступить родина,
Та нехай батенько частує,
Щастя й доленьку дарує.

І  частує. У  тарілці стоїть дві чарки, наливають і оце 
цими чарками частують. Батько весільний, а тоді мати 
[тримає тарілку із чарками]. 

ПОСАГ  Ше не вспіли з хати вийти, а тут уже по скриню 
машиною [приїжджають]. І тут уже співають:

Ой на горі жостір, (2)
Готуй, мати, постіль:
Сім подушок пухових,
Сім сорочок шовкових
І скриньку, й перинку
І Марусю-господиньку.

Це ж ті одспівують же, шо стоять у сінях.
Ми нічку не спали, (2)
Куделицю прали.
Та напряли полотна
Од припічка до вікна,
Та пошили блюзо –
Видно спину й пузо.

***
Посохли листочки, (2)
Ви хазяйські дочки.
А якби ви совість мали,
То б такого не казали.

***
Ой якби ти, свахо, добра, (2)
Ти б сиділа вдома
Та такої хурделиці
Пряла дома куделиці.

***
До нас, Марусечко, до нас,
У нас усе гаразд,
Сама піч паляниці пече,
Сама ступа пшоно товче,
Вітер повіває,
Хату, сіни замітає.

Оце ті [співають], що приїхали по скриню, і  ті, шо 
стоять коло скрині. Так співають, а ті одспівують. Ті 
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хотять, шоб вони викидали за постель, за оце все. Та 
співають, шоб вони ж оддали. А  ті собі сидять вго-
щаються – свашки, свати, буяри з дружками і молоді. 
А це вже другі приїхали... Як скриню аж оддають, аж 
тоді дружчини. Аж увечері як коровгай роздадуть, аж 
тоді дружчини. Батько й мати вгощають, а тоді забі-
рають, шо там дають... Виїжджають з воріт і кажуть:

Запалили солом’яну бочку, (2)
Виманили у (кого там) дочку
І скриньку, й перинку,
Ше й Марусю-господиньку.

Взяли скриню й їдьте собі!
А в нашого свата (2)
Солом’яна хата,
Одвірки з ганчірки.
Не давав сват горілки.
А двері з берези.
Йдуть свати тверезі.

Вони собі поїхали. Як ідуть з скриньою, то співають:
Ох і люди ідуть по ліщину,
Гей, гей, гей, люди ідуть по ліщину,
А я іду по дівчину сам!
Ох і люди ідуть з ліщиною,
Гей, гей, гей, люди ідуть з ліщиною,
А я іду з дівчиною вдвох!
Ох і питається батько сина,
Гей, гей, гей, питається батько сина,
Шо коштує ця дівчина в нас?
Ох і шо коштує, треба дати,
Гей, гей, гей, шо коштує, треба дати,
Шоб сиділа коло хати в нас!
Ох і шоб сиділа коло хати,
Гей, гей, гей, шоб сиділа коло хати,
Шоб варила вечеряти нам!
Ох і наварила борщу з бобом,
Гей, гей гей, наварила борщу з бобом,
Поставила свекра лобом – стій!
Ох і наварила борщу з бобом,
Гей, гей гей, наварила борщу з бобом,
Поставила свекра лобом – їж!

Їдуть, це співають ці, шо на скрині. Вже доїжджають 
до хати:

– Тобі, мати, не журитися, (2)
Тобі, мати, веселитися,
Тобі, мати, діжу не місити,
Тобі, мати, печі не топити.
– Як топила в печі, то й буду,
Як місила діжу, то й буду,
Тільки тої слави,
Шо невістки діждали.

Оце привезли вже скриню... Це ж знімають подушки, 
скриню і кладуть батька й матір на ті подушки... Кача-
ють на подушках і співають же... 

Отой Храничці та й погіршало, (2)
А Миколисі та й побільшало,
А Хранисі та й полегшало,
Шо в коморі та й поменшало.

***
Вигрібай, мати, жар, жар,
Буде тобі дочки жаль, жаль,
Кидай у піч дрова,
Оставайся здорова. 

Це як виїжджають з двору од молодої до молодого... 
А я в неньки та вже й на отході,
Посадила горіх на городі.
Засвітила мати свічку – не ясно горить,
З ким хотіла, то не сіла, – серденько болить.
Одрізана скиба хліба,
Та й не притулю,
Та як прийдеш ти увечері,
На врем’я прийму...
Не дивися, що я плачу... 

РЯДЖЕННЯ  («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З  КУР-
МИ  Купали за самим меншим! У вівторок сходяться 
ввечері. Циганщина. Ідуть з рядном: тебе немає оце – 
йдемо туда з рядном! Та так, ті беруть у рядно, а ті ша-
стають. Хто курку ловить, хто сало шукає, шо є! Як 
подарували вже в понеділок, виходять з-за столу і гу-
лять, танцюють. І вже й «Журавля» тоді гуляють, і це 
до півночі!.. Оце прибігла я перша, там друга, третя! 
Ага! Пішли туди! А ці дзвонять в рельсу, щоб сходи-
лись! А та на воротах стоїть – гроші одбира! Вовремня 
не прийшли – значить вже плати! А ті, що пішли кого 
там забірать з рядном, то ті курку ловлять, ті шука-
ють, щоб щось там взять! Що найдуть! Кури ловлять! 
Рубають, патрають! Варять тут борщ... Тоді сідають за 
столи всі... Обідають! Вони вже не молоді, вони вже 
старі! Вже в них [у наречених] ролі ніякої нема! Вони 
сидять разом з усіма! І слухають все те, що вчать, як 
їм співають!.. 

А наш півень сірий, сірий, (2)
Нашу курку пірив, пірив,
Ваша курка чубатенька,
Просилася до батенька!

Це всі вони коротенькі!

«ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ  МОЛОДИХ, КУПАН-
НЯ  БАТЬКІВ  Як останню дитину оддають заміж чи 
женять, то надівають їм [батькам] вінки! Як сідають 
батьки дарувать! З квіток [вінки]. Батькові чіпляють 
чвертку сюди, качана чи морквину, дві цибулини, 
а матері – колиску, дитину й соску. Воно й зараз таке і 
колись таке було! Везуть купать! Ставлять балію здо-
рову, гріють воду з любистком! А тоді ж батьків розді-
вають обох геть, як мати народила! Ведуть до теї балії, 
садовлять їх у балію. А тоді беруть кирпичину і чухра-
ють, замість мочалки!

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ  ВІДВІДИНИ («БУЯРИНЩИНА»)  Як 
приходить молода з калачом до батька, сідають же в 
самий перед за стіл, ложать калача на стіл... Не дають 
по чарці, аж поки калач не розділять! Старости [ді-
лять калач]. З теї сторони один і з цеї сторони. Благо-
словляться і починають різать калач. Там же мед сто-
їть, і вони потрошку меду кладуть на кожний кусочок, 
і  дають в самий перед батькам, хрещеним, дядькам, 
тітками, усім рідним, а тоді – усім людям. Чарочку на-
ливають отеї ж червоної, що вони ж заробили. Нали-
вають і припрошують – це буярин дає і дружко. Це ж 
торжествена така горілка  – це ж не проста, не така, 
що каждий день п’ють! І тоді вже починається гульня. 
Співають, танцюють. Хто шо придумають...  Це «Жу-
равель» – беруться за руки і пашов! Один перший – 
журавель, в яку дірочку веде, туди всі лізуть! А як не 
лізе, то самий задній йде з паском і лупить по задньо-
му месту тіки так! Як завириця [застрягне] широкота-
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за! Як худенька, то тіки «хоп», «хоп» та й побігла. Така, 
як я, як завириця, а він дає тим паском!!! А передня ж 
лізе на дерево, влазить, – розчахує і пашов! І старе, не 
старе – лізь!

Занадився журавель, журавель
До бабиних конопель, конопель.
А тому журавлю, журавлю 
Кийом ножки переб’ю, переб’ю.
Сякий-такий журавель,
Оце ж такий довгоногий,
Сякий-такий дибле,
Конопельки щипле!

І це скі[ль]ки ганяють – оце одну співають і все!.. По 
свайбовому двору! І  на грушу, і  на повітку лізуть, 
і куди хоч! А тоді оцей же ж журавель заводить геть 
усіх у хату, а тоді як підуть попід столами і по лавах, 
і тільки: «Кр-р, кр-р, кр-р, кр-р!». І сідають! І вже Жу-
равель запиває й заїдає... А ще ж у понеділок увечері, 
всі свайбові вгостилися [...], буярин вів геть усіх гос-
тей додому [до себе]! Це ж уся свайба прийде! Це він 
вгощає дома всіх, і йому там кидають гроші. «Буярин-
щина» [казали]. А тепер не водять буярина.

Час буяра вести, (2)
А нам меду нести,
Ще й чарочку пива,
Щоб мати не била...

Циганщина – основне. І це все кончили, і все. В середу 
прибірали та мазали.

Ой погнала наша мати
Та й до череди,
Та й звеліла нам гуляти
Аж до середи.
Од середи до суботи
Та й не буде з нас роботи!

Ото будем ходить допивать, доїдать до решти!!! І  то 
тягне туди й годі! Тягне на свайбу!.. В неділю ходили 
на борщ! Пече хліб молода, борщ варить! Всі ж прихо-
дять на цей борщ. Сусід гукають, обідають. Поїли, по-
співали. Та це й на цьому все... В молодого – перший, 
а в молодої – другий борщ. Це ж як по закону, як старі 
люди кажуть, борщ у молодого перший, бо в молодої 
сватання! А в молодої тоді оп’ять борщ, щоб позвать 
же батьків там, молодої родичів... Раніше в молодої й 
не робили [«борщ»], а в молодого. Це тепер уже... То 
то вони роблять там борщ, щоб же позвать цю вже ро-
дину, щоб же познакомиться. Це тіки так кажуть, що 
невістка варить борщ. А  це вже в понеділок увечері 
«смалять» куховарку! Дає мати хлібину, подарка, гро-
ші, все. А тоді ж вже ті пішли, палять багаття! На во-
ротях! «Куховарко, плигай!» І «смалять»!.. Це як Ма-
рія Сакова була в куховарках! Чулки капронові геть 
на ногах обгоріли, позбігалися! Так само [співали], як 
і буяринові, тільки: 

Час куховарку вести, (2)
Стакан меду нести,
Ще й чарочку пива,
Щоб вдома не били...
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ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Юрківці
Записала С. Маховська 13 листопада 2012 р.  

у с. Юрківці Заставнівського р‑ну Чернівецької обл. 
від Дупешко (Сусінської) Євгенії Антонівни, 1923 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  Якщо він [хлопець] май ду́жчий [багатий], 
та й дужчу брав. А котрий бідніший, то біднішу брав. 
А вже як жили, як їм Бог помагав, то вони були рів-
ні. То ніхто не давав тілько поля, шо люди мали. Але 
робили. Допустим, шо я хочу мати, то я собі сьогодні 
роб’ю та й заробила, трохи склала та й купила собі. 
А як ні, то я взяв і продав, та й не годна я бути разом 
з вами...

СВАТАННЯ («СТАРОСТИ»)  Єк хлопец ходе до дівчини, 
ходили по два роки, по три роки... І коли вже хоче же-
нитися, він сказав їй, шо буде засилати старост. Вона 
іде додому та і каже, шо той-то хоче засилати. Приходя 
тато, мама, вуйко чи брат з жінков  – старости́. При-
ходя, там тогди говоря, балакают. Тато, мама, молодий 
і два старости́. Там перев’язували тих чоловіків руш-
никами або шалянка́ми. То з голими руками не йшли і 
зараз не йдут. Горівку і колачі [несли], два колачі, фай-
ним таким вкрито. Прийшли до хати, ще й приповід-
ують там шось, шо: «Ми йшли та не годні си добити, 
не знали, куда ми ідем, та й до вас повернули, може, 
ми тут собі шось знайдем». Таке, знаєте, шуткували. 
І тогди дают такі колачі родичам, татові. А жінка дає, 
шо несе, бо несе жито, пшеницю. Не так, як тепер, шо 
коробка конфет. Я вже казала, шо це за порада у вас, 
коробка конфет, а  чоловік  – півлітра. Колись так не 
бу́ло. Несла жінка курку [...], а як ні, то качку або гус-
ку, хто мав. Ги би шо такий бли́зький... А там пшени-
ці, жита, а чоловік – пару хліба ці пару колачів... Коли 
зговорилися файно, коли вже збалакалися собі, то всьо 
вже, согласні. А потом вже сідають за стіл, п’ют горівку 
перше до неньо, до тата (то тепер вже «та́то» кажуть, 
а колись казали «не́ньо»), до мами. Той [молодий] дя-
кує, шо вигодували для себе дочку, а для мене жінку... 
То всьо було культурно. А  молода так до його мами, 
тата. Ті слова, шо він казав її родичам, то саме вона ка-
зала. Перед вечором [сваталися]... То як сватали, на-
зивалося «старости». То як відтак шось треба, може, 
укупі, робля весіля разом, то сходилися, а так – ні. Лиш 
в неділю [сваталися]. [Через який час після сватання 
грали весілля?] Через скільки си домовляли. Раніше 
за місяць не було, бо кажуть, шо то людина мусить си 
налагодити. Інтерес но було. Як не хотіла [дівчина ви-
ходити заміж за хлопця, який заслав старостів], то не 

хотіла, а як її не хотіли, то тоже не хотіли. Допустим, як 
до мене іде сватати, а я кажу: «Йой, не треба!». То вже 
не йшли, то самі по свому желанію... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Всьо пекли: хліб, колачі, тісте ́чка, 
рогалики... Торти не пекли, бо тортів тогди не було. 
Колачі ці батьківські́  – великі. Колачі круглі, таких 
два. А потому два маленькі... Там кладут квітки... Вони 
виробляють там всякі з тіста... Пекли [...] пиріжки. Ку-
харка  є, та й жінки коло кухарки, та й вона показує 
їм, каже, бо то не годна то всьо поробити. Один колач 
зроби, він виросте, а другий? Та й мусє помагати...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молода з дружками, а як 
молодий, то молодий і дружба. Уходе до хати: «До-
брий день. Просили вас молодого [запрошували] тато 
і мама, молодий, і я вас буду гарно просити, шоб ви 
приходили до молодого на весіля». В неділю чи там в 
суботу кажуть... Вже як ви прийшли мене кликати, то 
ви покликали, я вам подякувала і даю гроші. Там гро-
ші чи якийсь подарок ви маєте. [Що одягала молода, 
коли запрошувала на весілля?] Сорочки такі повиши-
вані, такі з цятками, горбатки́ такі дуже файні. Є і давні 
горбатки ́, файно вишиті, ще румунські з триколо́ром... 
Є синє і червоне, а є ще жовте. Таке укра́їнське. І мо-
лода вбрана в віночку, файно, з ко ́дами [стрічками]... 
То купуют. А  дружка одягнена, але без віночка. Де-
котра має ко ́ди. Усюда цятки має, ті прибори файні. 
Ко́ди – це лєнти... А як, може, кого нема дома, то він 
[молодий] лишєє запрошення... Вони мають список. 
Так, вас попросили – відмітили, і так далі... У неділю 
[запрошували]. Як кого. Якшо мають багато кликати, 
то в четвер або коли виходе їм...

ВІНКОПЛЕТИНИ  В суботу шили вінок. Молодому шила 
матка, шо вінчає, вінчальна. А  молодій шила сестра 
її віддана чи там мату́шка така. Ще казали, шо каби 
та, шо в парі добре живе, шила вінок. То були вінки 
разні. Плели з бірвінку, з цілого листка. У  мене був 
такий вінок широкий. І капілюшиння було. Шо тепер 
вам сказати, як його нема. Є у нас тут у жінки одної, 
шо берут. Хто хоче, бере [позичає]. І той вінок на ка-
пілюшиння. Ой, то файно було. Капілюшиння  – це 
спеціальне таке плетення, і кругом такі гєрдани ́, всі-
лякі-всілякі. А є таке, шо вішите. Це ткане отако ши-
роко, то капілюшиння дуже гарне. Вінок шили, вінок 
клонили, співали... То як начинають вінок шити, берут 
нитку, голку, по-давному кажуть «штучка» – моташка 
ниток таких. То шили дівчата, то були всякі. То бра-
ли голку, заселяли і аж до порога туда, шоб довгий вік 
був, шоб не пере рубували. Таку довгу нитку [беруть] і 
шиют вінок. І стоїт це тато і мама. Берут голку і нитку 
обоє правими руками, туди голку ту несут, і  ті пус-
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РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  То є така співанка:
Подружки, подружки, шо ви наробили,
Шо ви мою косу навіки розплели.
Навіки розплели, назад заплетіте,
Та най же я війду межі людські діти... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Прикраси ще які були. Отак на-
зивалася «са́лба» – то таке, шо на шию, і там були такі 
гроші, ще від короля, ще хто знає колишні. То були 
гроші такі, не такі, як тепер. А то були такі грони вели-
кі – всьо-всьо в тих грошах, в тих гронах. Це «салба» си 
називала. Дівчина брала собі, не всі мали, але хто хотів, 
хто міг. Це ж треба було гроші ті назбирати. І клали собі 
на груди, файно було. Сорочка вішита і ці грони. А одні 
робили собі на шию... Це за москалів вже пішло, то все 
за руських [почали виходити заміж у білих сукнях]. 
І вельон... Як на весіля ходила кликати, то була в сороч-
ці, рукави вишиті, го́рбатка... Туфлі, черевики... Те, шо 
покривали [молоду], було таке зроблене, як валянка, 
але то покривало. Таке було файне-файне... То то по-
кривало молодий купував. Потом уже покривала того 
не було... Колис одівали [молодому капелюх]. На груди 
[чіпляли квітку молодому]. Через плече [перев’язували 
старостів]. Чим хто мог: хустки, рушники такі великі...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Як приїзжає молодий за молодов, як 
має забирати [...], ще його ж не пускают. Кладут стів 
[ставлять стіл] коло воріт, і  хлопці стают, співают... 
Молоду купити треба, дати горівку... То він дає тоді 
горівку, пиво там, їду ́... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  І тогди кладут на кола-
чі той вінок, і тогди вже клонити хотя [вклонитися]. 
Тато, мама мают клонити молодих... Є  дру́жба, шо 
колач носе на руці у платочку, в хустинку таку файну 
прив’язано. І він носе її на руці, і до церкви, і з церкви 
іде, і за молодов їде...

ПРОЩА. «КОРОНА»  А ще було так, відтак вже це скасу-
вали, шо казали прощу. Клали [ставили] ослін, «лав-
ку» буду казати. Клали лавку на дворі, застелена. Тато 
і мама (це хоц в молодого, хоц в молодій – одно і то 
саме), і тогди вони вкликають [стають на коліна] на ті 
подушки ́, родичі благослов’яют їх. Вони встають, тог-
ди цілуют тата – не ́ня і в руки, і в ноги, і маму. Хоть 
молодий, хоть молода. В руки, в лице. Чоловік [виго-
лошував прощу]. Той, шо на весілю ́. То разні є люди. 
То постарші люди казали, не молоді... 

ВІНЧАННЯ  Весіля ́ бу́ло, то йдуть до церкви вінчатися... 
В неділю рано візбираютьси іти до церкви. То вже вби-
раються, то вже прибирають там чи молодого, чи мо-
лоду... Як він [молодий] приходе скорше, чекає на ню 
[молоду]. А  коло церкви вони вже заходят [разом]... 
То з церкви ідуть, то хлопець молодий, не та як тепер, 
заходят всьо так, шо в тій церкві не можут пройти – 
цього не було, не дай Бог. Тогди бере він собі три-
штири хлопці, іде вже від церкви, із шлюбу та й стоя. 
І кожен хлопец там бере собі дівчат, три дружби – три 
дівчині. Тогди вже заведут за столи, тогди дівчата вже 
співают... І коли вже виведуться надвір, то погуляють 
і всьо. Молоді всьо, конец. Молодь то попросили, по-
співали, побавилися та й всьо. Молоді це йшли від 
церкви, та й тогди всі дівчата та й свашки ́ співали:

Троїца по церкві ходила, (2)
Спаса за ручку водила.
Ой гараз, Спасе, гараз, (2)
Ой будемо дома зараз. 

кают нитку, тогди вже нитку ту врубали. І тогди вже 
зачинають шити ті жінки молоді. Сама одна шиє. Це 
матка – та, шо вінчає, або молодої сестра. Та й вони 
вже стоять там і зачинають співати:

Нехай Господь Бог помагає,
Ненько вінок зачинає.
З зеленого барвіночку (2)
Молодому на головочку.

Та вже як вінок сшиют, позлатят позлітков таков фай-
нов. Дзеркальце [...] маленьке кладут усередину в ві-
нок, вінок тако пришивают до жикєта. Тепер кладут 
квітки та бантик. Колись бу ́ла ко́да, але мала...  Як зши-
ли вінок, скінчили шити гет усьо, то є свашки – жін-
ки: матуші́, вуйни́, сестри сидя і робля китички разні, 
як казали румуни, – «мартішори». І тогди кладуть на 
таріль конфети, копійки, кожному дають, кожній жін-
ці там... Колачі на столу, і вони тогди кладут вінок на 
колачі, і тогди вже позапрятуют всьо відти. А відтак 
вже іде три рази кругом стола – і молодий, і матка іде 
кругом. І  тогди, коли вони вже три рази обійдут, то 
співают:

Ой з руточки дві-три квіточки,
Не калинка си ломе, (2)
Молоденький си клоне...
Ненькові та мамоці,
Всій своїй родиноньці, (2)
Найменшій дитиноньці... 

Молодий си клони, а родичі [батьки] тримають колачі 
з вінком. Пройшли раз, проспівали, другий раз, а тре-
тій раз вже співають, неньо і мама кладе вінок, по-
здоровляють, желають їм усього добра. В молодої так 
само... Як у кого був бірвінок, в кого не бу́ло. У мене 
не було, я  ішла до вас. Сказала, шо у вас хочу. Отак, 
я маю іти брати, має іти в мене дитина рвати бірвінок, 
то ви полочете то водичков, змиєте те чистенько. Він 
чистенький був. Там молода, чи там якшо молодий, 
то молодий іде. У головихи рвуть бірвінку, у неї фай-
ний бірвінок. Та й на той бірвінок беруть тарелі, того 
бірвінку рвете в тарелю. І колач такий був з дирков. 
То через неї треба брати бірвінок. Тогди ножицами 
врубує, три рази рубає молодий чи то молода. А по-
тому той колач берут на рушник, тогди цукерків [...], 
грошей по тім бірвінку понасипають. І  тогди вже ви 
рвете, і я, мату ́ша, рву, і він рве, і молода, – то вже рвут 
усі. Співають:

Ой летіли пташки, летіли
Та й по червону калину,
Та й по зелений бірвінець,
Та й молодому на вінець.
Та й подякуй же Богу за то, (2)
Що таке він зілля зродив.
Що зимою не вмерзає, (2)
А літечком не в’яває. (2)

Потім несуть додому, п’ють горілку. І  всіх по доро-
зі частують, хто є. Як я ото, прімєрно, сто ́ю на обої, 
а ви ідете, вони хвіртку втворяют і запрошают на до-
рогу від бірвінку. А коли б то діти на дорозі, то вони 
м’ясного того, каби то доста всього, і тогди вони роз-
дают дітям, шо є. Принося додому... З по́лудня під ве-
чір [ішли по барвінок]... Сходяться ці, шо мають при-
співувати. То старші... В суботу шиють вінок, в суботу 
поклоня, і то вже в неділю. То скидають вінок, то в тім 
не ходять...
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То не конец, то багато ще є то співа. А як приходя до 
воріт, заходя до воріт та й співают:

Чєму, мамко, не віходиш, (2)
Чому нас си не питаєш,
Ой ці гараз ми гостили, (2)
Що так ми ся припізнили.
Бо не було попа дома, (2)
Бо поїхав піп до Львова
Та й ключики купувати, (2)
Молоденьким шлюб давати... 

Це вже брав батько мід та й колачі. Колач бере батько-
ва сторона. Коли вже повінчаються, виходя надвір, то 
батько кроїт, а матка чи хтось там другий [...] намащує 
медом і [...] кожній людині дає. Батько і ма ́тка [трима-
ли вінці над молодими] – ті, шо вінчают... Стеле матка 
рушник, кладе цукор під ноги [...], кладе гроші і мо-
лодій, і молодому. Вони стают на той рушник, на той 
цукор, на ті гроші, щоби вік їм був такий добрий, щоб 
щасливий був... А вже коли повінчали, молодий зби-
раєси вже там, їде за молодов. Раньше їхали фірами. 
Я говорю за раньше, нє за тепер... Коні, дві-три фіри, 
штири, – кілько є тих свашок, шо їдут. Коні затикані 
лєнтами... За руських вінчання не було, то тепер вже 
вінчаються. Церкви бу ́ли, але не позволяли ходити до 
церкви. Ні діти, ні старші люди. Вінчалися, йшли, та 
шо їм зробля. Було всьо. То перебули... Я ще вінчалася 
по Божому, ще ніхто нічо’. Віддавали [рушник] тому, 
шо дзвонить в церкві, паламар... 

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  За руських уже [почали реєстру-
вати шлюб]. [У якому році Ви виходили заміж?] В со-
рок другому [1942 р.]. Я розписувалася. Ще комуніс-
тов тих не бу́ло, таких, шо не позволяли. До весілля 
[реєстрували шлюб]... Треба було іти в Заставну, в ра-
йон, брати позвоління, шо позволяють одружитися. 
То були, шо пішли, а не позволяли, бо не мали років 
своїх. В метриці писали... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ / РЕЄСТРАЦІЇ 
ШЛЮБУ  Після вінчання той молодий іде собі додо-
му, молода – собі додому. Забав’яються. Тогди моло-
дий вже збирається їхати за молодов, свашки́ сідают 
на фіри та їдут. А відти вже молодий молоду забирає... 
Є і зараз, як від шлюбу ідут, з церкви ідут, молодого 
переливают і молоду переливают [переливають доро-
гу молодим]. Діти переливают, з родичів самих. Отак 
якшо є менший брат або менша сестра, ці [чи], може, 
в брата є діти. Переливають...

ВЕСІЛЬНА СВІЧКА  [Світилка] несе свічки ті, шо матка 
вінчає. Вона несе дві свічки, так гарно вбрані до церк-
ви. А  коли йдут вінчатися, то матка вже розв’язує. 
Повінчає, зв’язує та й знов. Світивка приносе вже 
додому, і тогди вже в’яжуть до колачів... Ввечір, коли 
вже молоду привезут до молодого [...], тогди ті свічки 
розв’язуют і ті колачі батькам клонят, там вже рубают, 
дают гостям... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Від молодого [дружба], а в молодої – 
дружка... [Хто такий «ватаже́л»?] Ну, там з родини, 
або як нема з родини, то товариша свого. З палицею, 
хустинка на палиці, ще й така файна. А дру́жба – з ко-
лачем. І той хлопец, і той хлопец. Не чоловік, а хлопец. 
Ходе та й робе, як інші. Світивка є... Колись такого не 
було. Були лиш самі старші люди. Самі рідні, друже́ні, 
вже шо подруже ́ні. Наприклад, ви моя сестра, у вас є 

діти, і то ж ці малі діти не ходили та, як тепер. Ні, не 
дай Боже. Самі старші люди. Гуляли собі, забав’ялиси, 
співали пісні, які ви хочете... А зараз одні діти. Не одна 
дитина зі мною не ходила. У нас є такі, шо ходя [ку-
харки]. І  тогди вже вони печуть, рідні допомагають 
приходя... Отако, ви моїй сестри донька чи невістка, 
чи, може, внуків моїх жінка – то значить свашка. І там, 
і  там... За молодою як ідут, ті [світилки] тоже несут 
[свічки]. Світивка іде. Тако сидє: батько, матка, моло-
дий, дружба, світивка. Вона за колачами тако сидит. 
Є старша дружка і менша дружка, і дружба, і ватажел. 
Дружба – це з колачами, а ватажели – з палицев. На па-
лиці хустина ця гарна прив’язана. Її привязуют йому 
свашки. Є браття. У молодого браття жонаті. Є ті, шо 
рознося тарілки, кухарка видає, а вони носили...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Мнясо було, галушки там, капуста, 
на́чінка, «баба», кукурудзяна[каша], печена з олієм, 
там яйці, там трошки муки тої білої, шоб вона си не 
розсипала. Було, шо їсти. Їли, шо попадало. Ніхто не 
дивив, не вибирав тако, як тепер. Готували другої дни-
ни борщ. То давно було... Горілка та й напій. От брали 
хліб, пекли ті грінки, шо вже хліб зачерствів, клали на 
шпаргат, припікали його, аби був такий пригоре ́ний. 
Кидали в бочку, розварювали цукор з водов, сипали 
в бочку, кидали дріжджі. І то напій... То два графіни 
[горілки], то мало... Колись сідають за стіл, по одній 
вип’ють. То не накладають, як тепер... Одна отак пе-
ред кожним мала ще й велика [чарки]... З  одної [та-
рілки їли]. Клали в миски, то не було тарілок таких. 
Були череп’яні такі, шо виробляют, глиня́ні... Галушки 
з круп кукурудзяних нарєжу, голубці ці. Цибуля, олія, 
приправа там [...], кріп, петрушка, морква... То закру-
те, поклали там і всьо. То сідають всі за стіл разом, 
і  тогди собі цей хазяїн, буду казати «тато», наливає 
собі того напою і дякує гостям всім: «Дякую, шо при-
йшли. Пийте, їжте, забав’яйтеся, майте волю». І  тог-
ди не шукає стограмівки, аби пив, він вже їст. Поки ті 
прийдут, він вже й наїв...

МУЗИКАНТИ  Трубки ці-во, скрипки, бас. А оці «гоги-
моги», шо тепер грают, так не було. То було файно. По-
танцювали, знали куди, та й якас охота була... А музи-
канти як приходили, то приїхают, у воріт стоют та й 
грают. І тогди виходит господар з колачами, і просит 
на обо ́ру [на подвір’я]. І тогди запроша́є їх з колача-
ми. Самий запрошає. Тогди вони вже йдут на обору, 
на оборі грают... То гарно було погуляти. До церкви 
музика іде з молодим, молоді заходя до церкви, а му-
зиканти чекают. Вінчаються. А  відти вони вже знов 
грают, і вже там молодий чи молода бере собі молодих 
дівчат, а молодий бере собі пару хлопців. Небагато...

ДАРУВАННЯ  Хто як міг, так давав [дарував]... То тепер, 
як приходя, так даруют. Колис – нє. Колис, як мают да-
вати вечерю, а то молодий за молодов заранє їхав. Піс-
ля церкви, приходя з церкви, коли вінчаються. Друга 
година, аж півтретої – всьо за столами вже їдя, і ви-
ходя з-за столів, всьо гуляє. Коли вже перед вечором, 
вже закликают за стіл, то вже молодий збирається за 
молодов. Тоді вже всі підходя вітати. Стає молодий 
за стів, батько і матка [хрещені батьки], і дружба – це 
четверо їх сидя. Є два тарелі: одна – на хліб, а одна – 
на гроші. І  тогди приступає тато і мама, п’є горівки 
до молодого. Хоть до молодої, хоть до молодого. І так 
кожний гість, підходе – вітає. То матка забирає гроші. 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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А  тогди бере, коли вже в тій тарелі гроші, а  моц те-
пер цього нема, молодий кличе маму: «Хочу вам дати 
за то, шо ви мене плекали». І бере грошей, і мамці за 
пазуху... Раньше це було. У молодої теж в цей час, бо 
зара’ приїде молодий. Молода теж давала мамі гроші... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  А потому вже, коли весіля роз-
ходиться, матка бере кроїт колач і роздає всім-всім. Це 
в молодого... І так іду я з чоловіком, і ви з чоловіком, 
і ще там. Ці чоловіки несут колачі – то файно було. Шо 
хто мав, то і колачі несли [гості]. Хліб, колачі і шо хто 
міг... Це колачі несуть до молодого. Чотири. Один там 
чи кілько врізали... Вони ріжуть у таку миску, і  тог-
ди батько несе, а матка тримає мід в банці, у «слоїку» 
буду казати, той дає хліб, намащує матка і кожному-
кожному по такім [маленькому] кусочку...

ПОСАГ («ПРИ ́ДАНЕ»)  Не було ні стінки, ні шафи, нічо-
го. Скриня та й подушки, як мама скілько приготувала. 
Там верети́, там тих налавників. Коців не було та й не 
було тих ковдрі́в. Всьо було руками робле́не. Та й кож-
на мама хотіла надати багато чого. Ні столів не давали, 
ні шкафів не давали, нічо’ не давали. То при́дане разом 
з молодою [відвозили]... А було так, шо от мій син же-
нився, в її сім’ї дванадцятеро дітей, то нічо’ не було... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Вже приїхали, при-
везли молоду [...], свекруха виходить, молода заходит 
тоді до хати з колачами. Це такі спеціально колачі [...] 
везе до свекрухи і там каже: «Добрий вечір, мамо, 
я прийшла до вас ні на місяць, ні на два, ні на рік, а на 
цілий свій вік!». Обнімає [свекруха] тогди як неві-
сточку вже... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Увечір, коли молоду привез-
ли, і коли роб’є вони там, забав’яються, молода сідає. 
Молодий – на крісло [...], подушку кладут на коліна, 
і тогди молода сідає на коліна, і тогди розбирают її... 
І  тогди знімають то капілюшиння... Тогди завивают 
її в хустку. То матка завиває... То яку хустку собі, то 
і матці таку. Матка завиває її, а вона – матку. І тогди 
музика грає, вони ідут з маткою гуляти... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  І коли вони 
вже мають відходити, должна бути палка, палиця  – 
бук такий, і калини такий горщ здоровий, квітки всі-
лякі, прив’язані до тої палиці, і червона кода [стрічка]. 
Темно-червона кода, така довга. То несе або сестра 
рідна, або мату ́ша рідна. Так як вашої мами сестра – 
матуша вам. І тогди несут, і співают, шо:

Наша молода в дівках ходила,
Ненькові й мамці личенько вмила. (2)

Ідут, співают дорогою. Від молодого несут ту палицю 
і несут до мами до її. Шо відти та мама дала, то мама 
його дає. Прибирают там. Але він каже, шо треба. 
А там кладут цю палицю надворі... Принесли обід, по-
бавилися, поспівали, гай вже ідут, палицев тов лагодя, 
вже випроводжают, плещут. Гостям плещут, ідут пле-
щут. Приходя, плещут. І зараз так... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («НЕСТИ 
ОБІД МОЛОДІЙ»)  То як вчора було весілля, в неді-
лю, а сьодні понедівнок, несут молодій обід. Від неї до 
молодого несуть обід. То файненькі збираються, ідут. 
Жінки. Це всьо по-старому... І  кожна має тарілочку. 
У тій тарілоцці кожна має своє, шо дали: то печення, 
то конфету, там ковбаса, – ну, всього-всього. Та й не-

суть молодій обід. І так приймають їх файно, і тогди 
вони сідают, вже закладют [запросять] їх за столи, 
і вони то всьо розкладают. Молода і молодий сідают 
за стіл, співают тогди... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  За москалів 
віддавалася моя сестра, то вони принесли горстку ко-
нопель та кіпари – порохи робили. В старому не було, 
колис не було. За румунів не було. Це москалі були в 
роки сорок перші [1940-ві рр.], але вони ще такої влас-
ти не мали. Але коли вже война началася, та й вже тог-
ди вони прийшли... 

РЯДЖЕННЯ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Колис не було [ря-
джених], а тепер є... За руських робили весіля дома, то 
всі переодівалися. Я  цього не люб’ю. Но воно не іде 
для молодьожі. Всяко переодівалися... Коли вже кін-
чают вечеряти, то вже батькам  – курки печені. Бать-
кові – курка печена. Та й кухарка вже кличе свашок: 
«Гай ходіть співати батькам». Та і вже приносе ту курку 
кухарка та й молодому, та й батькам. Курка як звичай-
но ціла, така печена, прикрашена квітками [...], рушни-
ком таким напереді вкрита. Вона [кухарка] приходить 
до батька, приносе йому. Та й так до молодого. І тогди 
вони то приймают. Батькові – одну і молодому – одну. 
У молодої – нє, це лиш у молодого. А тогди дружба бере 
ту курку, дружба молодого [...], вони тогди на тарілях 
то ріжуть і дают гостям. А той ту тарілку з тим, шо там 
си лишає, голова куряча, то прикриває то всьо, гроші 
кладе та й так віддає ку́харці. Та й молодий так тоже... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  То в скриню клали [весільний 
вінок]. То такий був звичай. Цей вінок сидів [лежав], 
кілько людина жила. Коли людина слаба була, напри-
клад, тако як я, той вінок кладеться в подушку, шоб 
класти під мене, як я умру. І в молодого так само. Так 
раньше було... То ніколи не носили [обручки]. Були, 
але тако як по п’ять сото ́к чи по шість сото ́к. Най би 
вона була вбрала той перстень та йшла сапати. Не 
було. Персте́ня були, але це лиш для молодих, котрі си 
вінчали. А такі не ходили в перстенях...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  Співали: 
– Ой свату, свату, в вишневім саду
Чи ви горілку засолодили? (2) 
– В вишневім саду та ми робили,
Сім відер горілки засолодили. (2)
Файна та й по силі у саду вишня,
Та й файна з Марії буде ґаздиня. (2) 

Як сідают коло стола чоловіки, то співают усі. І  всі 
співанки давні-давні, ще від діда, з пра́діда. А  тепер 
кілько народу п’ют та й п’ют, ви би співали, балакали 
ви би. А то підуть по кафе, сидя, ті жінки п’ют, мені 
аж лячно стає. Я співаю без міри. Я казала, шо я маю 
взяти магнітофон і записати всі пісні:

– Світить місяць, світить ясний,
А ти, жито, зеленій.
Мене дома усі сварять,
Хоч ти, милий, пожалій.
Мене дома усі сварять,
Хоч ти, милий, пожалій.
– Пожалів би тебе, мила, 
Якби думав тебе брать.
Через місяць або раньше
Думав тебе покидать.
Через місяць або раньше
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Думав тебе покидать.
– Покидаєш мене, милий,
Покидаєш, покидай,
Якщо будеш женитися,
На весілля запрошай.
Як прийшла я на весілля,
Стала собі в стороні,
Полились милому сльози
Ще раніше, як мені.
Полились милому сльози
Ще раніше, як мені.
– Ой є в мене старший братчик,
Він хотів нас у куми взять.
Давай, милий, покумаймось,
Легше буде забувать...
Давай, милий, покумаймось,
Легше буде забувать.
Легше буде мому серцю
Тебе «кумом» називать...

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Оселівка

Записала С. Маховська 11 листопада 2012 р.  
у с. Оселівка Кельменецького р‑ну Чернівецької обл. 

від Бежнарь Любові Григорівни, 1932 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Старших [спочатку віддавали заміж або 
одружували], але бувало, шо і менших віддавали. Та 
має собі там, хоче того, то роблять ті весіля́... От в тебе 
дві десятини є поля, ти віддаєсса, а в мене лиш десяти-
на. Я сидю, іди до мене з десятиною, та й будемо мати 
дві. А той має десятину, а я з двома десятинами, то вже 
маєм три. А то: «Ади, – каже, – в неї і коврика нема, 
воно бідне». – «А мені ковриків не треба, аби була по-
стель, шоб було де лягти». – «А мені, – каже, – десяти-
ни не треба, мені жінки треба». А як я віддавалася, то 
каже: «Най буде в єднім льоді, але до сподобі. А як в 
неї буде десять льодів, а я її не люблю, шо мнє з того». 
Як було тогди, так і зараз...

СВАТАННЯ («ПИТИ МОГОРИЧ»)  От хочу вже я цієї ді-
вчини, прийшли, кіко там вже бере. Бере чоловіка, це 
називали «старости́». Жінка іде з ним чи чоловік з жін-
кою свою. Якщо дівка несогласна, каже: «Я ще хочу ді-
вочити, я ще хочу побути сама». Відмовляє, бо не хоче 
за него іти. А як хоче, то каже: «Я вже виходю заміж». 
Прийшли так собі. Тоді перев’язують рушниками їх. 
Це вже старости́ мають бути. А тоди збирається вже 
родина, там на кілько я хочу. Сестра, брат у мене  є, 
п’ют могорич... І  тоди викладают, коли весілля... Вже 
тут [у дівчини] перев’язували рушниками [старостів]. 
Були й куповані, але більшою частю робили самі. Моя 
мама сама робила. Так робе, і звідси такі полоси, і звід-
си червоні і чорні. Від краю тоже тако білого. То міря-
ли, який рушник, шоб усі єднакові ішли. Хто прийшов 
з молодим, тих перев’язували, єдин рушник такий. Вже 
сідають за стіл, кого запросє, п’ют могорич... Ходили 
зараннє. «Куди ідете?» – «На могорич». – «До кого?» – 
«До того і до того». Вже п’ют могорич, співают, вухка-
ют. Я вухкаю, ти свищещ, а той ухкає...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Дівчата-дружки мають 
сходити з молодою  – просити на весілля до кожної 
хати. Кілько тато заказав – сто людей, дев’яносто лю-

дей, ми маєм до того іти: «Просили тато і мама, і я вас 
просю, приходіть на весілля на таку неділю». Такі ка-
лачики маленькі молодим і дают. Я прийшла просити 
на весіля ́, вона мені віддає назад і ще покладе гроші, 
кілко хто желає  – чи десять, чи п’ять, чи штири, чи 
рубель... А якшо нема, то в нас сіяли коноплі [...] і ро-
били пові́сма, то має дати повісмо, ти маєш іти з тим 
повісмом... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ ́»)  Деревце рубали 
тако, як до стелі. І  дружки́ гуляют з тим деревцем, 
і  тогди винося надвір, і  ідут тако. Котрий, якшо ве-
ликий, то лиш «хоп» деревце, деруться за середну га-
лузку. Середну – та, шо в середині, шоби уломати, бо 
у мене є корова, тою галузкою на базар [добре] про-
давати... Дружки його [весільне деревце] вбирали 
у молодої. А у молодого є світивки ́... Коби лиш було 
п’ять галузок. Шоб було таке файне, кругле. Вбирали 
зеленню, барвіночок, шо стелиться тако. Того барвін-
ку рвут. Як вже урвали у мене того барвінку до мерця, 
то вже не даєш до молодих [того року]. Іде молодий 
за молодою... Там є ті дружби [...], несуть то деревце́ 
до молодих і дають молодій то деревце, а від молодої 
беруть її деревце. І  тоді рвут їх обох, і  то, і  то рвут. 
І чоловіки, і хлопці...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Тогди не було таких стравів, як те-
пер. Покладут [поставлять] холодец, борщ, голубці, 
мнясо. Риба, в кого є, в кого нема риби, – лиш мнясо... 
І з бураків робили, і з сахарю робили [горілку]. Жінки 
тогди так не пили. Є такі, шо пили... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Молода бере собі дружки́ – три чи дві, 
чи п’ять. Бо є родина велика, то бере собі п’ять... «Мо-
лодий» і «молода» [кажуть]. Дружба. Хлопець [моло-
дий] бере собі чи два, чи три [дружби], із ним ходя 
просити на весіля. Молода теж бере чи три дружки, чи 
штири... Світивка має тримати свічку і робля хрестик 
тако, робля свєчкою на стелі. Там куриться димочок і 
так. Світивка – це дівчинка, чи його сестра, чи перва 
сестра, вже кому хто підходить. Коли вже молодий іде 
за молодою, то в молодої тримають свічку і мають зро-
бити два хрестики [якщо] є дві світивки, [то] стають 
дві, а як єдна ́, то єдна робить... У дівчини [молодої] – 
дружки ́, а в молодого – дружби́ і світивки́... Староста 
[вів весілля] – той, шо ішов в старости, шо йшов пита-
тись... Більшу часть з родини [брали старосту]... Моєї 
сестри дочка, а я її вінчала. То вона мені – «фіна ́», а я 
їй – ма ́тка, я нанашка її...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Тепер біле плаття, а тоди яке було 
плаття. Тут новеньке купля. А прикраси – шнурочок. 
Хіба були такі, як зара’... Ти в чоботах, а я у ботінках – 
шо хто мав. Так само і хлопець [молодий]. Костюм, 
сорочка, штани, курточка, а  нє, пальто таке... Яка 
фата?! З  марлі робили. Терли якусь бараболю, крох-
малили, шоб тримався. Стрічки купляли які хочеш: і 
білі, і сині, і червоні, і розові. А молодому шо там, квіт-
ку вчепили, заграли. Причипила відти і відти шпиль-
кою. Сорочку несли [дружки ́] молодому від молодої. 
В день весілля грали, з музикою... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  А  якшо мій чоловік вмер, і  там 
кладут той вінец, шо на дівку, то другі кладут вінець. 
Той такий гарний, вироблений на дівчину, а  той та-
кий, лиш сюда полосочка і сюда... Було так, шо жінка 
робила [вінок]. Було так, шо бере папіроску і сімня 
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[насіння]. То коноплі сіют і молотя, і  кладут то сім-
нячко туда, і ту папіроску закручуют. І то вєточку таку 
роблять, закручуют віночок. То умоче в віск, він роз-
топлюється, і вмочає то, і тако застигає, і такий скру-
чуют віночок. Були [обручки]. Чоловік в нас робив з 
грошей...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ЗУСТРІЧ 
МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Мати обсипала житом, 
[кропила] свяченою водою... Батьки виходя на поро-
зі з колачами. Три рази – мамі, татові, шість раз має 
махнути головою. Тоді заходя до молодої. Вона в хаті...

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Розплітали косу, чеса-
ли косу. Мама чеше, тато чеше, бабка і дід, і сестрич-
ка – всі, всі, тако родина... На стуло [стілець] так кла-
ли подушку, та й сідала. А молода встає, а дівчина раз 
і сіла, бо хоче заміж. І дружки, як хтя, чешут [косу]. 
А на весіля коси зв’язані були отак...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  Пішки ішли до 
церкви. То тепер машина, а колись, то давно було, такі 
китиці́ до коней... Вона – собі з дому, він – собі з дому. 
Вінчалися і в неділю, вінчалися і в суботу, бо десь, 
каже батюшка, шо має їхати. Стали на рушник... То 
позаписуються, дают заяву. До весілля розпишутса. 
Прийшла до секретаря: «Мама твоя знає?» – «Знає!» – 
«А тато?» – «Знає»...

ПОСАД  Вже грає марш, вже до хати заводити. Вже всі – 
дружки́, браття ́ всі – за руки. Молоді, а старі уже тако 
стали збоку, подивилися. Вони обходя три рази стіл... 
Молоді обійшли, сіли вже, тогди вже сідають гості. 
Я, май молода, сідаю коло молодих, молоді май коло 
мене... І гості їли, і молода їсть. Молода церемонитса, 
кажуть: «Їж, бо молодий не даст тобі їсти!»...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Батько тоже з 
матков купує молодій, шо пожелає. Той купив холо-
дільник, той купив стіральну машину... А відтоди де 
були машини, це я кажу, шо тепер... Тоді додому за-
брали собі, а матка з батьком, як має бджоли, то бере 
свій мед. А як не має, то має купити мед. І такі кубоч-
ки порубати колач, і в мід вмочати, і всім, всім [дає]. 
Тоді: «Бдж-дж-ж, гай беріть солодке, беріть солодке, 
бджоли». Сьогодні весіля і сьогодні роздають [пода-
рунки]. Хто – гроші, хто – подушку... Борше так послє, 
як люди поїдять, тоди давали. А зараз, то вперед пови-
тают, а тоді сідають та їдять... Дідам і бабкам [молодо-
го давала подарунки молода]... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  То вже як віходя з-за стола, 
матка зібрала, матка і розібрала. За столом должні 
розбирати. Поклав вельон, а тоди вінок, та й тогди вже 
розкручує. Дружба гуляє з тою фатою. Потім зв’яже 
докупи їх [молодих]... 

ПОСАГ  У нас садовили, от як є в мене сестра, то вже за-
бирає молоду та й бере подушки ́: «Я так дерла пір’я, 
чуть не вмерла, давайте гроші, купіть у мене». А він 
дає п’ять-десять рублів. «Та шо лиш всього? Я  кілко 
ночів не спала, кілко я дерла пір’я, чуть не вмерла. Це 
дешево!». Хоче ще грошей. Той дає. Та же забирає мо-
лоду і подушки, шо є, шо мама дає. «Прийдете завтра 
за коровою чи за вівца ́ми»; «Прийдете, візмете коня, 
ми спечемо ратиці»; «Прийдете, візмете корову ту, шо 
порпає полову». Це курка, давали курей. Тоді вже за-
бирає молоду і везе до себе...

ПЕРЕЙМА («ВАДРОВЕ ́»)  А як іде дівка з цего села в то 
село, тут перекладають ослін. Беруть вадрове́. Дають 
відро горівки: «Це мало, наша молода дорога». Кладе 
ще. «Гроші клади!» Хлопці і чоловіки там стоя, бо хо-
чуть випити по сто грам. Та ж графін кладе горівки...

с. Росошани
Записала Н. Баликова 2005 р. у с. Росошани 

Кельменецького р‑ну Чернівецької обл. 
від Дідика Миколи Івановича, 1925 р. н.,  

Дячук Олени Микитівни, 1923 р. н.,  
Кордулян Олени Тодосівни, 1916 р. н.,  

та Мотронюк Марії Іллівни, 1940 р. н.

СВАТАННЯ («ПИТИ СЛОВО»)  Ця хата, в якій ми зараз 
живемо, моєї бабусі Параски. Тут виросла моя мама. 
В дівоцтві до неї ходив один хлопець, а тато так тільки 
зрідка заходив. Але коли він побачив, що той другий 
ходить постійно, питає маму: «Чого цей хлопець хо-
дить до тебе?» – «Каже, що хоче женитися». – «А ти 
дай мені “знак”, – каже тато, – я покажу дома і скажу, 
що хочу тебе брати». Мама недовго думала і стягнула 
великий дорогий дуже шалок, що був постелений на 
скрині. Він перекинув його через руку і пішов додо-
му, а мама, нічого не кажучи, зайшла в кімнату і лягла 
на припічку. Бабуся питає: «З ким так довго стояла?». 
Вона відповіла. А  вранці бабуся кинулася, що нема 
шалка, і каже діду: «Батьку, наша дівка вже “знак” по-
дала». А той каже: «Ну то хай подає, хіба тобі з ним 
жити?». А через три тижні в мами з татом було весіл-
ля... Шубу, платок дорогий, пальто, сапоги [давали]. 
А як женіх такий, що не вірить, що його не обмануть, 
то вимагає не по одному, як це дають, а ще те і ще те... 
А вона як любить, то все дає... Поняття «дати гарбуза» 
в наших краях не було. На великій Україні ми бачи-
ли: дівчина виносить або рушники, або гарбуза, якщо 
вона не хоче йти... Приходили [старости]. Він сам ска-
зав зразу: «Дивись, прийде вуйко Парфентій, щоб ти 
мене не осрамила». Було студено, якраз на Різдвяні 
дні. Прийшов вуйко Парфеній, став з дєдьом [татом] 
говорити. Каже: «Той хлопец [...] хоче женитися, чи ви 
согласні свою дівку віддати за него?». А  дєдьо каже: 
«Я не знаю, то її діло, чи йти за него, я ще не старався, 
щоб її віддати»... А мені було всього шістнадцять год... 
Ввечері той же вуйко Парфеній узяв півлітра горівки, 
та й сам молодий прийшов до нас знову, та й «випили 
слово»... Сватання відбувається так: жених просить 
двох своїх родичів, щоб ішли за старостів. Ті, разом 
з женихом, йдуть ввечері з колачами до хати нєвєс-
ти. «Добрий вечір!» – «Добрий вечір!» – «А чи знаєте, 
чого ми прийшли?.. Ми чули, що у вас продається 
теличка»... І  з цієї телички  – доводять до кінця: «Чи 
ви згодні, щоб наш парубок та взяв вашу дівку?». [Ді-
вчина] стоїть, сперлася до одвірку чи стіни, слухає... 
Не колупає [піч]... А  тоді, коли питають її, каже, що 
згодна,  – вона ж уже «знак» дала. Тобто мета старо-
стів – дізнатися, чи згодні обидві сторони, а вже потім, 
коли буде могорич, назвуть дату весілля. У хаті довго 
не засиджуються. По сто грам випили, та й усе... Як 
заходимо до хати, батьки дівчини вже знают, бо ж хло-
пец той до неї ходив... Якщо вони согласні, то дають 
своїх пару колачів. Боштани [гарбузи] у нас не давали. 
Але бувало, що й відказували старостам. Ади, сестра 
моя Сяня, її засватав Толя Алексіїв, він робив їздовим. 
Щось у них потом не заладилось, і вона пішла за Вань-
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ку. А «знак» давала, той «знак» так і лишився у него. 
Прийшов той хлопец на другий день... А  мої батьки 
сказали: «Ти, Толя, не ходи, бо молода втікла за друго-
го». І на цьому кінчилося його сватання...

ЗАРУЧИНИ («ПИТИ МОГОРИЧ»)  Ми були студентами, 
вчилися в Чернівцях, приїхали в суботу вдень, а ввече-
рі – могорич... Мама молодого також спекла колачі, бо 
то з хлібом треба було йти... Вона з колачами, старости 
з колачами. Старостів було двоє чи четверо... Тоди не 
було так багато старостів, як зараз... А  моя мама теж 
пекла колачі. Перед тим як прийти до нас, гості збира-
лися в хаті молодого – «фіни», нанашки, куми, – а потім 
всією церемонією рушили до нас, зайшли, сказали «До-
брий вечір», поцілувалися, бо ж уже майбутні родичі. 
Та й мої батьки запросили гостей за стіл, почали вгоща-
ти. Це називається «пити могорич». По одній випили і 
починають договорятися. Спочатку молодий каже, що 
хоче взяти мене за жінку, а тоди старости розказуют, як 
вони домовилися, а потім обговорюють, коли і яке має 
бути весілля, кому які подарунки дарувати, чи мають 
бути в нанашка гості, скільки їх, яка має музика грати, 
хто за ким який посаг дає. Та як усе це обговорили, то 
можуть і добре пригоститися, і поспівати. Тут уже й су-
сіди можут зайти, і гармошка, якщо запросять...

ДІВИЧ-ВЕЧІР Беруть сито, зав’язують його таким шов-
ком, а в сито кладут жевну [весільне печиво], коржики, 
горіхи і подарунки від молодого молодій. Приходять, 
а молода сидить за столом – з дружками. Це в суботу 
ввечері. А  ці, що прийшли, юхкают, з  ситом гуляють, 
а  в сито кладут багато горіхів, щоб воно тарахкало. 
Хлопці дівчат запрошуют до танцю, але молодого серед 
них нема. Музика грає, бо хто багатший був, запрошу-
вав музику. У тата мого музика була з Локачан [сусіднє 
село]... Дружби від нього принесли мені юпку і кофточ-
ку, а я тут йому поклала сорочку, жевну [хліб], все, що 
треба... І так вони понесли назад... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Я була файно одягнена – в кофті і 
юпці шерстяній... У мене костюм був синій шерстяний, 
спідниця-графіровка, дві чорні лєнточки по подолу. 
Я молодому вишила сорочку і штани з полотна, сороч-
ка – хрестиком вишивала, квітки різні... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Доки не прийде музи-
ка, наречена ходить у платті, але без вінка. Але ось чути 
музику, з нею йдуть два або чотири старости молодого, 
серед них обов’язково ті, хто її сватав, кілька дружбів 
від молодого. Вінок молодої уже лежить на калачі. Бать-
ки підносять калачі з вінком до доньки, вона їм вклоня-
ється. Увесь цей час музика грає «До вінка». Тоді одна 
із більш досвідчених родичок одягає на молоду вінок. 
Дві дружки стають по обидва боки від молодої, беруть 
її за руки і піднімають. Котра з них потім перша сяде на 
стілець, тій і заміж виходити першій... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Два, чотири 
або більше старостів від молодого, перев’язані руш-
никами, з колачами під рукою, з музикою йдуть до ве-
сільного батька. У  батька вже є гості, він їх приймає. 
Вгощаються, як має бути, але недовго. Із страв – тільки 
закуска, хоч, правда, тепер уже що хочеш ставлять... 

ПОСАД  Молодого садять на стілець, на який кладуть 
подушку, аби життя його в новій ролі було легким і 
приємним. Або раніше стелили кожух вовною догори. 
«Будь же, зятю, багатий, як кожух волохатий»... Весіль-

на матка [нанашка] пришиває йому на правий бік квіт-
ку з довгими стрічками – вінок, який з дарами напере-
додні ввечері йому прислала наречена... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Як виводять нєвєсту з-за 
стола, то дружки – хто там є дружки – стают за стіл, 
музика грає ту мелодію, що вона є для цього. Жевни по-
винні бути на чотирьох углах, як починають кружляти 
три рази, то нєвєста має вклонятися хлібові. А коли ви-
водять з хати, то так і кажуть хлопцям: «Не спішіть». 
А виводить з хати молоду старший дружба, він пере-
дній має бути. А тато й мама [...] брали тарілку найкра-
сивішу, там має бути жито й барвінок. І цим посипа-
ли – тільки нєвесту. Вони там ідут, мама ззаду і поси-
пає. І коли кружляють молоду вже на вулиці, мама йде і 
ще й там посипає. А в останній раз – посипає усіх моло-
дих. Три рази кружляють стіл і три рази на вулиці. Але 
обов’язково має бути жито, жито – це на життя мама 
благословляє... Молодого і молоду виводять з хати од-
наково. Тільки його виводять у нього дома, а її – у неї 
дома. А якщо обоє з однієї хати виходять, то тоді благо-
словляють батьки з обох сторін. Молоді вклоняються. 
Батьки благословляють їх іконами: вручають молодому 
образ «Христа Спасителя», молодій – образ «Божої Ма-
тері». Обабіч молодих стають нанашки: батько з кала-
чами – біля молодого, матка зі свічками – біля молодої, 
з  обох боків й позаду  – старости, дружби й дружки, 
родичі, близькі і друзі, і таким чином весільний поїзд 
рушає до церкви...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ  До вінчання молодий 
і молода несуть образи, обвиті рушниками. Кожному з 
хати дають ту ікону, яка є найкраща, найцінніша дома... 
Пишуться [реєструють шлюб] молоді в сільській раді... 
У  ЗАГСі молоді кланяються батькам, [молодим] сте-
лять весільний рушник. Потім той рушник дадуть тим 
батькам, у кого будуть жити. Ще одним рушником їм 
нанашка перев’язує руки, щоб у мирі та злагоді пере-
йшли через будь-які перешкоди. Далі звучить перший 
вальс молодої пари, а з останніми його акордами моло-
дий підхоплює свою дружину на руки і несе на вулицю, 
де їх чекають односельці, які прийшли помилуватись 
на весілля... 

ПЕРЕЙМА  Переливають дорогу. Беруть чисте відро чи 
велику літрову кружку, набирають з криниці води чи-
стої, щоб ніхто її не пив, і коли йдуть молоді, цю воду 
переливають прямо перед ними через дорогу, а  відро 
чи кружку перевертають дороги дном і ставлять прямо 
на дорозі. Староста або родичі молодих (кому це дору-
чено) кладуть на відро чи кружку гроші, коржики, цу-
керки. Обдаровують ними дітей і старих, а то й просто 
обсипають присутніх цукерками і дрібними грошима. 
І так, доки дійдуть додому, їм можуть перелити дорогу 
багато разів. А вже коли молоді заходять на подвір’я до 
молодого, то мама нареченого зустрічає їх з майже по-
вним відром води і ще раз переливає їм дорогу на щас-
тя, і теж перевертає відро догори дном. Але тепер уже 
молодий і молода кладуть на перевернуте відро гроші, 
а забирає відро мамина нанашка [вінчальна мати бать-
ків молодого]... 

ПОСАГ («ДЗЕЙСТРИ»)  Вишивали при каганці, а  при 
місяці пряли... Рушники ткали. На весілля  – тонкі... 
На катрінці чесали вовну, тоненько пряли, красили... 
Рушники для церкви на вінчання ткали довгі  – під 
ноги. І старостам довгі: два старости в молодого, два – 
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в молодої. Ще одним рушником зав’язували руки мо-
лодій і молодому... Вона [молода] повинна мати була 
щонайменше чотири-п’ять подушок, щонайменше 
десять налавників. Налавники, щоб відрізняти, ткали 
смужками, а парітарі [килимки] – узорами: квадрати-
ком, прямокутниками, там ще витягували нитки, гор-
бочки якісь робили – узори всякі. Парітарі призначені 
для стін, а  налавники стелять на лавки. А  на підлогу 
нічого не стелили. Солома була. По соломі ходили у 
вовняних панчохах... Коли молода з молодим йдуть із 
церкви, в  цей час від дому молодої від’їжджає підво-
да з дзейстрами. На підводі обов’язково їде найменша 
дитина, яка є в родині, але не два-три, а може, чотири-
п’ять років, щоб уже гроші могла брати. І вона сидить 
на тій софці чи скрині. Невеста і жених стоять перед 
воротами, ще до хати на заходять. А підвода – на доро-
зі. Стоїть коло воріт, але так – метрів за двадцять. І от 
старший дружба підходить до жениха і нєвєсти, і так 
руки тримає, і юхкає [...], простягає руку жениху, щоб 
той дав гроші. Той дає щось в руку, і старший дружба з 
цим [...] підходить до тої дитини, і показує їй – трошки 
показує, а дитина вже навчена, махає головою – мало, 
мовляв. Старший дружба знову юхкаючи йде до моло-
дого. Це обряд цілий. І знов вертається до того малого, 
і так три рази. А є, що з другого разу дитина бере той 
викуп, а є, що з першого... Нарешті, дитина каже, що 
согласна. Він віддає їй ті копійки чи рублі... Взяла дити-
на – знімають її з підводи і в самий перед берут ту софу. 
Це перше, що заносять до хати. Обично чотири дружби 
молодого берут і юхкают, так само юхкают з тою софою 
і заносять її до хати... А з підводи, чи потім, коли вже 
на машині привозили, подає хтось із рідних молодої – 
брат, свояк... І то заносять по одній штучці, бо ж треба 
показати, скільки молода поназапасала: один несе па-
рітарі й юхкає, другий – налавник... А музика весь час 
грає – хоч лопни, але треба витримати... Музика грає 
марш, і виходят тато й мама з хлібом. Діти [молоді] кла-
няються до хліба [...], заходят в хату... 

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  На початку стар-
ший староста від імені господарів запрошує до столу: 
«Гості дорогі, хазяї вас просять, заходьте за столи!». 
Старший  – це той, у  кого язик добре підвішений. То 
вже неважливо, чи ходив він сватати, чи ні, чи які інші 
ролі у нього були... Музика підкоряється тільки йому... 
Порядок такий: перший раз випивають до холодної 
закуски, а  потім уже, коли подають голубці. Притан-
цьовувати починають – з гарячих страв... Сіли, поїли, 
а тоді – до танцю... 

ДАРУВАННЯ  Приносять таз, воду, рушник, батько миє 
руки, бо має гроші рахувати... Першими дарують на-
нашки. Нанашка дарує нареченій плаття чи інше щось 
дороге. А батьки нареченого віддаровують їх... А потім 
уже музика грає і грає, бо це безкінечно, кінця-краю 
нема. Нанашки виходять з-за столу, беруть великий 
таз і починають обходити столи. Іде ціла процесія  – 
батько з маткою, старости... Коли підходять до столу, 
люди піднімаються, плещуть в долоні, в  таз кидають 
гроші... Зараз, якщо в ресторані, по сто гривень з пари 
треба покласти, а як дома, в палаті, то в межах сорока-
п’ятдесяти гривень з пари...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Найцікавіше, коли покрива-
ють наречених... Ставлять біля них хлопчика й дівчин-
ку, щоб ті захищали наречених від покриття, дають їм 

нові білі хустинки. Старший дружба бере за обидва кін-
ці хустину, складену клином (або її вішають йому на дві 
витесані палички), танцює з хусткою по всій палаті, чи 
де там весілля, і, підтанцьовуючи, наближається до мо-
лодих. Ті наче й не проти, щоб їх покрили: нахиляють 
голови, але діти відмахують від них старшого дружбу з 
хусткою. І так тричі. І аж на третій раз молоді нахиля-
ють голови, і їх обох накривають хусткою – зв’язують 
воєдино... Молода потім чіпляє цю хустку собі на пле-
чі, це її оберег... Але вона все ще залишається у фаті та 
вінку. Це тільки перший крок до пов’язання їй хустки... 
Цей обряд здійснює нанаш ка. Знову ставлять стілець, 
на нього кладуть подушку, аби легким життя було. На 
подушку сідає молодий. Музика починає грати щемли-
ву мелодію «До вінка». Матка знімає з молодого квітку 
і чіпляє її старшому дружбі. Тепер на коліна молодому 
сідає молода. Нанашка повільно [...] знімає з молодої ві-
нок, відчіплює фату і передає матері нареченого. Після 
цього пов’язує її хусткою, яку сама ж для цього при-
дбала... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ  Я замітаю зран-
ку, а куховарка набрала сміття на вулиці, розсипала по 
хаті та й каже: «Мой, Ваню, – вона молдованка була, – 
ану йди дивиса, що ти за путорю взяв, замести не 
знає»... А я на другий день прокинулася – по кімнатах 
все порозкидано, якісь ганчірки аж на шторах висять, 
перевернуто все. Кажуть: «Де та молода хазяйка, що 
так довго спить?»...

РЯДЖЕННЯ  Ми перевдягнулися. Я – ніби матка, з куку-
рудзою замість свічок, а  Машка батьком вирядилася, 
костюм начепила, штани підв’язала. Спочатку своїх 
гостей розважали, а  потім у сусіднє кафе заглянули. 
Нас оголошують: «Ідуть гості молодої». Ми ж нанаш ки 
наче. А ще двоє дівчат наречених з себе вдавали, мо-
лода замість фати занавєску начепила. Я ж як нанаш-
ка кажу: «В чужу хату ввійшли – треба кланятися». Так 
«молоді» один раз вклонилися, а ми з Машкою аж три 
рази. Люди кажуть: «Нанашки уже старі, досвідчені, 
знають, що треба робити»... 

КІЦМАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Глиниця

Записала С. Маховська 12 листопада 2012 р.  
у с. Глиниця Кіцманського р‑ну Чернівецької обл. 

від Мельник Євгенії Антонівни, 1921 р. н.,  
родом із с. Михайлівка Чемеровецького р‑ну 

Хмельницької обл.  
(у с. Глиниця мешкає з 1946 р.)

ВИБІР ПАРИ  Було таке, шо замуж віддавали за багача. 
Я вам розкажу, як моя мама виходила заміж. А мама 
дуже молода  – шістнадцять років  – виходила заміж. 
А  в селі був багач та й хтів маму. Мама там була на 
весілю, і  сподобався їй хлопець з другого зовсім да-
лекого села він [багач] вобще з сім’ї лісників, а  сам 
він [працював] у млині. Але він мав хромові чоботи, 
вже він вбирався так май по-панські. А ті жили – такі 
кирзові чоботи, в гною. Тепер тато приїхав маму сва-
тати та й поклав [поставив] горівку на стіл. А папа ту 
горілку з стола під стіл, а той тоже прийшов. А того 
горілку на стіл. А  мама його горілку на стіл, а  тато-
ву – під стіл. То мама сказала, шо нє, і відказала [тому 
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хлопцю, який був з іншого села]: «Подивися на хромо-
ві чоботи». А там тьотка була в другім селі та й каже: 
«А ти тікай до мене, а я буду з сестров говорити». Та й 
тоже пішла додому. На другий день мати приходить, 
дівчини нема, десь пішла. А тітка: «Шо ти наробила, 
шо дитина від хати пішла, іще щось із собою зробит?». 
А мати: «Най іде вже за кого хоче, лиш би вона була». 
Віддавали горілку [багачеві] назад. То не брали нічо’... 

СВАТАННЯ  Як сватались, свати приходили, договорю-
валися. Їм рушники дарували, всім. Перев’язували їх 
рушниками, якшо згодні були, а як нє, то нічо’ не дава-
ли. Туда не йшли, де незгоден, йшли там, де згоден. Два 
чоловіки... Приходять, питають, чи віддадуть, і  сразу 
засватают. А то молоді вперед договорюються. Вже мо-
лоді як одне одного хочуть, то вже приходять свати. Так 
нема, шоби відказували. Може, десь і було, но в нас так 
не було. Півлітри горівки і хліб [приносили свати]. Хліб 
розрізали... Свій тоже розрізали, бо приймали гостя. 
Бо то вже знали, шо прийдуть, то вже готовилися... Там 
холодець, тут кажуть «галушки», а  у нас  – «голубці», 
печеня, котлети... То вже від батьків залежало [коли ве-
сілля]. Коли бу́лі готові, коли моглі. То на тридцять-со-
рок людей, не більше. Але музика була. Клали [ставили] 
столи... Перев’язували [сватів рушниками]... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли колачі. На вісіля́ ішли, 
в  перший день ішла жінка з колачами, а  горівки чо-
ловік не ніс, лиш жінка [несла] два колачі... Колачі, 
вони як трикутники, але великі... Там, де весіля, то 
кожен був сам кухар. Приходили сусіди або фамільні 
[родичі]. А як то мало пекли, бо то кожен приходив, 
приносив два колачі... Так шо пекли моц мало. Гості 
приносили по два колачі. Батькам дарували... Тоді ж 
гроші давали молодим... Хліб був. Але то більше на 
весілля давали колачі... Гроші треба купу нести. Тепер 
вже з колачами не йдуть. Чоловік несе горілку і гроші, 
а жінка – коробку цукерків...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  То було файно колись. Мо-
лода з дружками ходила в суботу. Батьки на тиждень 
раньше ходили, казали, кого просять. А в суботу і моло-
дий, і молода, але вони не разом ішли. Молода – з друж-
ками, молодий – з дружбами, і там вони йшли, аби вони 
си не здибали. І молода з дружками вбиралися, то таки 
лєнтів багато чіпляли. То файно вбиралися. Приходи-
ли, кланялися людям. Кожен казав: «Най Бог благосло-
вить!»... Тут за тиждень просять. А ввечір у нас молодий 
і молода ходять. А потом іще і музика іде рано... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Та й так потому вже в суботу, як вони 
вже підуть попросють, то там вже свашки приходять 
за молодою, та й молодий приходит. Та й молодій то 
вже віночок плетут і співают. З  барвінку плели мо-
лодій віночок. Сусіди там приходили, свої, фамілія 
[родичі]... Багато. Дві, три – нє, а з п’ять – точно. Там 
трошки вгощали молодих з дружками... То тогди лєн-
ти були всілякі, бо то всі дівчата ходили в лєнтах. Така 
тоненька лєнта була. Так плели, плели полегеньку. 
Свашки, жінки [шили вінок]... Брали таких, які добре 
живуть в сім’ї... Тож в суботу у молодої вінок плели, 
у молодого вбирали деревце... 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Молода вже потом 
сідає, вже вінок виплели, кладут на стілець подушку, 
саджає молодий молоду, і тогди співают, а мама роз-
плітає її косу. 

Дружечки, дружечки,
Що ж ви наробили,
Мою русу-косу 
Навіки розпле ́ли. 
Якіс то розпле ́ли, 
Так і заплетіте,
Та нехай я вийду 
Межи людські діти. 
Піду до Дунаю,
Стану, подума ́ю,
Ой Боже мій, Боже,
Я вже мужа маю.
Який він гарний, 
Який він хороший,
Я б його не віддала 
Ні за які гроші.

Чесали дівчину і всьо... Тут не розплітают молодій 
косу. Тут приходять, віночок виють, співають, але мо-
лоду не розплітають, а у нас [на Хмельниччині] роз-
плітають... Молодий саджав її на подушку, свашки 
співали, мама розплітала. Вперед мама розчеше, по-
тім – кожна дружка... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ДЕРЕВЦЕ́»)  Деревце́ робили 
обов’язково. Ще й коло того, шоб знали де весілля, кла-
ли на воротях. Кажуть «деревце́». То не була йолка, шось 
таке було [...], як грушка, але таке трохи велике, це вже 
вбирали лєнтами, тими квітками. То вже хлопці вби-
рали в суботу ввечір... У нас деревце не носили. Десь я 
бачила [...], як молодий ішов за молодов, то йшли з цим 
деревцем... Закидали на воротях... Тут просто вбирають, 
роблят арку таку, вбирают йолков і квітками...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Плаття молодій шили, вельон. 
У  нас тоже у молодого був костюм. Молодий білий 
костюм [одягав]. Молода молодому купувала сороч-
ку, а молодий молодій купував вельон, плаття і туфлі. 
А потому уже і панчохи купували, і всьо... Дружки були 
в лєнтах. Ото чіпали на голову багато лєнтів всіляких. 
І віночок був, і вельон... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ПЕРЕЙМА  
Прийшли гості, зранку приходять і за стіл. Дают таку 
закуску, і тогди ідуть, молодий іде до молодої. Прихо-
дить туди, там знов за стіл сажают... Перекривали [до-
рогу молодому]. Це тоді, як він з другого села брав... 
Виносили стіл на дорогу. Шо на стіл клали, то має мо-
лодий покрити. А клали [ставили] горівку. Дві покла-
ли – він має дві покласти, п’ять поклали – він має п’ять 
покласти. Викуп був... Молода в хаті... Та й гості ідуть 
дивитися, як то там... Молода ховається, молодий іде 
шукати ще молоду. Потім знаходит...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Благословляли батьки 
іконами... Рано в неділю молода чи молодий йшли на 
цвинтар і просили [покійних] тата чи маму [на весіл-
ля]. До таких не йшли, лиш якшо тато або мама лежать 
[померли]...

ВІНЧАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ   [Молодий] приходе 
до молодої, і з молодов ідут вінчаться. Колись вони не 
вінчалися, бо не можна. Записувались. Вінчалися так, 
шо ніхто не знав... Як йшли записуватися, не вінчати-
ся, всі гості ішли... Всі йшли, кілько там було – трид-
цять, сорок, п’ятдесят. І музика грала... У нас таке село 
маленьке, шо у нас сільради не було. Кілометр – друге 
село, то вже всі гості ішли, а ми розписувались... При-
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ходили з молодою, клали [запрошували] всіх гостей за 
стіл – і її, і своїх... 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Як молоду приводили до моло-
дого, знімали із молодої вельон. Тоді казали «перетан-
цьовують корону». І  всіх дівчат-дружок, скілько їх  є, 
вбирают в вельон, кожну вбирают, а дружби танцюют. 
Двоє, троє. Двох убирают, з третов танцуют... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Всьо дома робили. Хто різав теля, сви-
ню, та й то нічо’ не купували. Шось з печі давали. Я знаю, 
шафран все купували  [...], перец... Це приправа така... 
Горівку, вино [пили]... Пива не було тоді. Самогонки не 
робили... Горівку купували, але мало пили... У сусідів по-
зичали [посуд]. Не було так, шоби не давали... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Дружки́ [в  молодої], а  в молодого 
«дружби́». А тепер тут є батько і матка [вінчальні], а у 
нас – нє, у нас казали «староста». Він керує весіллям. 
І він так як другий батько... То з родичів, хтось добрий 
такий, когось беруть. Староста більше грошей дає, 
більше тратиться, але йому більша шана. Він за стіл не 
сідає. Він коло тата, мами. Ті, шо сватають, – свати, – 
вони за столом сидять, як всі гості... Чим більше весіля, 
тим більше [дружок], чим менше, тим менше. Але є так, 
шо може дружка бути, а батьки [можуть] не бути на ве-
сілю. Є подруги і всьо. А батьків можуть і не кликати. 
Єсть дружка може бути і дружба... То завжди молода 
має букет і кидає дівчатам. Всі хочут зловити. Світил-
ки є у молодого... Більше то є малі діти, такі дів чатка... 
У  нас кухарки ніколи не було. Один одним помагав, 
кухарки ніхто не брав. У всіх колись були великі сім’ї, 
і всі вміли кухарити... А тут берут кухарку та платять 
її, дають шось там її з того всього, шо єсть на весілю...

ДАРУВАННЯ  Молоді за столом як сидять [тоді їх обдаро-
вують]. Більше давали гроші... Вже даже за советской 
власті, то сразу по три, по п’ять рублів давали, а  по-
том вже стали побільше, вже по десять, а вже потом по 
двадцять п’ять давали, не так як тепер – по двісті. І лиш 
повечеряти... Світилкам вона [молода] дає дарунки. 
Приходить молода, то дає дарунки тату, мамі [батькам 
молодого], там є сестри в молодого, дає дарунки... Вона 
іде туда жити, та й вже вона задобрює їх... Як поїли, тоді 
вже дарували. Тут розрізали [калач]... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Якось то 
співали, як забирали молоду. Там пісні хороші... Співа-
ють всьо, прощаються: «Тату, прощайте, мамо, брати, 
сестри і пороги, куди ходили мої білі ноги»... Перелива-
ють обов’язково водою [дорогу молодим], коли моло-
дий заводить до себе молоду... То коли молоді виходять, 
тоді ллють... Дружби [переливають]...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОКРИВАННЯ МО-
ЛОДОЇ  Тоді забирав молодий молоду, приїздили, теж 
клали [запрошували] за стіл. Уперед своїх гостей, то вже 
під вечір було. Свої виходили, то «пропій» казали, при-
ходять її гості, на пропій приходять... Тато й мама вихо-
дили з хлібом... Коли вже до молодого привозили [моло-
ду], знімали вельон, вінок і хусточку їй зав’язували – вже 
вона жінка. Свашки [знімали]... І хустку вони в’язали... 
Тут [у с. Глиниця] мама покриває... 

ПОСАГ  То не було колись давно, шоб клали [давали] шка-
фи. Як я ще була дівчиною, то шкафів не було. Було тут 
скриню давали, а в нас – со́фа. Софа так була і для спан-
ня [...], файно вироблені були боки, виточені. Вона фай-

на була. Це верх м’ягкий, оббитий. То всередину туда 
складали придане. А в придане давали то, шо її, та й да-
вали дві подушки і маленьку подушку для дитини, і ков-
дру. Більше приданого не було. Як весілля, як забирали 
молоду, та й тоді це вже забирали, шо молодій давали... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  На другий 
день приходили батьки від молодої, приходили по-
сланці... Свашки приносили молодій їсти. Що було, шо 
там приготовили, то і несли. То кожен шо придумував. 
А молода мусила там встати рано і позамітати хату, шо 
вона вже хазяйка...

РЯДЖЕННЯ, КАТАННЯ БАТЬКІВ  То на третій день ко-
лись [переодягалися], тепер вже нема... Самий інтер-
есний – третій день... То вже на вечір сходилися, вже з 
роботи приходять. Там вже виробяли, шо хотіли... Тут 
возять [батьків], а у нас там не було... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Молода зберігала віночок все жит-
тя. Є такі, шо до старості зберігают. То вельон і віно-
чок. У мене нема, бо [...] весіля не було. То була війна, 
то записалися і всьо... Всілякі були [обручки]. Були такі 
вироблені, а були просто лиш такі, щось на ньому ви-
бито там... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  А другої днини вже [гос-
ті] – чоловік ніс півлітри, а жінка закуску: тарілку хо-
лодцю або яєчок, ковбаса чи шось. Таку закуску несе, 
називалася «складчина» другої днини... Шо лишало-
ся в весільних [батьків], і ще люди шо принесли, цим 
забавлялися... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Скільки за одно місце бере ресторан, 
стільки має нести [грошей] цей, шо [на весілля] іде. От 
іде в мене дочка з чоловіком, чотириста рублів, півлітра 
горілки, ще цукерки музиці дати. Тисячу всьо... Тепер 
лиш вечір і всьо. В ресторан на вечор пішли, поїли, пів-
сотні віднесли і всьо...

ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Керстенці

Записала С. Маховська 10 листопада 2012 р.  
у с. Керстенці Хотинського р‑ну Чернівецької обл. 

від Наговичко (Осодчук) Зіни Василівни, 1932 р. н.
СВАТАННЯ («ВИПИТИ СЛОВО»)  Приходив чоловік чи 

жінка. Приходе до тих батьків, до того роду, де дівка, 
та й питают, чи ви согласні, чи нє. Один або одна. Як 
нравиться – добре, не нравиться, як робити не хотів, 
то: «Ми ще не віддаєм дівку»... А як хто гарний, то й 
пішла. Вже як прийшли ті молоді, засватали, вже «ви-
пили слово», як казали колись, то дають шось в залог – 
або кавйор, або кожух. Єслі дівка ли́ше [покине] моло-
дого, втече, молодий не віддаст залогу. Це сватання. То 
беруть батька, та як тепер. Батько з маткою [хрещені 
батьки], молодий іде. І там ще сестри є, браття, хто є. 
Там людей з десять приходят... Горівку [приносили]... 
І  там розпивали. Наперед договоряються, а  потім 
приходять. Ото ж приходять, питають, чи согласні, чи 
несогласні за нашого парубка. То таке. Як вже вони си 
договорили, шо согласні, то вже тогди договоряються, 
на який день... Поговорють, а тоді сідають за стіл. По-
їли, попили шо, взяли залог і пішли. Є такі, шо і дівку 
беруть... Вона вже там з неділю. А вже перед весілля́м 
вона іде до себе додому... У неділю [сваталися]... 
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ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молодий ходе собі кли-
кати сво ́їх гостей, а молода – сво́їх. Бере з собою дві 
дру ́жки. У хлопця [молодого] – ватаже́л. Він бере двох 
хлопців з собою, ідут просят, кого там написали їм. 
Коли прося, кожен з тих хазяїв дає йому гроші... Каже, 
шо: «Просив тато і мама, і я вас просю, приходіть до 
мене на весілля»... Батьків хрещених як прося, так 
прося з колачами і з горівкою, дают їм два колачі. Як 
молода, так і молодий... 

ВІНКОПЛЕТИНИ  З  барвінку робили [вінок]. Барвінок 
був спеціално. Бо тепер барвінок по гробах є, там не 
можна рвати. Як вмре чи хлопець, чи дитина – ще нео-
дружені, – то робили віночок з барвінку коло тру ́на. 
Обшивали такий маленький віночок коло тру ́на. Бу-
вали такі, шо не давали до мерця. То приходе молода 
і дві дружки барвінок рвати, несуть колач такий спе-
ціално, шо має дірку... Тоді дружка рве цей барвінок 
через колач. Три рази через колач. Раз тако покладе, 
другий раз покладе і третій раз, і в платочок зав’яже. 
І потом ще рвут так, без колача, барвінку, тоже в хус-
тинку завяжут. Тоді той колач дают тій хазяйці, шо 
рвали, і ще один колач приносять так, такий, без дір-
ки. Дают хазяям. Коли приходять в п’ятницю вечо-
ром, це було зачина ́йниця. Сходилися родичі, небага-
то, з десять людей, батько з маткою [хрещені батьки] 
приходили. Кладут [садовлять] молоду за стіл і тогди 
шиют вінок. Шиют вперед квіточку таку з барвінку, ті 
листочки. Стоїть на тім тарілка з водою. Кілько є там 
за столом, тілько мають приколоти. Дівчата і жінки. 
Тогди починають віночок, шо кладут тако листочок в 
листочок. Червоним шовком прошивают. Кладут на 
стіл, поспівают. То всьо кладут і розходяться. У неді-
лю, коли приходять [...] вбирати молоду у вінок, тогди 
квіточку таку злотя, такі були позлітка. Жовта така, 
тонесенька, її вмочали в білок з єйцем і тулили на ту 
квіточку, і той віночок кругом тою позліткою. І воно 
не облітало. Тогди кладут їй той віночок. Тогди кладут 
їй ту білу квітку. І той віночок кладут на голову наспід, 
а зверха кладут цей вінок і фату. У нас кажуть «ши ́да». 
Отак вбирають у вінок... Мама починала [шити ві-
нок]. А тепер уже буває, шо багато не кладут, барвінок 
не рвут... Вже як молода, та дівчина, спала з хлопцем, 
ні на голову, ні квіточку це їй вже не можна. От тим 
дружкам, шо незаміжні дівчата, то можна класти кві-
точки... Тепер багато вони ідуть наперед жити [до ве-
сілля]. У нас тут таке бу́ло колись, шо з барвінку шиют 
вінок, бо обряд такий. Но правда, шо дівчина не жила. 
Робили вже весіля ́, барвінок вже то, через два місяці 
вона родила дівчину. Вона така була плотна. Так ка-
зали, шо то великий гріх, шо поклали вінок з барвін-
ку, а вона беремєнна... І молодому тоже шили квітку, 
віночок такий шили... Так на ту лєнточку нашивали... 
Листочки так докупи, молодому віночок такий. Взя-
ли йому на груди ту квіточку... Теж хтось ходив рвати. 
Пісні співали весільні... Це плели в п’ятницю на вечір. 
Тепер є багато, шо вінки не плетут. Є багато тако, шо 
в п’ятницю цего не роблят... Мама з татом [...] тако бе-
руть і поклали [вінок молодій]... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  То плаття колись з марлі робили 
чи якесь полотно біле. Бо то ж платтів не було...  Вінок, 
але не тако, як тепер. Вінок був до вух, по голові. Ро-
били вінок [з білого воску – парафіну]... І то роблять 
такі як квіточки... Були туфлі, а раніше – чоботи. Мо-
лодий теж і  [або] в туфлях, і  [або] в чоботах, сороч-

ку [одягав]. Був [капелюх]... [До] капелюха [чіпляли] 
квіточку... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Колись холодних стравів ніяких не 
було. Холодець варили, борщ, мнясо варили, буває з 
картошкою, буває з якоюсь крупою. Галушки робили. 
Сливки ці сухі [варили]. Клали в піч. Таку «ба́бку», як 
тепер печуть з горіхом... А то колись без горіха... Береш 
муки білої, кукурудзяної, соди розбавляют оцетом, до-
бавляют цукру, б’ют там пару яєць, то всьо розбалта-
ют, як на налісники, трошки май густіше, і то заливают 
в пательню, воно горішкове, солодке... Тепер роблят з 
вермішеллю, а тоді місили тісто [...] з яйцями. Качали, 
коржі посипали мукою, закачували. Висипають у мис-
ку, воно простигло, б’ють єйці... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Колачі печут. То такі маленькі 
дают... Бо то треба, шоб на весілю ті колачі над столов. 
Матка приходить з свічками. Пітсот рублів треба дати 
за ті свічки. Отакі великі, білі, то тримають. То при-
ходять та й ті свічки кладуть на стіл, на колачі ті. Як 
вечором вже кінчається весіля́, колачі дают батькам, 
а  свічки лишаються «фінам», молодим тим... Чотири 
[калачі пекли]. У молодого печуть і в молодої... З чет-
верга починали печи [пекти] колачі. Колись колачі 
пекли маленькі, всім ватажелам, дружкам давали по 
колачеві. Давали хрещеним батькам по два колачі. Хо-
дили просити, то молодому давали два колачі. Пек ли ті 
колачі і ще жевно [хліб] – таке, як коровай, шо рубали 
на другий день. Тепер тоже рубають, а тогди такий ко-
лач пекли. Но не такий високий, як той колач. Красили 
його позліткою. Кісто [тісто] таке, як ті колачі великі, з 
того кіста робили...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Вже батько з маткою [хрещені батьки], 
а вже єк ці молоді, то вони вже їх називають «фіни́» – 
«фін» і «фі́на». Коли вони їх вінчають, то вже вони їх 
«фіни́» [майбутні куми]... Є там такі кухарки́, шо пе-
чуть [калачі]. Я сама ходила десять год в кухарки́... То 
родичі, як тепер, збиралися [...], ідут від молодого [це 
свашки]... Штири [«ватажели»], аж п’ять перев’язували, 
а так то багато було таких, шо май рідні. Одна друж-
ка то шо старша, а так вона брала і десять, і двадцять 
[дружок]. Молодьож... Кожному давали квітку, клало-
ся тако віночок... [Якщо в молодих не було рідних бать-
ків, то хто заміняв їх на весіллі?] То бувало, шо якісь 
родичі: або брат з сестрою, або тьотя... Батько заводив 
[вів весілля]... Світивка – в молодого, це його родичі... 

ПЕРЕЙМА («ВАДРОВЕ ́»)  Просили викуп, коли брали ді-
вку з сторони, з другого села. Приїха́ють туди, там вже 
всі ті хлопці збираються. Вадрове́ давали. Це всі ста-
ють, не пропускають молодого на убо́р [на подвір’я]... 
Конем приїха́ють, ватаже́ли з ним зо п’ять, кіньми. 
Коней вбирають, на конях ковбики. Верхом на конях. 
Так виходя, як до воріт, може, напротів. Вони вже спе-
ціально беруть з дому горівку, два колачі [...], та й вони 
вже собі ідуть пити. Ще їм і хазяїн виносить. Ще як 
дівка дуже гарна була, билися коло воріт, завертають 
хлопці коня і всьо. Ті, шо не дають, не хотя, не пуска-
ють їх. Дурості...

ВІНЧАННЯ  Житом сиплять, коли ідуть вінчатись... За мі-
сяць є шо розписувалися. Вінчали колись у п’ятницю. 
З батюшкою домовлялися... Тепер я знаю, шо є такса, 
шо гроші запла́чуют в церкву, шо вінчає батюшка... 
Колис то і музика ішла... Духова музика проводя їх 
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до церкви вінчатися. Молодий іде вперед [...], молода 
іде позаді, і за нею співають дівчата. Колись інтєрєсно 
було так. Це вони приспівали до церкви. Вони разом 
ідут... Там приходя, музика грає, молоді заходя в церк-
ву [...], а молодьож гуляє, поки вони там повінчаються. 
Кому інтєрєсно – див’ютса, як вінчаються, а кому нє, 
то гуляют на вулиці... Родина їде, батьки [вінчальні] 
їдуть, шо мають вінчати, та родичі, і  так чужі люди, 
хто хоче подивитися. Ма́тка бере два таравники [руш-
ники] великі, стеле під ноги їм. Стають отак двоє збо-
ку, він – тут, вона – там. Матка перед ними простелює 
рушник... Хто борше поступе. Як то молодий, він буде 
хазяїн, а як вона поставить ногу, то вона буде ним ко-
мандувати... Спеціально так дивляться, вони обоє ста-
ют, хто борше покладе [хто перший поставить ногу]. 
Корони тримають [вінчальні] батьки. Батюшка зв’язує 
руки. Три рази обводе їх умісті кругом стола, і батьки 
за ними ідуть. Батьки ті, шо вінчають. А ці батьки, до-
машні, дома сидя, лагодять весіля. Батько і матка. Коли 
їх тако обводя, люди, шо є, кидають їм під ноги гроші 
на щастя, кілько має – рубля, два, три, копійки. Хто як 
має в кармані, то так і кидают...  Виходя вже, на порозі 
кидають канфєти, пряники. Розкидає молода. Їм дают 
вазочку, та й вона бере, та й тако по людях. Виходя з 
церкви, і він іде в свою дорогу, вона – в свою. Батьки 
йдуть з молодим, не з молодою. Ті, шо вінчали їх... Ко-
лись вінчання не було, колись в одно врем’я до церкви 
не йшли люди... Вже там вони приходять, батько і мати 
зустрічають їх з колачем. І гості сходяться. 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Виводя всю молодьож, старі, 
конечно, не ідуть в кружляк. Молодьож то всьо вихо-
де надвір, ловляться [беруться] всі за руки. Тоди мама 
бере свєчену воду, жита, кидає так по молодих і кро-
пе свяченою водою. Це кожного окремо [в молодої і в 
молодого]. Музики дають молдавський танець, молодь 
гуляє, аж порохи до стелі ідут. Колись як гуляли, то 
такі мокрі на плечах. А тепер сидять, то ж не діло... 

ДАРУВАННЯ  В  перший день [обдаровували молодих]. 
Вже гості поїли за столом [...], виходють всі і тоді під-
ходя, і молодим кидають в тарілку. Тарілка одна – з хлі-
бом, одна – з грішми. Так той, хто кинув, та й шматок 
хліба... То кусочок хліба та й приклав гроші. Шоб вони 
мали гроші і хліб... Як родичі, то мають якісь подар-
ки там, одіяла. Як пара людей іде, то несуть п’ятсот 
гривень. Як одна людина, то менше, то ж мєсто в барі. 
[Раніше] хто мав, гроші [дарував], той – хустину, той – 
таравник. Колись не було такого. Таравник – рушник. 
Перев’язувала мама ватажелів цих... То приїха́ють зо 
штири його хлопців. Але ці рушники були ткані. Про-
сто ткані, тако своєї роботи. Великі, шоб тако його 
перев’язати... 

ПОСАГ  Як проводжають молоду, дають подушки, одіяла, 
коврики, шо ткали колис. І вони забирають. Фіра була 
[віз]. То всьо ставлят. На фіру склали, та хтось їде, бо то 
ж може погубитись, якісь там чоловіки. Привозять до 
него і ото стають, і відси хто є, гуляють з цим – той з по-
душкою, той ковйор взяв. Всі гуляють, а тоді заносять... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  А вечором 
молодий ще їде за молодою. Тепер разом робля, а ко-
лись все окремо – молода окремо, а молодий окремо. 
Вечором збираються вже всі, їдуть за молодою. Тут 
весіля́ вже погодували, молодий їде за молодою... Як 
кончиться весіля, вже понаїлися, за молодою поїхали. 

Родичі, молодий, батько і матка [хрещені батьки]. При-
їхає молодий за молодою. Та ж він приїхає за молодою, 
забирає молоду до себе... До молодого привозя[ть] мо-
лоду. Тоді ті колачі дают батькам у молодого... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Беруть два патики два 
ватаже́ли. А ті дружки махають, щоб не покрити її. Ту 
хустку стягає сюда аж, та й ті тороки зав’язує сюда аж, 
на очі. Шалькові тороки звисають. Шаль такі здорові 
мають тороки. Тако накривають ватаже́ли спочатку її з 
головою. Тоді родичі її співають, шо «молода наша...». 
Та й тогди бере матка ту хустку, зав’язує сюда, та хуст-
ка вже тогди ви́сит. А тут [на лобі] лиш ці тороки за-
кривають їй очі. Кажуть [...], шоб назад не верталася. 
Отако сміялися. Коли знімали вінок, то знімали вже 
гет. Матка та, шо вінчала, знімає всьо і кладе...

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Так як дів-
чина вже чесна, прийдуть свашки на другий день до 
тата і мами. Ту рубашку, шо вона спала, намотують на 
пражину [палицю], шоб весіля все бачило, і з тим гуля-
ють. Несуть туди до батьків, шоби виділи батьки... Тут 
колис одна розказувала, на другий день пішла матка, 
та й матка перебирає її. Вона не має права міняти со-
рочку, пока матка не прийде, та, шо вінчала. То кажуть, 
шо як молода нечесна, матки не буде си вести худоба. 
Ще так казали люди колис старі. Коли матка прийшла, 
вона перебрала си, то вже матка і мама того молодого 
взяли ту сорочку. А там вже посходилися люди, лаго-
дя. Він показує. «А я, – каже, – як зайшла в якусь ко-
мірчину, то думала, шо лопну, так плакала. Так мені 
було соромно, шо вони пішли всім показувати». 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Ці великі колачі батькам давали 
додому. Батьки собі вдома різали... Коли приїха́ють за 
молодою, на другий день приїхають туди свашки до 
молодої. Батько бере ніж, рубає кусочками, а  матка 
мастить і кожному дає жевна того по кусочку. Кусочок 
лишає молодим...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ») Понесли снідати. На другий день несут... 
Зранку сходяться, ті лагодя і злагодя, та й несут моло-
дій їсти. Шо вони лагодили в більшій часті – пєльмєні, 
пікли гриби. Їди там не було на столах. Несли невістка, 
кума та, вже від тої молодої родичі. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  А на дру-
гий день, як кажуть, «ідуть в свашки»... Уже йдут туда 
з свашками... Ідуть батьки, іде вже молодий з молодою 
до мами вже, до тата туда ідут. І тоди відти дають бать-
кам ті колачі, батьку і маткє вручають ті колачі. Тепер 
так дают і колись давали... Ідут родичі молодої з сваш-
ками... Співают, гуляют. Там приходя, на воротах за-
палюют костьор такий у молодої, це на другий день. 
Вони ідут всі, як гуляння, несуть сніп соломи, шоб там 
запалити на воротях. Чоловік [несе]. На воротах запа-
люют, і всі кружлякают [...], співают, перескакуют. Хто 
хоче собі, той і перескакує. То ж старі не перескакува-
ли, то такі [молоді]. Той вогонь погасили, всьо, музика 
вже грає. Вже їх стрічають з горівкою, частуют, заводя 
до хати... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Переходити [до-
рогу молодим] не можна було, але переливали водою 
їх. Оце йдуть вони чи до шлюбу, чи від шлюбу мають 
йти, та й беруть води відро, та й там кидають гроші. 
І тепер так роблять... 
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ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Автуничі
Записали М. Пилипак та Т. Величко 17 вересня 2009 р.  

у с. Автуничі Городнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Синівської Тетяни Василівни, 1938 р. н.

СВАТАННЯ  Приходілі мужикові радниє – сваталі. Прий-
шов брат єго женатий, хрєсний і хрєсна. Сватами булі 
только мужики, хлопці нє булі. Пріносілі з собой пі-
рог і чекушку самагонки. Пєрог – як булка хліба, тіль-
ки пєчений. Його мама пєкла йому. Свататись обично 
приходили у суботу увєчєрі, такий закон. Пірог ніс у 
хастці [хустці]. Прихаділі, клалі, патом рєзалі [хліб]. 
Ми нічого нє давалі – посваталі і все. Хліб порізали, 
брат його різав чи хресний. Таді вже хто хотів – брав 
пірога додому... 

ПОСАГ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Прієхалі 
да нас, пасідєлі – і да маладого. Я взяла двє падушкі 
і рушнікі, пєшкі пашлі. Нас свекруха встрєчала, нє в 
кажусі, кажух у нас стєлят на лаву, на пасадє. Прішла 
[молода], развєшала сваї рушнікі. Люді пріходілі ди-
витись на маладої рушники. Патом за стол – вечеряли.

с. Дроздовиця
Записала В. Конвай у вересні 2009 р.  

у с. Дроздовиця Городнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Куцої Олімпіади Семенівни, 1924 р. н.,  
та Мельник Олени Леонідівни, 1972 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  У нас било так. Дружить хлопец 
із дівчиною, ходіть так год, два, тогда говорить: «Я буду 
на тебє женіться, приду до тебє со сватами. Я єму кажу: 
«Приході, приході, а менє і дома не будє, я в клуб сбє-
гу». – «Для чого ж ти такє робіш? – пітає мєнє. – А як 
же я буду пєрєд бацькамі, стидно мєнє!». Тепер такой 
молодежи нема. Повстречались мєсяц і уже женяться, 
пажилі мєсяц і развєлісь. В моєй молодості стречалісь 
долго, лучше знали друг друга. Пошла я в клуб, а в са-
мої серце «тінь», «тінь». Все думаю, шо прийдут свати. 
Гармошка грає, а мені не до гармошки. Тогда довго не 
гулялі, ідем з гармошкою на нашу вуліцу, аж тут і мой 
мєнє стречаєт... Я й кажу єму, шо нє пайду я в хату, нє 
пайду, хоч ти убєй мєнє. Йон каже мєнє: «Ну, чи ти 
дурна, чи шо?». А тут старший брат єго подходіть і пі-
тає: «Шо у вас тут за разговори?». А мой отвєчає, шо 
нє хоче, мов, домой іті. Брат каже, шо хай хоть в хату 
зайдє. Зайшла я, а там – свати з хлебам і гарєлкой, на-
чинають прибауткі: «У вас дєвка красіва, у нас хлопец. 
Согласна ваша дєвка за нашого хлопца пойті?». Говору, 

шо согласна, тогда рєжуть хлєб. Рєже хлєб малада па-
палам. Бєрє платочкам насавим і режє хлєб той, шо на 
сталє. Тагди мєнє гаворят, шоб я звала дружак на ма-
гарич. Про свадьбу не договорюються, то патом бацькі 
дагаворяться. Єк маладий здалєка, то развєдивають, 
хто йон, якіє у єго [статки], а як нєдалє́ко, то і так всє 
знають. Нашіє батькі работалі в адной брігадє.

ПРИШИВАННЯ ТА ВИКУП КВІТКИ, ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ, 
ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Спєвають пєсню і маладому, калі 
прішівають квєтку –

Ой дай, маті, голку 
І нітачку шовку –
Пришиць маладому
З барвєначку квєтачку.

Я теж маладому прішівала до шапкі квєтку і такую 
пєсню спєвала. Цюю спєвають, калі єдуть да маладої 
чі за сталом:

Бегла козачка од бору да бору
Да в зєльону дуброву. Гу-у-у!
У бору добре, у бору добре,
А в дуброві ше лучче. Гу-у-у!
Ішла дєвачка дадому, дадому
Да да сваво батенька. Гу-у-у!
У свєкаркі добре, у свєкра хараше,
У батенька ще й лучче. Гу-у-у!
В свєкра й вєчєра, картошка пєчєна,
Нєчега вєчєряті. Гу-у-у!
В батєнька вєчєра, з мнясом пєчєня,
Нєкаму вєчєряті. Гу-у-у!

Як за стали сядуть, спєваюць часта і такую:
Ой у батенькі у дворє да горі (го ́ри),
Да гулять мєнє даволі. Гу-у-у!
А у свєкаркі у дварє ровна,
Да гулять мєнє нє вольна. Гу-у-у!
Там то ровна, хоч пакатіся,
Гуляць і не прасіся. Гу-у у!

Калі нєвєста сірата, спєвають такую:
Ой із бор, із бор,
Да нє в кожен двор,
Ой да сіратіни.
Да у сіротіни нема [нерозбірливо]
Нє роднаго батька. Гу-у-у! 
Да пасілай, Галєчка, салавєєчка
На той свєт па татка. Гу-у-у!
Салавєй лєтіт – нє далєтає,
Да татка прамавляє. Гу-у-у!
– Ой вставай, вставай
І радачку дай
Сваєму дітяті. Гу-у-у!

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ
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Па сталу скакає,
Вєсь поєзд лєкає. Гу-у!

***
Ой нє сіді, Галачка, бокам,
Це ж табі ненароком,
Присунься блізєнька,
Калі любіш вірнєнька. Гу-у!
Ми до тєбє, Галачка, ідемо,
Ми ж табі снєдаті нєсємо.
Шо у тєбє матюнка чужая,
Йона ж тєбє снідаті нє дала Гу-у!..

***
Да сєю рєдьку, сєю хрєн,
Сєю, пасєваю.
Расті, рєдька, чєпурнєнька,
На зіму схаваю.
Расла рєдька чєпурнєнька
Да й пашла у столбци,
Як була я маладєнька, –
Любілі всє хлопци.
Да як була ж я маладєнька,
Нєчога нє знала,
Да якась мєнє чужа жонка
Нєвєсткаю звала.
Йона ж мєнє назівала,
Да цєркві ідучі,
Да йона ж мєнє да й атдавала
Ад камори ключі.

А ще у нас знаменітую пєсню спєваюць «Арешочек», 
калі маладую забіраюць і перевозять да маладого:

На й адходє, да мой татка,
Ой на й адходє. Гу-у!
Ой на й адходє
Пасаділа арєшачєк 
Ой на гародє. Гу-у!
На гародє.
– Расті, расті, арєшачєк,
Развівайся. Гу-у!
Развівайся.
Жіві, жіві, мой батєчка,
Разжівайся. Гу-у!
Разжівайся.
Да й пра мєнє, маладую,
Забувайся. Гу-у!
Забувайся! 
– Нє забуду, дітя моє,
Нє забуду. Гу-у!
Нє забуду!
Щавєчара, щараначку
Клікать буду. Гу-у!
Всє сади да й стаять,
Да й нє мають. Гу-у!
А адін дай садочак
Да й замаяв. Гу-у!
Да й замаяв.
Ой хоць майтє, сади, майтє,
Ой хоць нє майтє. Гу-у!
Хоць вазьмітє, сади маї,
Да й павяньтє. Гу-у!
Да й павяньтє.
А вже ж мому да дітяті
Нє гуляті. Гу-у!
Не гуляті.
Па вішньовам да й садочку
Нє хадіті. Гу-у!

– Сірая зємля ногі залєгла,
Ногі засланіла. Гу-у-у!

Ввєчєрє, когда отдається вєнок меньшей сєстрє, спє-
вають такую:

Ой гулянейка, красаванєйка
У тєбє, мой батечка. Гу-у!
Ой гуляла я, красавалася,
У вєночку вєнчалася. Гу-у!
Як прішла дамой, скінула далой
Усє сваі красаванєйка. Гу-у!
Да да й скінула, да й павєсіла
У тєренє да й на дєрєвє. Гу-у!
Астанеться таму, кто у сєм даму,
Самай меньшей сєстрицє. Гу-у!

Перєд свадьбай, як толька прієхалі гості, маглі заспє-
ваць таку пєсню:

– На памостє растє травка,
Ой на памостє. Гу-у!
Наєхалі, мой татачка,
Да нас гості. Гу-у!
Да нас гості.
Хавай мєнє, мой татачка,
Й у камору. Гу-у!
У камору.
Шоб не взялі тіє гості
Із сабою. Гу-у!
Із сабою.
– Не для таго, дітє має,
Приєхалі. Гу-у!
Приєхалі.
Шоб бєз тєбє, дітє має,
Паєхалі. Гу-у!
Паєхалі.

Спєвають дружкам, шоб їх раззадоріть:
Наші дружечкі нємі,
Десь йони да муку їли,
Треба їм качана даті,
Шоб умєли спєваті. Гу-у!

***
Да табє, дружко, да табє, дружко,
Табє, дружко, та свиней пасті
З довгаю да ламакаю, 
З чорнаю да сабакою. Гу-у!

Старшему баяріну спєвають:
Старшій баярін кудлатий,
Да стала прип’ятий,
Калочкам прібітий, 
Шоб нє був сєрдітий. Гу-у!

Інчим баярам: 
Ви, баярє маладєсєнькі,
Ви будєтє галаднєсєнькі,
[Нерозбірливо] як дома,
Бо далека дарога. Гу-у!

Старшей свахє:
Старша сваха рєзва,
Попад сталом лєзла,
Станогі лавіла,
Зубамі давіла. Гу-у-у!

Старшей свєтілкє:
Старша свєтілка малєнька,
Як жабка рябєнька,
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Із квєтачак да й вєночєк
Да й нє віті. Гу-у!
Да й нє віті.
Нєхай носять да й вєночкі
Двє сєстріци. Гу-у!

При пєрєєздє к маладому: 
Чи у тєбє, Галачка, матюнка чужа,
Чи й у тєбє, Галачка, батєчка нєма,
А дє ж тваї сєстранькі, за вадою,
Шо нєкаму плакаті за табою? Гу-у!

ДАРУВАННЯ  Беруць палку і стукають па стєнє. Старший 
дружко – жанатий чалавік – і хресний з їм зазіваюць. 

Есть у нашей молодої много роду, 
Просім да стала прібить
І маладим на хазяйства подаріть.

Всє падходять з усякімі шуткамі, желають усякаго. 
Хто гроші ложіть, так уже не щитают до утра, а только 
утром уже щитают гроші. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ, ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
Другій дєнь називається «сонце», батьков ідуть звать. 
На трєтій дєнь бралі курей. Зять тєщу катав на тачкє, 
а патом в копанку скінув. Трєтій день «труба» назива-
єца. Трубу ложать – це уже канєц свадьби і у маладой, 
і у маладога... Чєрєз двє нєдєлі правєдувалі дачку, як 
йона там жиє. Бацькі приєдут пасматреть, чі не абі-
жають дочку. У нас єще, еслі ти була дружкай [стар-
шою], то далжна пригласіть маладих пагастіть. Це на-
зиваєтся «отозвать маладих». Йони ж приглашалі на 
свадьбу, тепер нада у ніх пагастіть. У нас часто хаділі з 
гармошкай, шоб вєсєлєй було...

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Тепер у нас адбувають свадьбу в 
рестарані. За адну душу сто восємдєсят гривен нужно 
заплатіть, а як мєнше, то нє хатят і прінімать. Паселі в 
шесть часов вєчера і да двєнадцаті  ночі. І  всє. Мала-
дой забрав, шо там асталось са сталов, да пасєлі дома 
на другой дєнь самиє радниє. В рєстарані било то, что 
укралі туфель, і  свєкруха пакривала маладу хусткай, 
перший танец маладих, потом танцевалі с родітєлямі, 
зять танцевав с тєщею... Був коровай, на которий візи-
валі. А больше абрядов нє було. Грала музика, танцєва-
лі і ігралі в какіє-то ігри. Пєсні нє спевалі... Пєрвий дєнь 
малада була у фатє, а на другой дєнь – у платочку, па-
давала на стол со всємі. Калі снімалі фату, пасаділі ма-
ладую на падушку, і йона далжна со всємі падружкамі 
пєрєтанцєвать. Посля свєкруха падходіть і пєрєв’язує 
єє платочкам пад шею. І вот уже маладіца стала.

с. Конотоп
Записала В. Конвай 12 вересня 2009 р.  

у с. Конотоп Городнянського р‑ну Чернігівської обл.  
від Грабовець Лідії Луківни, 1940 р. н.,  

Лапи Парасковії Максимівни, 1935 р. н.,  
та Марченко Ніни Яківни, 1937 р. н. 

СВАТАННЯ  Спочатку у нас било сватаньє. Хлопца ви-
біралі по любві, а нє по багатству. На сватаньє у нас 
єхалі со своїми родітєлями, з дядьком ілі тьоткой, 
свого старшого дружка брав. Гаварів женіх нєвєстє, 
шо прийдє сватаца. Готовілісь і у нєвєсти. С собой 
бралі хлєбіну і пляшку гарєлкі. Пріходілі і гамані-
лі про куніцу і дєвіцу, а  мама прігласіла сєсті. Шо у 
нас дєвка, так нада сєсті. На сватаннє абгаварівалі, на 
когда свадьбу назначіть. У  нас хлєбіну, яку прінєслі, 

разрєзалі пополам, потом на чотири часті, а тагда уже 
на меньшіє кускі. Називалі єго «пірог» і угощалі нім 
сосєдєй, родствєнніков со словамі: «Попробуйте наш 
пірог, це Галю нашу ужє засваталі». Калі нєвєста со-
гласілась, сватов перевязувалі рушнікамі – вишитимі 
ілі тканимі, а калі я уже замуж ішла, то у нас вручалі 
платочкі і жєніху, і сватам.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Гатовілісь до тої 
свадьби і у нєго, і у неє. Вєчером, у суботу сабіралась 
маладєж. І вєлі вільце. Спочатку гаварілі: «Благослові-
тє вільце паставіті». І так трі раза, а мама біля пєчі га-
варіла: «Бог благаславіть!». На базарє куплялі бумагу, 
начє стружкі. Із неє рабілісь гарниє квєткі. І била бу-
мага, із каторой обкручівалі палачкі. Ту бумагу патом 
присабіралі і разрєзалі, і  палучалось ано махнатоє. 
Палачкі билі із лази. Далжно їх бить непарне колічє-
ство, сєм-дєвять, напрімєр. Як била каліна – украша-
лі каліной, барвінок зєлєний. Для нєго спеціальную 
рабілі пірамідку ілі калодачку із дирочкамі і патом 
вставлялі в тє дирочкі, і прівязивалі. Спєвалі пєсню:

Наше вільце ясне, (2)
Да с каліни красне,
Да с сонєчка сяє,
Да з вітріка має. Гу-у!

Праспєвають три раза, патом той, хто самий високій, 
палочке квєтку прив’язував, просів трі раза благосло-
вєніє теє вільце на стол паставіть. Мать три раза ат-
вєчала: «Бог благословіть!». Ставлять на стол. І опять 
спєвають три раза. Мама угощала, народу було повна 
хата. Угощалі борщом, кашой, киселєм. Тєм, шо попрі-
ходілі, раздавалі шишкі.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Калі малада у нас прігла-
шала на свадьбу, то ана хаділа с дружкой, адєтая в на-
родний наш кастюм  – і  та, і  другая. Хаділі у нас без 
шишек. Захаділа малада с дружкай (адной ілі двома) 
в хату, три раза кланялась і гаваріла: «Пріглашаю вас 
усєх на свадьбу». А радом село, так у ніх просят по- 
другому, гаварять: «Просілі батька, просілі маті, і я вас 
прошу на хліб, на соль, на свадьбу». Пріглашалі увесь 
род на свадьбу. До тридцяті дружок було. Обязатєль-
но, шоб музиканти булі...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Каравай пеклі і у нєго, і у 
неє. Пєклі єго в суботу. Дєвкі вєльце украшают, а ма-
ладіци каравай і шишкі пекуть. Вдовцов нє пріглашалі 
на пєчку каравая. Спєвають пєсні:

Караваю-раю, караваю раю,
Я ж тєбє харашенько дбаю,
Ручкамі да маленькімі,
Перснямі залатенькімі. Гу-у!

Патом паднімалі дєжку і стукалі єє аб сволок, і тоже 
спєвалі: 

Стаїть пєч на сахах, (2)
Носять дєжу на руках.
Да целуйтеся, да мілуйтеся,
Маладиє каравайніци. Гу-у!

І после цього три раза навхрест цєлуються. Старший 
дружок, маладий хлопец, дають єму качергу  – мама 
маладої. Це ж йон тамечкі грєбєца, шоб пасадіть кара-
вай. Просіть у мамкі благословєнія каравай той у пєч 
садіть, а маладухі єму спєвають:

Кучерявий пєч загрєбає,
А вірмєн сажає. Гу-у!

ГОРОДНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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І каравайніци сидять за сталом, і навперехрест целую-
ца. І так трі раза. Всє пєсні по трі раза спєвають. Кромє 
каравая, пєклі шишкі. Людей било пално. Хаділі паді-
віться на маладих. Витягувалі каравай із пєчі і нєслі на 
стол. Калі станє халодним – нє на гарячій, – украшалі 
єго каліною і барвінком, каласкамі, якшо булі.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  У маладої пєклі «сонечко» – раз-
резалі тесто па краям, а в маладого – «мєсяц» – полу-
кружек вирезалі із тєста. Калі маладой нєслі снєдать, 
нєслі єй «сонечко», каторає йона раздєляла і дєвкам 
раздавала патом, шоб замуж повихаділі, а  «месяц» 
приносілі да маладога і в нєго раздєлялі. Єще пєклі 
двє шішкі, слєплєниє вмєстє, шоб всєгда билі в парє. 
Ці шишкі треба було сохранять і нікому нє давать. 
Только вмєстє с молодим должни булі доєсті.

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  В  нєдєлю сходіліся родічі, і  йшов 
поїзд до маладої. Всє люді виходять подєвіца на ма-
ладих. Гармошка грає, бубон вибіває. Оні несуть по-
дарок маладой. Спєвають:

Пусті, свату, в хату,
Нас тут небагата.
Семеро да па сємєро,
Свату хату пєрєвернемо. Гу-у!

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Довго ніхто нє 
виходіть, знову повторяєца, а  патом виходять, пона-
ряжуваниє у всякіє чучела, у циганов. Патом виходи-
ли свати – батькі нєвєсти с хлібом на рушнікє – і при-
глашалі зайті в хату. Зашлі в хату. Начинають дружкі 
кричать: «Купіть у нас квєткі». Снімалі картуз. Крічалі: 
«Отец і мать, благословіть квєтку маладому прішить». 
І так три раза. Послє пришіванія квєткі маладому [до 
капелюха] каждому баяріну также прішівалі квєткі і 
вручали вишиваний платок. Он давав гроші якісь за 
це. Калі пришивалі квєтку, спєвалі:

Старшему да баяріну
Взялі чуба да й урєзалі,
На варотях да й павесілі.
Хто нє йдє – пітає, 
Чий це чуб мотає? Гу-у!

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  За сталом сідіть дру-
га кампанія, тє просять мєсто викупіть кола мала-
дої... Викупляють. Садятся за стол тільки маладий 
і старший баярін. Тагда таргуюца за мєсто для всєх, 
а маладую наряділі утром і захавалі. Всє єє шукають, 
а замісто єє саділі якусь разукрашену маладіцу. І вона 
каже: «Це мая свадьба». Таді маладую нашлі, да знялі 
у неє туфель. І знов продають туфель. Просять благо-
словєніє у матері маладую за стол завєсті. І  так за 
другім, і [за] третім разам. Заводять маладую, а на єє 
мєсті брат сідіт родний ілі двоюрідний і тоже хоче ма-
гарич. Давайте мєнє і на каня, і на дугу, і на хамут, і на 
воза, і [на] аглоблі. І так пока нє викупє...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Од маладого свадєбниє чіни назива-
лісь: старший дружок і просто дружкі, свати, свєтілки. 
Со сторони маладой: старшая дружка і дружкі...Боя-
рам такую спєвалі:

Вам, бояри, нє боярковаті,
Вам, бояри, свінєй пасті
З довгімі да ламакамі,
З чорнимі да сабакамі. Гу-у!
Гдє баяри валачіліся, 

Шо па пояс замачіліся,
У саломє начєвалі,
Миші вуха позєдалі. Гу-у!

ВІНЧАННЯ  Калі ішлі вєнчаться, ішлі атдєльно. Радітє-
лі благаславлялі іконамі. Нєвєста ідє па дароге і всєм 
кланяєца со старшою дружкою. По трі раза. А йон, жє-
ніх, сабє пріходіт да церкві. І таді батюшка вінчає уже. 
Раньше в церкві стєлілі вишітую хусточку, на якую 
ставалі маладиє.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  І старша друж-
ка далжна била ту хусточку трохі тянуть, щоб всє дєв-
кі замуж повихаділі. Якшо свєчка і у адного, і у друго-
го гаріть харашо, харашо і жить будуть, а плохо, калі 
пагаснє. Можє, і умрє хто, в каго пагасла. Била в сєлє 
і така прімєта – вишлі навстрєчу маладим послє [він-
чання], так йони і двє нєдєлі нє прожилі вмєсте – йон 
пагіб. Плохо, як каптіт свєчка, а нє ровна гаріт.

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ, ЧАСТУВАН-
НЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Послє вєнчанія ідуть до нє-
вєсти абедать. В церкві їм батюшка зв’язав рукі, йони 
так і ідуть пав’язаниє. Так і за стол заходять. Радітєлі 
нєвєсти встрєчають хлєбам. Всє садятся за стол і абє-
дают. Спєвають:

На отходє у мамачкі, на отходє
Пасаділа арєшеньку.
Расті, расті, арєшєнька, розвівайся,
Живі, живі, моя мамка, разжівайся.

Патом ще спєвалі:
За гарою, де рутонька, за гарою. Гу-у!
Да й паросло очерєтом, лабадою.
– Вийді, вийді, Танечка, руту рваті.
– Мєнє, тєперь, дєвачкі, нє да рути,
Завязалі із Василем бєли рукі. Гу-у!
Ой хаділа да Танєчка да й по саду. Гу-у!
Гаваріла сваєй мамкє про дасаду:
– Ісправ, ісправ мєнє, мамка,
Дарагій наряд.
Залатоє маністачка, шоб блєстєло,
Шолкаває да платтячко, шоб шумєло. Гу-у!..

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Старший сват за-
ходів, перев’язаний рушником, і прасів: «Отец і мать, 
благословіть каравай роздать». І  так за другім, і  [за] 
третім разам. Тє отвєчалі: «Бог благословіть!». Также 
трі раза. Давалі падаркі родним, хресним, тетке і так 
далєє. Мужчінє  – рубашку, жєнщінє  – скатерть, по-
кривало, одєяло, палатно. Памошнік старости пішет 
качергой на стєнє, шо дарят. Йон каже: «Карзіну глі-
ни, шоб через год пазвалі на хрєстіни». «Шо, – пітає, – 
живого даєш?» Тє отвєчають: «Курку». А  ще такиє 
разні примовкі булі: «Дарую вінок цибулі, шоб [не] 
давала свекрусі дулі». А невістка таді ідє і цілує све-
круху. «Щоб научілась шіті й прясті, і у свєкрухі трохі 
вкрасти, бо у свєкрухі така власть, як нє вкрадєш, то 
нє дасть». Таке було пожеланіє. «Я дарую вам курку-
квактуху, щоб малада поцєловала свекруху». «Дарую 
вам дубовую ложку, шоб поцеловав зять тещу». «Я 
дарую вам рубля, шоб купілі корабля. День каталіся, 
ночью целоваліся»... Свекор із свєкрухаю кола пєчі 
стаять. Йона заходіть, кланяєца до свєкрухі. І та патом 
забірає сабє єє падарок, і  дає свій падарок нєвєсткє. 
Раньше обменівалісь платочкамі, большім падаркам 
був атрез ситца ілі сатіну на плаття...
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ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Подєлілі 
каравай, скоро уже собіраюца свахі і маладиє да мала-
дого. Спєвають таку:

Пращай, пращай, Танєчка, 
Сестра наша,
Тепер ми – нє твої,
Ти – нє наша.
Лучше б було, Танєчка, із тобою
Вєк нє знаться,
Як прішлось з табою,
Танєчка, расставаться. Гу-у!

Або ще таку спєвалі:
Визивала ясеня
Із-под бєлога кореня,
Визивала ясеня
З-под бєлога кореня. Гу-у!
Вийді, вийді, сєлега,
Ой нє люта зіма,
Вийді, вийді, селєга,
Ой нє люта зіма. Гу-у!
Ой хоть люта – нє люта,
Да нє так, як лєта,
Ой хоть люта – нє люта,
Да нє так, як лєта. Гу-у!
Виходіла Танєчка
З високого тєрєма.
Виходіла Танєчка
З високого тєрєма. Гу-у!
Да й питала в дєтачкі,
Чи люта маті.
Ой питала в дєтачкі,
Чи люта маті. Гу-у!
Ой хоч люта, хоч нє люта,
Да нє така, як родна.
Ой хоч люта, хоч нє люта,
Да нє така, як родна. Гу-у!
Привітай єє да пажалей єє. Гу-у!

І таку патом спєвають:
– Научай мєнє, мая мамачка,
Як свекрусі годіті. Гу-у!
– Ранєнько вставай, позднєнько ложись,
Низенько вклоняйся. Гу-у!
Паглянь на кручок, чи є рушнічок –
Свекорку утєртісь. Гу-у!

Послє таго отправляють маладую, сажають на підво-
ду, свашки тут же везуть приданоє, при том спєвають:

Скриня наша да й арєховая,
Паставілі, да й паєхала,
Да нє тою да й дарогаю,
Кабилаю криваногаю. Гу-у!

У маладого ж уже ждуть, калі привезуть маладую. Та-
кую спєвають: 

Закідай, маті, трєскі, (2)
Дажидай нєвєсткі. Гу-у!
Єсть каму да па хатє хадіть,
Єсть каму тваю хату мєсті,
Єсть каму твоїх дітєй вєзті. Гу-у!
А в мамачкі да й палегшало, (2)
А в свєкрухі да й паважчало. Гу-у!.. (2)

ПОСАГ  Падушкі викуплялі – магарич за ніх справлялі, 
а за рушнікі двє свашкі прасілі: «Атец і мать, дазволь-
тє цю хату убрать!». Їм атвєчалі. І тагда йони, колькі 

маглі, павешають сваї рушнікі. Патом пританцьову-
ють і кажуть: «Наша малада нє спала, а шила і пряла, 
і ці рушнікі вишивала»; «Наша Таня ночами нє спала, 
пряла, ткала, дабро наживала. Давайте нам магарич». 
Свекруха дає вєчєрю. Маладиє за стол нє садятся. 
Спєвають: 

Прілєтєла да тєтєрєчка, (2)
Нє учора, а тєпєрєчка. Гу-у!

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Патом начинають маладую 
завівать. Сідає маладий, йона – єму на калєні. І йон її 
расплєтає і разчєсує, і  закладає воласи. І звєру на єє 
голаву накладають падарок свекрухи.

Дєвачкі-дружєчкі,
Бєрєжітє маї косачкі. Гу-у!

***
Розачкі пабілі, хустачкі вчєпілі. У-у! (3)
Шо ми схатєлі, то ми і зрабілі:
С хлєба – паляніцу, з дєвкі – маладіцу. У-у!..

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОС-
ТІ МОЛОДОЇ  Беруть паленца, стелють пакривала і 
маладих туда кладуть в камору. Якщо дєвка нечесна, 
то вивєшівалі прапар на димару ілі карзіну диряву. 
А якщо чесна, – то красний прапар. Несуть снєдать, 
і всє бачать.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, УМИВАН-
НЯ МОЛОДИХ / ГОСТЕЙ  Одєжди харошей нє одєва-
лі. Бо умивалі – так пооблівають вадой, а патом саді-
лі – вродє би прясть учілі. І всьо получалось нє так, 
та єє па рукам білі. Патом харашо адєнєца, і уже так 
снідають. Дружкі пріносять снєдать тожє. Старшая 
дружка у том вінку, шо маладая била. Приходім і спє-
ваєм пєсню:

А вже сонечко на розі,
А вже дружечки в дарозі. Гу-у!
Вийді, вийді, Танєчка, подівіся,
Шо тєбє дружечкі прінєслі. Гу-у!
А вже сонечко низенько,
А вже дружечкі блізєнько. Гу-у!

Нам виведуть якусь грязно одєту дєвку, а ми кажем: 
«Це нє наша, нехай вийде наша, хай нам попляше, шоб 
ми добрє зналі, з кєм погулялі». Так патом ще когось 
виведуть, а  патом уже виходять малада із маладим і 
всєм кланяються. І уже заходять у хату...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЄ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Прі-
данкі абізатєльно везуть с сабою живу куріцу, яку 
малада послє прієзда закідала под пєч, а таді лавілі і 
сідалі на пєч. При цьому гаварілі: «Нехай куріца нє-
сєтся, а  в домє дабро вєдєтся»... Вечером пріходять 
на курей. Маладиє там нє ідуть, ідуть старшиє і собі-
рають, хто шо дасть. Тут начинаються циганє. Хто во 
што переодєнєца, і просять, а патом курей парєжуть  
і гуляють.

с. Макишин
Записав М. Пилипак 17 вересня 2008 р.  

у с. Макишин Городнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Ісаченко Віри Михайлівни, 1954 р. н.,  
та Сільчук Євдокії Кузьмівни, 1939 р. н. 

ВИБІР ПАРИ  Мій дід рідний спочатку сватався в сусід-
нє село. Мама його і тітка ходили в те село, якісь там 
були Ковбаси. Значить, вони розпитували, які люди, 
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чим займаються, чи є в родині душевнохворі або з 
фізичними вадами, чи були вони у в’язниці, чи за-
ймалися якимись промислами, чи господарі, чи є там 
гумно в них, чи є кошара, худоба? А в кінці запитува-
ли, яке придане дасть батько своїй дочці. Звичайно, 
що ні наречена, ні наречений одне одного не бачили, 
поки йшло таке розвідування. Потім уже засилали 
старостів... 

СВАТАННЯ  У сусідки був кінь вороний, і вони глобцами 
[саньми] поїхали свататися. Коли вони приїхали туди, 
то їм відмовили: «Ми узнали, шо у вас мало десятин! 
Наші десятини і ваші, коли ми дамо, то наші будуть 
переважати, але чоловік – головний у сім’ї, тому ви-
бачте!». І дід – пішки, ображений прибіг додому, він 
ніколи не бачив дівчини. Нічого йому не дали, а сват 
головний сказав: «Він так біг, шо ми його до Макішина 
коньом не догнали!». Парубок він – видний, але було 
шість дітей у сім’ї, всім не було шо дати. Перед тим як 
одружитися, хлопець обговорював це питання вдома. 
Дивилися ще на сезонні роботи... У піст не робили, лі-
том не робили, а  восени. У  будній день в селі могло 
бути шість-сім весіль. Дівчина повідомляла хлопця, 
що її батьки погодилися й чекають їх у якийсь день 
на сватання. Збирали старостів: брали поважних лю-
дей, шоб це був господар, не п’яниця, знатна людина в 
селі, обов’язково з родичів. На сватання хліб несли в 
хусті. Хуста – з полотна, зв’язували у вузлик і пляшку 
горілки. Цей хліб відразу різали. Якшо дівчина не хо-
тіла виходити заміж за хлопця, який заслав старостів, 
то хліб не різала...

ЗАРУЧИНИ  Якщо хлопець і дівчина були з місцевих, то 
їхні родини добре знали один одного. Колись казали: 
«Копійка йде до копійки, а  руб  – до рубля!» У  давні 
часи, коли ще заручини були, то заможні йшли до за-
можних, а бідні – до бідних, щоб рівня була... 

ПОСАГ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Моло-
дий увечері забирав до себе молоду. У  придане да-
вали скриню, подушки, мінімум чотири, рушники, 
сорочки, ткані полотенця, ткані рядна, обов’язково 
настольники. Свахи привозили й розвішували. Вез-
ли на конях... Свекруха зустрічала на порозі. Моло-
да кланялася, заходила в хату, а  сваха йшла позаду 
й бажала, шоб у хаті були злагода, любов, здоров’я і  
дитячий сміх...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Рушник, на який ставали в церк-
ві, шила наречена, його ніколи ніде не вішали, це він-
чальний рушник! Якщо щаслива доля в мами, то цей 
рушник передавали дітям... На сватанні старостів 
пов’язували вишитими рушниками. Зазвичай було 
три свати і три рушники. Коровай на рушнику, ікона в 
рушнику, на рушник ставали. 

УМИВАННЯ МОЛОДИХ / ГОСТЕЙ, ОБРЯДОДІЇ З КУР-
МИ, ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ТЕРНИЦЯ»)  
На другий день, у понеділок, сусіди вмивали молоду. 
Наречена замітала подвір’я, мазала комин, шоб по-
казати, яка вона господиня. Перевдягалися в циган, 
коли несли снідати молодій, бігали й обмазували са-
жею гостей... Сходилися до молодого. Ходили люди 
від молодої, збирали по родичах курей. Скільки на-
збирали  – різали, готували. До вечора гуляли... Тер-
ниця. Усе розігрівали, розпарювали, ніхто нічого не  
робив...

с. Мальча
Записав М. Пилипак 17 вересня 2009 р.  

у с. Мальча Городнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Кочубей Олександри Ларіонівни, 1927 р. н.,  

та Денисенко Лідії Володимирівни, 1930 р. н.

СВАТАННЯ  Маладий і два хлопці – троє. З хлєбіною і 
бутілкою ішлі. І нє знала, шо ані прідуть. Я гулять нє 
хаділа. Хлєб палажілі на стол: «Аддасте?». А  батька 
каже: «Сватайтє!». На сватаннє нє давалі рушніков, 
давалі на свадьбі. Раньше нє так було. Сєйчас і п’ятсот, 
і чєтиріста, дають як на караває, чі падаркі, а раньше 
с тарєлкой бєгаєт,  – може, капєєк сємдєсят наскіда-
лі. Такіє калісь свадьбі булі. Мама расказувала, як ані 
гулялі. Тоже тади мами́ вібіралі, а нє дочка: «Он отой 
багатий, за таго іді». Дєди наші тади так женілісь. Бу-
валі такіє, шо адказивалі – пашол з гарбузою, гарбузу 
всукалі...

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Які багатєйші, дак боліє 
розжіве! Як я свадьбу дєлала, дак мало гарєлкі пашло, 
а як синов жєніла, дак багато, двєсті бутілак поллітро-
вих, бо кола [близько] ста душ звалі людєй, а в мєнє – 
чалавєк двадцять било, родічі только...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Пєклі каравай, прасілі 
сасєдку, шоб хароши каравай, смашни, хто вміє тєсто 
харашо вімєшать. Украшалі, хто як умєв: хто хлєбін-
каю спєчє, а хто шишак панатулює. Пєрєкуліться, то 
шось нєважне вєщує.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ЙОЛЬЦЕ»)  Вішеньку  – лєтом, 
а то [взимку] – йолачку. Украшають разнимі цвєтамі. 
Сходяться да маладої дружкі пєрєд свадьбой, делают 
цвєточкі на йольце, а свадьба – у нєдєлю і панєдєлок. 
Тєпєр же в суботу і нєдєлю. Йольце і там, і там було, 
а таді вже як йольце прібірают із стала, дак дєвкі абри-
вають цвєти, шоб замуж війті скарєй... Нєсут з-за ста-
ла, трусят, вінєслі, паставілі в сєнях, а тади викінуть 
апасля...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  В  платті [молода], марлєчкі 
прічєп лять, як фата. Вєнкі булі, як у каго. Вєшалі ма-
ністи [намисто], в магазінах куплялі, разниє. Вєнок і 
лєнти, па дєсять ззаді вісєлі. Малада з лєнтамі ходіть. 
Зімой – в хромавих чоботях, а влітку – туфлі. Маладий 
в костюмі, нарядний, чоботи, штани широкіє, гармош-
каю на галєніще халяви пастягують. Заправляв штан-
кі в халяви. Головний убор – картуз, абязатєльно!.. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Жонатий чоловік  – дружок, а  його 
жінка – сваха. Маладиє хлопци – то баяри, а дєвкі – 
дружки. А тєпєр, як дєтєй женілі, дак уже сколько зо-
веш дружков (може, дєсять), дак усєх і перев’язують! 
Папробуй накупіть!.. Кухаркє давалі фартух чи пла-
ток. Пріходілі дівіться, а таді як малада прієдєт, дак в 
хату лєзут – шо малада будєт вєшать! Падівілісь і паш-
лі. Гулялі тіє люді, шо званиє!..

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Зразу, як начінают дєліть, шішки, 
що зверху [на] короваю, зрєзають і дєвкам кідають: 
котора схватіть  – пєрва пайдє замуж... У  маладого 
цвєток, у баярав цвєточки і насавички... Цвіточкі у ба-
ярав з лівай старани. 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Маладу хавають, а ма-
ладий викуплює. Брат заводіть маладу за стол, а бая-
рін як ускочіть да сядєт на мєста маладої, – тади ві-
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купляють у єго мєста, і йон аддайот. Сєдєлі на покуті, 
на кожусє. Як маладу вєзут да маладога, дак накідают 
опудала, а таді там свєкруха здимаєт, як стрікає [зу-
стрічає] нєвєстку...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Завівают, у  маладої якоюсь 
каробкаю па галавє пастукає і закрутіт косу, і кароб-
каю пастукає, ти уже будєш маладіца, це свахи тіє, шо 
в свадьбі гуляють... Тади за стол саділі. Вєнок дома сні-
малі. Воласи закручують, а па галавє пастукають, ото ж 
калісь хлєб самі пєклі, дак дєжка-пєкалка [пікна діжка] 
була, дак ото вєком, шо накрівається дєжка-пєкалка, 
атим уже кружком па галаві паляпають  – дівування 
тває вже прайшло. Платок завязалі, вже маладіца!.. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Каравай рєзал із родічов хтось – 
старший дружок [сват], хресний там чі ще хто... Давалі 
спєрва родічам – зразу батьку й маткє, шо батько й мат-
ка маладим пажелають. На тарєлці – чарку налівають 
і скибочку кладуть каравая, а батька вже даріть чі ху-
добу, чі хату, чі кніжку з граша́мі [«ощадну книжку»]. 
Хто в свадьбі гуляє – таму й каравай! Я гуляю, дак я 
викідаю маладим гроші і желаю щастя, здоров’я. Кара-
вай рєзалі вєсь, падошву [низ короваю] нє аставлялі. 

ПОСАГ, ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО   
Свадьбу адгулялі в сєбє, а патом да маладога ж. Вєзлі 
ж скріню, пастель, падушкі, сколька в каго, сарочки 
лляниє. Калісь же ткалі да прялі... Нас чєловєк шєсть 
чи сєм – ад нас. Да їхніх сколькі там, да й пашлі. Огонь 
нє палілі, у нас такога нє було! Пріхаділі, развєшувалі 
рушнікі, каври – всьо! Дівляться, шо малада навезла... 

«МОЛОТІННЯ ЖИТА», РЯДЖЕННЯ  Калісь так рабілі, 
як паслєднєго сина жєнілі, так тади абмалотки рабілі, 
целую нєдєлю гулялі, нє дєнь-два. Батька, матку ка-
лишуть – у полку [рядно] да й гайдають! Як ми дітєй 
женілі, дак па трі дні гулялі. Як женіться син, малада 
пєрєвязує дружков рушнікамі, а  свасі  – платок або 
хоть фартух, а ми вже тади перезиваєм маладих, це як 
свадьба йдє. А ше зразу, як садяться за стол, дру́жкам – 
насавікі, а баярам – платочкі, а дружка́м – уже жона-
тим [чоловікам] – рушнікі пєрєв’язують, а маладіцам – 
платкі... Вмєстє гулялі. Прієжджают  – пєрєдєнуться, 
шутілі, дактарамі падєлаються і вколи дають, циганями 
дєлалісь. Тєпєр у сталових одбувають. Як сина женіла, 
одбувалі в навєсах, шалашах [накриття для весілля].

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ («ПЕРЕЗВА»)  Хто друж-
ком був – пєрєв’язаний, той абязатєльно свадьбу пє-
рєзиваєт, батьков, родічов блізкіх да сєбє  – угощає. 
Хто калі надумається  – через тиждень, двє нєдєлі. 
Дру ́жкі нє пєрєзивалі, дружки шо, трошкі пасідєлі за 
сталом, павілазілі да пляшуть.

с. Хотівля
Записала В. Конвай у вересні 2009 р.  

у с. Хотівля Городнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Лущай Людмили Петрівни, 1940 р. н.,  

та Савостенко Марії Михайлівни, 1938 р. н.,  
родом із с. Травневе Коростишівського р‑ну 

Житомирської обл.

СВАТАННЯ  Разкажу, як мєнє сваталі. Так, прімерно, 
і другіх сваталі. Прєдупрєдів жєніх, шо прийдє свата-
ца. Хресний, два сосєда [приходили]. Говорілі: «Поє-
дєм, посватаєм дєвку». Маладий пришов, мєнє гастін-

ци принєс – канфєти, пряники, хлєб і бутилку. Прішлі, 
принєслі ж то всє і спрашують: «Гдє у вас тавар є? У вас 
є тавар, а у нас купец на нєго є. Є ж у вас тавар? Чи по-
дойдє йон, чи нє подойдє?». Всє с шуткою такою. «Ну, – 
говорять, – понаравілся нам тавар, а согласєн лі тавар, 
шоб єго купілі?» – «Да, согласни, конечно». Тагда свати 
кладуть хлєб на стол. Далжна маладая єго разрєзать. 
Я разрєзаю той хлєб папалам. Корачку, сєрєдінку вірє-
заю і даю кусочак єму, і сабє бєру, шоб йон з’єв і я. Це 
нужно для таго, шоб, як кажуть, їхня доля була вмєстє 
всю жізнь. Із цього хлєба начинається їхня доля. На 
сватаннє у нас нєчєм нє перев’язувалі. Дальше далж-
на бить випівка і закуска. Побєгу ж я своїх дєвок по-
звать. Всєх пазвала на два столи, маладеж, а  тєпєр 
только батько да матка пріходять да, можє, хрєсниє, 
а раньше – гармошка, і  гулялі пашті да утра, пропів-
алі дєвку. У нас ето називається «сватаннє», «магарич». 
На другу суботу прієхала свєкруха з синам і дядька до-
говаріваться, кагда свадьба. Посідєлі, повипівалі, мая 
мама давала їм падаркі: будущєй свєкрухє – на спадні-
цу, а дядьку – хустку або рубашку. Жєніху я падаріла 
хустку вишіваную квєтачкамі. Йон поклав єє в карман, 
шоб відно було. Дагаварілісь, кагда свадьба і што, і как.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ЄЛЬЦЕ»)  Перед свадьбой у нас 
зрєзають вішню і в’ють єльце, у  суботу. Це робить 
брат. Єслі єго нєт, то сосєд, друг. Вішню став’ять у хлє-
бінку. Пріходять дєвкі і дєлают квєткі із бумагі куп-
леной. Кромє квєток, навєрху цепляют каліну. У  нє-
которих дєлалі нє єльце, а становілі палкі восєм штук, 
также в хлєбіну, і їх украшалі квєткамі. Звілі єго, і ста-
вілі магарич. Випілі, закусілі, хозяін їх паблагадарів, 
і пашлі. Це делаєтся у нєвєсти.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Готовімся, наліснікі пєчом, кашу ва-
рім, тагда гатовілі халоднає, картошку пєклі... З крах-
малу рабілі галушки, кіселі варілі, каклєтки, а бивало, 
і м’ясо. Тагди трудно било, готовілі бєднєє. Очєнь всє 
любілі вінєгрєт с квасолєй, капусту туда добавлялі. Да 
і празновалі свадьбу раньше у нас в сєлє адин дєнь. 
Нє сільно раскошна жилі, бєдность била. Тєпєр по трі 
дня гуляют...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МОЛО-
ДОЇ  Єго маті благаславіла, і йон с дружкамі прийшов 
да мєнє, а  мєнє дружкі захавалі в камору. Таму, хто 
найшов, маладий должен дать вікуп. У  нас вікупав 
мєнє баярін, і  так било в большінствє. Всєм баярам 
нада ж паднєсті квєткі. Дружкі паднєслі баярінам 
квєткі на тарєлке. Йони далі хто руб, хто два, хто тра-
ячку, дружкі тади квєткі їм папрішівалі...

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Сєлі всє начісто за стол, вся 
маладьож пасєла за стол. Тада давай пєрєв’язивать 
сватов рушнікамі. І  пріказивают: «Ви вчора ко-
нєй у нас пакралі, дак мі вас зараз прапріпінаєм, 
папєрєв’язиваєм». Пєрєв’язалі, а  жонкам з єго рода 
(тогда платков шерстяних нє було) вручалі фартухі ілі 
штапєльниє платочкі.

ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  За стол сажают 
причєт, а маладих – на кажух, атдєльно... Всє паселі, 
випівають, закусюют. Трі рюмкі ставілі на тарєлку і 
так частовалі всєх. У  тєх, хто багатєє,  – рюмка каж-
даму, но так хужеє, скорєє паупіваются. У нас даже нє 
рюмкі, а стакани булі, тагди була хлєбная самагонка, 
випів стакан і нічога. Тут уже і «Горька!» крічат. Ма-
ладиє целуются...
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ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ, ВИКУП ЗА ВИКРАДЕНУ МО-
ЛОДУ, ЇЇ ВЗУТТЯ  На свадьбе всє гулялі, а нє сідєлі. 
Пєлі пєсні, танцевалі «Польку», «Краков’як» «Страда-
ніє», всє любілі танцевать «Бариню». Грала музика – 
гармошка, бубєн. Хто умєє – нє умєє, а випілі, так спє-
вають і танцуют. Тут уже і туфель у нєвєсти укралі, а я 
била в сапожках, в ноябрє дєло било, так падружкі маї 
заставілі маладога вікуплять. Плаття у мєнє нє було 
бєлаго, а розоває, і сестра прівєзла вєнок з лєнтамі.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Тагда патанцева-
лі, паспєвалі, сабіраюца вєсті маладую. Весь прічет 
єдєт каньом. В скрінє – пріданоє, а в каго – шкафа, а в 
каго – чемадан, то єго. Прієжджают до свєкрухі. Свє-
круха стрєчаєт с хлєбам-солью на вішитам рушнікє. 
Пасипаєт житам, шоб жілі харашо. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДА-
РУВАННЯ  У маладога косу мєнє уже закрутілі і снялі 
вєнок. Пасаділі на стул, палажилі кажух, шоб мягкая 
жизнь била, свєкруха закрутіла косу і адєла платок. 
Послє етого дєлілі коровай, єго на рушнікє винєслі. 
Коровай заносят, а єльце віносят. Становят каравай, 
приходіт мама, і начінают дєліть. Пєрвимі вирєзають 
шішкі для маладих, патом дєлят батьку, матці, хрес-
ним, патом всєм падряд. Самім пєрвим – раднейшім, 
патом дваюрадним. На тарєлку ставят двє чаркі і кла-
дуть коровай. Йони гаворать пажеланіє, випівають і 
кладуть на тарілку ілі падарак, ілі гроши... Напрімєр: 
«Дарую табє рощу, шоб пацєлавав тьощу»; «Дарую 
табє лазу, а ти поймай козу»; «Дарую табє лубко проса, 
шоб нє хаділа жонка боса», «[Дарую] каробку голак, 
шоб нє бєгав до чужих жонок»; «[Дарую] карзіну бу-
раков, шоб нє слухав дураков». Свєкруха даріт сваїм 
родічам усєм, і дєлят коровай у маладога. Калі дєлілі 
коровай у мєнє, то дєлілі толька маїм родічам, а у єго – 
єго родічам.

ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Крупичполе

Записала В. Конвай 2 липня 2010 р.  
у с. Крупичполе Ічнянського р‑ну Чернігівської обл. 

від Мороз Марії Олександрівни, 1923 р. н.

СВАТАННЯ  Як дівка понаравилася, якщо вона з другого 
села, то приїжджали до неї свататись. Приїжджає сват 
із хлібом і пляшкою. І як начнуть говорить да приго-
варювать, а  брали сватачем саме такого разговорчи-
вого, то й уговорять. А коли давали согласіє, то коли 
їдуть додому, хлібину їм поміняють на свою. Оце до-
говорились, шо вона согласна. А тоді вже приїжджа-
ють батьки і договарююця, коли буде весіллє. У  нас 
називають саме «весіллє».

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Коли в селі не 
одне весіллє, і  коли дві молоді зустрінуться одна із 
одною, то це гарна прикмета, але треба, щоб молоді 
обмінялися хлібом прямо на дорозі. Вони кланяються 
одна одній і обмінюються хлібом.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Перед молодими на столі стави-
ли «молодецьке» – графин із горілкою або настоянкою 
рожевого кольору. Його прикрашали калиною і коло-
сками із жита. Його роздають потрошку, щоб виста-
чило усім, хто гуляв на весіллі на другий день... У нас 

зв’язували дві ложки красною лєнтою, дві свічки стоя-
ли перед молодими, коровай. Оце так прикрашали 
стіл перед молодими.

ПЕРЕЙМА, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  За моло-
дою їхали красіво вбраною бричкою, якщо це було ще 
давно. А тоді уже пізніше почали так само вбирать ма-
шину. Перед домом молодої перекривали ворота – це 
були в основному молоді хлопці і трохи старші чоло-
віки, стребували у молодого викуп. Давали на викуп 
цукерки, горілку, хліб. Ворота так само були закриті у 
молодої, і ще раз требували викуп... За столом сидить 
молода, її можуть також підмінити. Коло молодої си-
дять із дрючками брат молодої або діти із роду моло-
дої і тоже требують викуп [за] місце біля молодої. Тоді 
вже всі сідають.

МУЗИКАНТИ  У нас на весіллі грали музиканти. Гармо-
ніст був обов’язково, а до нього хтось же ритм йому 
задавав. Я була гарною танцюристкою, так уже одтан-
цюю на весіллі, ще й приспівки різні співала:

Ой я, мамо, похудала,
Полюбила я цигана.
Я цигана обманю,
Генерала приманю.

***
Ой яблучко
З гори котиться,
Мені вісімнадцять год,
Замуж хочеться.

***
У мене ухажорів п’ять,
Слухай, буду називать:
Коля, Ваня, Гриша, Миша,
П’ятого – забула звать.

***
Ой надіну я халат,
Вісім пувичок назад,
А дванадцять наперьод,
Ніхто замуж не бєрьот.

***
Мій миленький як здурів,
Задумав розходиться,
Я з досади похудала –
Юпочка не сходиться.

***
Лейтенанта я любила,
А майор мнє говорить:
– У мене рємєнь пошире,
Можна й тапочки пошить.

***
В мене милий кучерявий,
Такий гарний, як баран,
Тричі в ярмарок водила,
Поведу ще й на базар.

***
Пішов Вовка на базар,
Купив поросьонка,
Всю дорогу цілував,
Думав, що дєвчонка.

***
Приходь цілуватись,
Я тебе научу,
Твої товстії губи
На точило відточу.

***
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Ой піду я на гору,
Туда-сюда гляну,
Одна несе вареники,
А друга – сметану.

***
Ой ішла я вслід за дідом,
Загубила торбу з хлібом.
Гірке їхнє танцювання,
Загубили харчування.

***
Я своєму миленькому
Та й добавила краси:
Причепила цибулину,
А він дума, що часи.

«ЧОБОТИ»  На весіллях у нас танцювали «Чоботи». 
А тепер по-сучасному переробили на другу пісню:

Тещу в чоботи узуваю, узуваю,
Тещу мамою називаю, називаю.
Щоб вони не муляли і не терли,
Бо рідня тепер ми.

Далі зять миє тещі чоботи кропивою, а вона повинна 
йому заплатити гроші. У нас сусідка вийшла у драних 
старих чоботях. А  тоді загадали перескакувати. Всі 
сміються, що вона в таких драних скаче. А тоді зять 
виніс їй дуже гарні нові чоботи і взув її. У нас на рядні 
не танцювали. Просто по землі.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Ще на другий день весілля роз-
даровують коровай. Вибирають при цьому вибойщи-
ка. Йому на плече складають подарунки – постільну 
білизну, матерію. Дружки допомагають на комині за-
писувати – хто й скільки чого подарував. Багато при-
казують, бажають молодим всього доброго: «Дарую 
вам вінок цибулі, щоб не давала свекрусі дулі»; «Щоб 
уміла шити й прясти, і в свекрухи вміла вкрасти, бо 
в свекрухи така власть, як не вкрадеш, так не дасть»; 
«Дарую вам колодязь з зводом [журавель над крини-
цею], щоб не ходили за розводом»; «Дарую ще й гро-
шима мідними, щоб не були ви разом бідними».

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Сватання... Ми запрошували не сва-
тачів, а їздили своєю родиною. Приїхали та й кажемо: 
«Ми приїхали із хлібом і сіллю, і добрими намірами. 
У нас є син-молодець, а в вас – дочка». Віддали їм хліб і 
сіль. Молода перев’язала жениха вишитим рушником, 
а матері хустку вручають. Кажуть, що у нас в селі, коли 
дівка відмовляла, то могла й гарбуза піднести. Це ще 
мама моя розповідала таке про нашу сусідку. Посвата-
ли, випили могорич і домовилися, на коли весіллє. На 
другий день виряджаю я свого сина, зветься «поїзд». 
Свати, бояри, дружки, щоб обов’язково була непарна 
їх кількість – від жениха. Сина благословляла хлібом 
і сіллю, прехрестила і сказала: «Хай, синочку, тобі Бог 
помагає». Я перехрестила хлібом, а чоловік – іконою 
«Казанської Божої Матері». Сіли за стіл. Так, щоб була 
непарна кількість гостей: бояри, свати, свахи і світил-
ки. І поїзд їхав до молодої. Там перестрічали їм доро-
гу і требували викуп за молоду. Я все це заготовила. 
Там, у молодої, уже всіх значать: сватів – рушниками, 
свашок  – платками... Старостів  – одним рушником 
під руку. Тоді поїхали до РАЦСу. Розписались. А після 
цього поїхали в Качанівку, молодята фотографували-
ся біля палацу, а  на другу годину всі збиралися біля 
ресторану. Батьки біля ресторану зустрічали молодих 
із іконами. Я від матерів говорила такий текст:

Благословляю, любі діти,
На мир і злагоду в сім’ї,
Кохання цінувати вмійте,
Людську повагу – поготів.
Віднині все діліть надвоє:
І сум, і сміх, і радість, і сльозу,
І шум вишневого прибою, 
І листопадову росу.
Сьогодні ви життя з’єднали,
З’єднали долі і серця
І на рушник весільний стали,
Щоб разом йти у майбуття.
То ж хай вас Бог благословляє
І наші батьківські слова,
Хай лихо хату обминає,
А доля буде золота.

А сваха благословляла словами: «Во ім’я Отця і Сина 
і Святого Духа. Амінь!». Тоді всі сідали за столи. Час-
тували гостей. А тоді був обряд дарування. У нас був 
і торт, і коровай. Коровай ділив сват. На дві тарілки 
[клали] коровай і [ставили] чарку, і  тоді навхрест 
пере давали. Починали із батьків, далі хрещеним, ро-
дичам... Сваха ходила із банкою, в  яку збирала кон-
верти, в які гості зарані поклали гроші. А торт ми ді-
лили на другий день, коли роздавали «молодецьке». 
Тоді на тарілку клали торт і [ставили] чарку із «моло-
децьким»... У нас була тамада... Мене із сватом і із сва-
хою возили на возику [...] до ставка, купали. Повбира-
ли нас із свахою, як молодих... Співали частушки... На 
другий день були вареники із сюрпризом. Весільних 
дядьків [опудало] у нас чіпляють уже год вісімдесят... 

с. Новий Поділ
Записала В. Конвай 3 липня 2010 р.  

у с. Новий Поділ Ічнянського р‑ну Чернігівської обл. 
від Скляр Надії Миколаївни, 1953 р. н.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Коли дружка старша із 
молодою кликали на весілля, називалося «запрошен-
ня»... Старша дружка в платку несла булку хліба. Коли 
приходили до хати, то цю хлібину давали хазяїнам в 
руки або клали її на стіл... Молода вклонялася три-
чі і запрошувала такими словами: «Просить батько, 
просить мати, і я покірно прошу, приходьте до нас на 
весілля». А  їй відповідали: «Спасибі батьку і матері, 
а вам нехай Бог допомагає!». І після цього хлібину від-
давали назад. І молодий так само ходив із дружком. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Одяг молодої: ходили у вишитій 
сорочці, внизу – «піддіванка» називали. Поверх одя-
гали плахту, наверх вишиванки одягали карсетку... 
Обперезувалися червоним кролевецьким рушником. 
На голові – вінок із лєнтами. Обов’язково одягали на-
мисто. У дружки був такий самий одяг, тільки вона не 
підперезана була рушником. А пізніше молода ходила 
у вінку, а дружка – із лєнтою на голові і все...

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Пекли у нас в п’ятницю 
коровай. Запрошували його пекти тільки тих жінок, 
які добре жили у сім’ї, щоб були нерозводні. З собою 
нічого не несли. Весільна мати роздавала усім таким 
жінкам фартухи... Коровай пекли круглий. Прикра-
шали шишками, калиною. Пекли і шишки окремо... 
Інших весільних хлібів не було... Дивились, який ко-
ровай випечеться, як підніметься. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



610 ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Коли у нас ви-
тягали коровай [...], відірвався шматок короваю. От 
просто взяв і відпав. Так одна жінка сказала, що це 
погана прикмета, щось або хтось відірветься. І  таки 
справдилось. Вийшло так, що в Афганістані убило 
невдовзі її чоловіка. Були ще прикмети, у які дуже ві-
рили. Коли підв’язували молоду кролевецьким руш-
ником, то він ні з того ні з сього розірвався. То також 
молоді довго не жили разом, розлучилися.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коли ділили коровай, говорили 
так: «Пане старосто і пане підстаросто, благословіть 
чесний хліб внести!». А їм відповідали «Бог благосло-
вить!». І так три рази. Сват заносить коровай... Музи-
ка грає, сват пританцьовує, а гості стараються зверху 
з короваю украсти шишку. Раніше шишечки на коро-
вай наколювалися на сірничок, через те її легко було 
зняти... [Спочатку коровай давали] батькам, далі  – 
хрещеним батькам. Коли коровай ділили, то говори-
ли: «Кланяються вам молоді, діти, чесним хлібом!». 
Відрізати шматок короваю, ложили його на тарілку. 
На другу тарілку ставили чарку горілки і навхрест 
підносили людині, тобто руки з короваєм і горілкою 
перехрещувались. Спочатку піднімався той, кому під-
носили коровай, дякував за хліб, а далі виголошува-
лось [...] побажання: «Дарую вам вінок цибулі, щоб не 
давала свекрусі дулі»...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («СНІДАН-
НЯ»)  Обряд «снідання» проводиться на другий день 
весілля. У нас бояри їдуть за дружками і дружок везуть 
снідати до молодої. Коли їдуть до молодої, то співають: 

Ой весело, Галочко, весело,
Що ми тобі снідати несемо.
Бо у тебе матінка не своя,
Вона тобі снідати не дала. У-у!

А тоді ще можуть підсміятися над боярами і заспівати 
такої:

Десь бояри волочилися,
Що по пояс замочилися.
Чи сіно косили, чи воду носили,
Чи в соломі ночували,
Миші вуші пооб’їдали. У-у!

Коли підходили до двору, могли заспівати і такої:
Десь дівчата подівалися,
Чи в комору поховалися.
Чи в комору, чи в комірчину
Заховали нашу дівчину. У-у!

Підтанцьовувати могли, бо завжди ішли із музиками. 
Раніше на весіллях танцювали «Польку», «Бариню», 
«Краков’як». Коли підходять дружки й бояри до хати, 
їх зустрічає молода і молодий. Запрошують їх. Могли і 
свату пісню заспівати:

Вийди, свату, з хати,
Нас тут небагато,
Сім раз та по семеро,
Свату хату перевернемо.
Вийди, свахо, з хати 
Гостей зустрічати,
А ми тебе уквітчаємо
Й наказ тобі прочитаємо.

Виходила сваха з хати, а їй співали пісню.
Ой в нашого свата
З верби, з лози хата.

Весь двір на помості.
Наїхали гості.
Дубові одвірки.
Дайте свату горілки.
Ми горілочки не хочемо,
Тільки губочки помочимо.

Далі сват і сваха починали запрошувати гостей до 
хати. Могли сказати і своїми словами, а бувало, що і 
так людям говорили:

Спасибі вам, гостоньки,
Що ви до нас завітали,
Ми вас привітаємо
І у хату приглашаємо...

КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Карпилівка

Записала В. Конвай 29 червня 2010 р.  
у с. Карпилівка Козелецького р‑ну Чернігівської обл. 

від Мацібори Галини Павлівни, 1935 р. н., 
родом із с. Моринці Звенигородського р‑ну 

Черкаської обл.

ВИБІР ПАРИ  Мій чоловік із Карпилівки, а я із Шевчен-
кового краю. Познайомилися на весіллі у моєї по-
дружки з Моринців, що на Черкащині. В  двадцять 
п’ять років вийшла заміж, а чоловік був військовий – 
десять років прожила на Байконурі, а тоді повернули-
ся в рідне село чоловіка, в Карпилівку. З 1975 року тут 
і живемо. Моя бабуня була із Шестиренців, на Черка-
щині. Караваєв був наш поміщик. Дід був із Мурзин-
ців і був вдівцем, його звали «німий Устим», бо мав 
проблеми із мовою. Одружився із дівчиною, яка, ка-
жуть, заглядалася на хлопців. Устим її бив за це. Од-
ним словом, через деякий час, наживши двох діточок, 
вона вмерла, і Устим залишився вдівцем. А моя баба 
була дуже красивою дівчиною.

СВАТАННЯ  От беруть вони двох сватів та й ідуть сва-
татись. Прийшли в село та й питають: «А де тут у вас, 
у  яких хатах дівки гарні та роботящі живуть?». Їм і 
підказали на хату баби... А батько її викликав у сіни 
та й каже: «Тобі, доню, уже двадцять один рік. Чого ти 
ждеш? Попа чи попового сина?.. Виходь заміж». І вона 
пішла. Обмінялися хлібом, пов’язали рушники сва-
там, а молодому вишиту хустку вона дала. Та й отак 
вийшла заміж, до цього раніш жодного разу не бачив-
ши його і не чувши про нього. Я зустрічалася із хлоп-
цем, і він захотів женитися. Першим ділом мати йшла 
із хлібом і із дядьком, і домовлялися. Прийшли вони із 
хлібом, поклали хліб на стіл. А коли сестру віддавали, 
то також прийшла спочатку його мати. У  нас це на-
зивається «хліб міняють». Потім засилали старостів. 
Заходять свати – дядьки або старший товариш, який 
вміє гарно говорить «Упала пороша, сліди куниці при-
вели у ваш двір». Перев’язують через плече старостів, 
а молодому хустку вручали. Закладали її за пояс. Се-
стра – бігом до клубу. А там дівчат, як макового цвіту. 
Бігом столи порозставляли. А ми ж знали, що до нас 
прийдуть. Наготували печеню – нарубали гусей, кар-
топлі натушили. Вінегрет приготували. Раніше в селі 
було не менше семи-восьми гармоністів. Малий шкет, 
а він уже так виграє на гармошці, що заслухаєшся. Бу-
бон. І в дворі до двох годин танцювали... І домовились 
же за весілля, коли саме має бути.
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ОГЛЯДИНИ  У  нас називалось «розглядини» або «ви-
глядини». Після сватання ішли на розглядини до його 
батьків [...] і остаточно про все домовлялися. Розпо-
ділялися ролі на весіллі. Я і ще одна моя сестра про-
давали молоду. От цей буде старший боярин, та буде 
старша дружка... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»), ДІВИЧ-ВЕЧІР  Іде 
боярин в ліс і вирубує ялинку. На весіллі це деревце 
називали «гільце». У  нас називається «вити гільце». 
В  суботу збираються, щоб його звити. Співають пі-
сень. Пам’ятаю ось таку:

Як ми своїй Ганнусі гільце вили,
Усі луги та береги виходили,
Всі квіточки і травинки вищипали.
Таки своїй Ганнусі гільце звили.

Прикрашали його зверху букетом калини, який нази-
вався «головна квітка». І той букет із калини повинна 
була звити тільки старша дружка. А далі [прикраша-
ли] паперовими квітками, які робили із стружки, пе-
чивом, цукерками. Ставили гільце у хрестовину... А як 
звили гільце, співали такої:

Гільце в’ють і горілку п’ють.
Стоїть горілочка коло гілечка,
Нам не дають.

Повторювали цю пісню тричі... Посиділи дружки, звили 
гільце. Вийшли надвір, музики заграли, а вони всі тан-
цюють. Танцювали у нас «Польку», «Краков’як, «Кара-
пет», «Ленінградську польку»... Із квітів, залитих пара-
фіном, у нас робили віночки. Той віночок у молодої був 
на всю голову, у нас його називали «брилєнт». Вся голо-
ва у квітах. Чи мороз, чи завірюха – молода у тому вінку.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  До весілля у нас пе-
четься коровай і шишки. Пекли шишки, щоб великі 
були та білі, та гарні. Це вже показник того, що краще 
стали жити. На них замішували крутеньке тісто. Роз-
катується джгутик. З одного боку прижимається, щоб 
наче лапка така була. І той джгутик ріжеться. А тоді 
зверху підпоясується. Пекли їх дуже і дуже багато. Бо 
ж раніше по багато родичів було, а всіх же звали. Пла-
ток шишок і молода ходила запрошувати. От треба 
сім запросити, то кладеться шишок не менше дев’яти. 
З двома шишками треба прийти обов’язково додому, 
щоб вони залишились, щоб пара була. Коровай пекли 
у нас у п’ятницю. Великий і круглий. Прикрашали 
квітками, «гусочками», «голубками», засушеними ви-
шнями. Коровай великий, але такий, щоб вліз у піч. 
У моєї сестри була прикрість – коли витягали коро-
вай, то він трохи надірвався. На коровай запрошува-
ли тільки тих жінок, які гарно жили у шлюбі і були 
нерозведені. Не запрошували ні в якому випадку вдів 
для такої роботи. Співали обрядових пісень.

Наша піч регоче –
Короваю хоче.
А припічок заливається –
Короваю сподівається.

Крім короваю, у нас ще пекли і «борону». Як пиріг ро-
биться, так і «борона». Коли зробили «борону», жінки 
ішли на город, місили там болото. Ходили із тим дря-
паком і співали:

Ми пшеницю пололи,
Руки покололи,
Покололи пальці,
Дайте нам по чарці.

«Качки» робляться. Оці «качки» давали музикантам. 
А ще коли ділили коровай, то підошву [низ короваю] 
давали музикантам і таке при цьому співали:

Підошву не крайте,
Музикантам дайте.
Бо музики в нас робили,
Підошву заробили.

Коровай ділили всім, хто гуляв на весіллі.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У суботу запрошували на 
весілля. Дружки приходять до молодої. Старша друж-
ка і молода у нас ідуть попереду. А  за ними, прямо 
перегородивши вулицю, ідуть кілька дружок. Багато 
їх було. Було таке, що і в два ряди. Коли вона запро-
шує, заходить у хату, тричі кланяється. Старша друж-
ка клала шишку на стіл, і вона [молода] каже: «Про-
сили батько і мати, і я прошу до мене на весілля». Ті 
просто дякували батькові й матері і їй за запрошення. 
При цьому нічого їй не давали. Якщо молода зустріла 
когось [...] на вулиці, хоч це і дитина, вона тричі кла-
нялася і цілувала, шишки не вручала. Поки молода і 
старша дружка запрошують на весілля, то дівчата у 
цей час ходять по селу і співають різні весільні пісні:

Ой з дороги, вороги, з дороги,
Не переходьте дороги.
Та нехай перейде чоловік,
Щоб був Ганнусі довгий вік.
Та нехай перейде родина,
Щоб нам пшениця родила.

Бувало і такої співали:
Чом ти, ненько, не спитаєшся, (2)
Куди, доню, собираєшся? (2)
Через гори кременистії,
До свекрухи норовистої.
Вона тобі норови покаже.
Як помажеш, вона перемаже. (2)
Як постелиш, то й спати не ляже.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ПЕРЕЙМА 
(«ВОРІТНЕ», «ВОРІТЩИНА»)  Молодий в неділю 
вранці ішов із своїм почетом до молодої – це були боя-
ри, світилка одна або дві. Молодий підходить до дво-
ру, а там раз і переставили стола. Це у нас називалось 
«ворітне» або «ворітщина». Переставляють стола. На 
нього нічого не ставили. Торгуються за молоду. Якщо 
багаті, то багато дадуть хлопцям самогонки і гроші 
скількись. Із боку молодої винесуть їм ще й закуски 
до того могорича, який вони взяли. Бувало таке, що 
досить довго торгувались...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Коли зайшли до хати, 
то сидить молода, яку накривають якимось полотном 
або платком. А ми стоїмо із качалками і макогонами, 
не пускаємо молодого... Це у нас називалось «продати 
молоду». І торгуємось, поки не дадуть [викуп], це на 
старі гроші рублів п’ять або десять. Тоді коли стор-
гувались, молодий повинен зняти того платка чи ма-
терію, поцілувати молоду і сісти поруч. І тут начина-
ється перепалка. Світилки собі співають, а дружки – 
собі... Ті – своєї, а ті – своєї:

Світилочка, голубочка,
Не стій за плечима, 
Не світи очима.
Та засвіти свічечками
Перед нами, дружечками.
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Вони засвічують ці свічки. Стоять. І починається щось 
дражливе: 

Кленові листочки,
Не хазяйські дочки,
Бо якби ви розум мали,
Ви б такої не співали.

Тоді вже всі сідали за столи... 

ВІНЧАННЯ  Мою сестру відлучили на два тижні із шко-
ли за те, що в [19]50-му році ходила в церкву на він-
чання і тримала вінець над молодою. Перед церквою 
батьки благословляли молодих. Тоді іконами боялись 
благословлять, то благословляли просто хлібом на 
рушникові...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛО-
ДИХ  На столах стояла печеня із м’ясом  – це було 
таке найдорожче блюдо. Вінегрет тоді був у моді. Ка-
пусняк, борщу в нас не бувало на весіллі. Вареники із 
капустою, засмажені шкварками. Котлет тоді не було. 
Кисіль варили із сухофруктів. Локшина  – варили, 
а тоді зажарювали. Бувало таке і таке. Холодець вари-
ли. Навіть співали пісню про локшину:

Ми капусти не хочем
І ложки не вмочем,
Дайте нам того трошки,
Що з ложки висять ножки.

Дівчата пили потрошечку. Не кожному ставили чарку. 
А так, кілька просто стояло на столі:

Частуй, батеньку, частуй
Повною повночкою,
Ми багаті будем,
Ми за вас не забудем.
Із білими калачами,
Із солодкими медами.

Батько наливає. Дівчата трохи посиділи і співають такої: 
Пустіть нас із хати
Надвір погуляти.

Одним словом: «Благословіть». Батько відповідає: 
«Перший раз благословляю! Другий раз благословляю! 
І третій раз благословляю!» «Вони встають із-за столу 
і виходять, музика грає. Молодь вийшла, швидко по-
міняли ложки, піднесли якісь блюда – сідають старші, 
запрошені гості за стіл. А дівчата довгенько танцюють. 
Всі навколо стоять і миють одна одній кісточки. А далі 
молоді сідають за столи і цілуються. Молодий з моло-
дою сидять за столом, а їм співають пісню:

В нас тарілки не мальовані,
Молодята не ціловані.
Тарілки розмалювати,
Молодят поцілувати.

Вони трохи поламаються, наче не хтять цілуватись, 
тоді співають молодому такої пісні:

Було б тобі не женитися,
Було б тоді волочитися,
Було б тобі жінку не брати,
Як не вмієш цілувати.

Молодята поцілуються. Раніше ніхто «Гірко!» не кри-
чав. А тоді співають такої:

В нас тарілки не мальовані,
Старша дружка не цілована.
Тарілки розмалювати,
Старшу дружку поцілувати.

Старша дружка із старшим боярином через молодих 
поцілуються. А  далі  [...] старша дружка або боярин 
зривають головну квітку на гільці... Треба, щоб у друж-
ки вона залишилась. Після того, як зірвали квітку, усе 
гільце розбирають, і всі стараються ухопить хоч щось, 
щоб заміж швидше вийти. Тоді дружки ідуть вже до-
дому і співають пісню: 

Ой летів голубець та й додолу,
Час вам, дружечки, та й додому...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Молоду садять на стілець, 
і старша дружка починає її розбирати. А молодиці по-
чинають співати:

Ой що ж ви зробили –
З книша паляницю,
Ой що ж ви зробили –
З дівки молодицю.

Тільки молодій зняли фату, а старша дружка повинна 
«хап» і сісти на місце молодої, щоб самій швидше ви-
йти заміж.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  А  далі у нас іде 
розподіл короваю. «Качку» і «борону» віддають му-
зикантам... На тарілку кладуть шматочок короваю, 
ставлять чарку горілки і кажуть: «У нашої молодої є, 
наприклад, хрещена мати». Ті беруть коровай, кажуть 
побажання, на тарілку кладуть замість короваю гро-
ші, а горілку – хто випиває, хто пригублює. І так, поки 
всіх не обійдуть. Дарувала і молода: тітці і дядьку  – 
сорочку і матерію, сусідам – просто по платочку. По-
дарували і далі гуляють. Але уже збирають молоду з 
приданками до молодого. 

ПОСАГ  Коли молода йшла до молодого, то готували 
скриню, постіль і все у хату. Коли приходили до нього, 
приданки розвішували все її багатство. Просили на це 
дозволу. По три рази усе. А далі дарували у молодого. 
Приблизно так, як і у молодої.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ   А вже ночувати треба було обов’язково у 
чужій хаті. Ми ночували у його сестри. Такий звичай 
був. Так було прийнято, щоб ночували не в своїй хаті... 
На другий день провіряють, чи молода чесна. Якщо 
молода чесна, то їй на голову пов’язували зверху на 
хустку червону стрічку [...] і співали:

Танцював горобець, під ручку,
Та спасибі батькові,
Та спасибі матері за дочку.

А якщо дівчина до цього когось мала, то співали інак-
ше. Але таке було дуже і дуже рідко. В основному все 
видавалось так, що дівчина незаймана до цього була...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Вранці при-
ходять родичі молодої  – снідати їй приносять. У  нас 
весілля було у липні, то принесли рясну гілку черешні. 
Кажуть: «Тебе тут, мабуть, захарчували, то візьми ж та 
хоч поїж». А молоду ховають, коли приходять її родичі. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  А буває так, що переодя-
гають. Переодягнуть мужчину [в молоду]. А ті ж, що 
прийшли, кажуть: «Та це ж не наша. Це якась погана, 
навіщо ж нам така молода... У вівторок були кури, ци-
гани. Маму оділи офіцером у солдатській формі, того 
перевеслом підв’язали. Оце ж цигани ходили поворо-
жить до тих, хто гуляв і заодно і кури збирали. А кури 
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зносили  – варили юшку і продовжували гуляти далі. 
В  понеділок ходили з рядном. Приходили. Клали ха-
зяїна в те рядно і піднімали, а він виставляв могорич.

КУПАННЯ БАТЬКІВ  Коли останнього сина чи дочку 
одружували, возили батьків купати до річки. У  нас 
там, на Черкащині, недалеко Гнилий Тікич протікає, 
то возили батьків туди. Садили на тачку, одягали, як 
молодих, і возили. Грязюкою пообмазують, а то ще й у 
річку, як тепло, вивернуть. То все жартували: «Як вки-
нули наших молодих у річку, так і річка із берегів ви-
йшла». Беруть могорич із собою і потроху попивають.

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  На Чернігівщи-
ні ще прийнято перевезти [молодих] через три мос-
ти, щоб [вони] гарно дуже жили. Хоча це не помогло 
моїм, та й інші, я знаю, розвелися так само.

с. Короп’є
Записала С. Маховська 29 червня 2010 р.  

у с. Короп’є Козелецького р‑ну Чернігівської обл. 
від Жовнір Галини Максимівни, 1941 р. н.,  

родом із с. Рудня Козелецького р‑ну

СВАТАННЯ  Свати засилались, сватались. У  виходниє: 
в  неділю або в суботу, або на якийсь празник. Своїх 
[брали у свати], дядьків там якихось. І  обізатєльно, 
шоб були парніє [одружені]. Щоб отаких-от, як я, вдо-
ва, не було... Ішли да кажуть: «Бігла куниця, а тут крас-
на дівиця, так ми оце забрели до вас. Разрєшите нам 
сісти?». – «Сідайте!» – батьки сказали. А далі слово по 
слову і запросили, щоб дівка заміж виходила. Виноси-
ла рушника і пов’язувала сватів через плече. А тоді вже 
намічали день свадьби. Тоді готовилися до свадьби.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Ходили [молода] з друж-
кою. Я  колись ходила і в Отрохи ́ до своїх родичів, 
у Косатівку їздила. Просто так ми ходили, кланялися 
і просили. Як іде молода з дружкою, да багато людей 
стоїть, дак усіх: «Прошу на весілля!»... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Вирубували сосонку 
таку, щоб на стіл поставити. Ставили в хлібину, а тоді 
прикрашали цвітами, лєнтами всякими дружки. [Ка-
зали] «вілечко ж вить». 

Да Благослови, Боже, (2) 
І батько, і мати,
Цей день звеселити, 
Нам вілечко звити!..

Цвіти просто і всьо. А  спеціально ж така квітка ро-
биться, вєліка... Тоже ж так само із цвітів, із бумаги, 
калину туди, м’яти. І вже ж вона під самою столєю... 
Вільце зривають боярини, дак старший боярин вже 
должен ухватить чи старша дружка должна ухватить 
ту квітку. І коли вже народиться дитятко [в молодих], 
дак тоді вже з тою квіткою надо купать дитятко... 

КОРОВАЙ  Приходить хресна, тісто вчиняє [на коро-
вай]... А дружки мають коровай зліпить... Мука долж-
на буть первосортна, хороша, яйця, масло, молоко ж 
топили, спеціально стоплювали. Замішували тісто 
і ліпили шишки. Посередині велика шишка должна 
буть. Тоді як вже різать, цю шишку треба вирізать і 
віддать молодим, щоб вони її з’їли. Це ж в суботу, коли 
вільце вилось, тоді ж і коровай [пекли]... Запрошува-
ли спеціально таких жєнщин. Готовилися ж к свадьбє, 
багато ще треба було готувать... 

Ой колі ми коровай лєпілі,
До Дунаю по воду ходилі.
А з нами Дунай розмовляв:
– Не беріте води з Дунаю,
Я ж вашого короваю не знаю.
А беріте воду з криниці,
Лепіть коровай з пшениці...

ВІНЧАННЯ  Тоді ж таке врем’я було, страшне було діло 
[заборонялося вінчатися]... До молодої заїжджали, за-
бирали та їхали в церкву... У церкву ж ідуть молодиї, 
дружки мають буть: [у] молодої ж – подруга, а [в] мо-
лодого – друг. Старший боярин і старша дружка долж-
ни ж венці держать над головами молодих. Бєдненькі, 
вони ж такі важкі, а їм треба держать, щоб не приту-
лювались до голови... А тоді вже, колі повінчаються:

Ой бежіте, коні,
Брязчіте, да колоколі,
Да нехай мати чує,
Обідать готує,
Столі застеляє,
Молодої дожидає...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ, ПОСАД  А коли моло-
дий вже до молодої [...] через усі столи добирається, то 
там хлопчик сидить і не пускає його, викуп [вимагає]. 
І  хлопчик  – це ж племянник [молодої] якийсь [...], 
щоб заплатили йому. А боярини ж і собі [вимагають 
викуп], хлопці-односельчани: «Дівку нашу забира-
єш, значить плати!». Грошима. Скільки вже не жалко 
молодому... [Чи садили молодих на кожух?] Аякже ж. 
Щоб багатими були. В углі сиділи [молоді] под іконамі. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Светилкою колись була у хресного 
свого.

Светилочка пишна,
Як у саду вишня.
Вишенька да черешенька,
Светилочка молодесенька.

Светильника робили їй, цвіток такий. Туди хрестик 
дерев’яний боярин должен ізробить [...], свічка мала 
там горіть, і цвіточки ж тоже разніє. То вже туди овес 
клалі і калину, м’яту. Тоді ж вже светилочка мала си-
діть коло молодих... І по шість [дружок було]. Скільки 
у кого... Молоді дівчата... Тільки подружки...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Обізя-
тєльно [готували викуп]. Це вже ж ввечорі, коли вже 
прийдуть по молоду, коли вже повінчалися, і в моло-
дої собі гуляють, в молодого – собі... А тоді вже при-
їжджають за молодою, оце вільце [квітку на «вільці»] 
зривають, і ділять коровай. Розділили коровай, а тоді 
забрали молоду і повезли... Із іконами це ж должни і 
од молодої йти молодиї. Мама ж дарить ікони їм, по 
рушнику на кожну ікону. Молода свою несе ікону  – 
«Матінку Божу»... 

На колоді сніг беліє, (2)
Свекруха радіє,
Дожидає да користоньки
З молодої невістоньки...

ПОСАГ  Я як прийшла сюди, то зробили тут жердку таку, 
і на цю жердку усе манаття моє повісили, що в мене 
було. Рушники були, скатерті, покри ́вала там... Сороч-
ку даровала вишиту. Сама [вишивала]. Скільки єсть 
[рушників]. І постіль. Як хазяйка хороша молода, дак 
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багато нашила, а як яка дак не уміла шить, то зовсім. 
Жєнська – із цяцьками, із цвітами, а у мужика – з ром-
бочками з такими... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вже ж коли приведуть моло-
ду, розплітає косу [...] хресна мама... Платок свекруха 
дарила. Після вінка на голову надівала. А невістка гре-
бе його, з голови скидає. Тричі. Згребе, скине, а вона 
всє ровно ж надіне... В  молодого на колінах сиділа 
[молода]... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Вішали 
прапора червоного. На жердку таку високо-високо, 
щоб наче телевізо ́р, щоб усе село бачило... Тещу як ве-
дуть уже:

Ой зять тещу веде 
Під правеє ребро, (2)
Щоб було діткам добро.

Привели вже тещу, дак тоді вже бояри стараються 
повалить плахту цю... Красне полотно там чіпляли, 
якийсь там платок чи що... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
Це вже в понеділок [ряджені].

Ой сьогодні не неділя, а понеділок.
Уже наша дєвочка (Галочка, там) не дівка,
Вже ж у єя істоньки немає,
Тільки її родинонька гуляє.
Гуляй, гуляй, моя родинонька, зо мною,
Як білая лебідонька з водою...

Були кури. Так це вже на самий останній день свадьби... 
Колись у мене за меншою [донькою] дак сім днів гуля-
ли. І молодий із села, і донька моя з села... На сьомий 
день тільки розбирали... А тоді вже курка була. Тоді вже 
курку їли, варили... Ходили вже по селу, по родичах же, 
хто курку, хто петуха, хто кроля там якого, хто що вже 
дасть. І в общий казан це все, і тоді вже варили...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Возили [батьків] в ночвах або в тач-
ці, зимою – на санях. Да перекинуть, да бідних муча-
ли так! Дак я зятя попросила: «Держи мене, щоб мене 
ніхто не мучав!». Хлопці, дівчата  [...] возили... Осо-
бєнно хресних... Зять не дав, щоб мене мучали, дер-
жав подруг. У воду не кидали. Ноги мив [зять тещі]... 
Наливали води в миску просто теплої... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Молода стара-
лася попереду ступить на рушник, щоб под каблуком 
держать молодого... Коровай щоб ліпили, тільки щоб 
парнії [заміжні жінки].

КОРОПСЬКИЙ РАЙОН

с. Верба
Записав С. Микитчук 18 вересня 2009 р.  

у с. Верба Коропського р‑ну Чернігівської обл. 
від Циган Любові Іванівни, 1923 р. н.

СВАТАННЯ  Брали сватів уже. Молодий так хресного 
бере, а тоді товариша бере ще, тоді сусіда чи дядька. 
Бере товариша – це називався «брехун». Уже треба по-
дговарівать, так брехать же. Ідуть же з хлібом і входять 
у хату, і приказують... Сватають... Хліб той лежить [...], 
а  тоді вже молода чи одумається, чи сог ласна, чи не 
согласна, а тоді вже приходять і ріжуть хліб. Молода 

вже бере ніж і розрізає, а коли молода не схоче [ви-
ходити заміж], так уже несуть хліб, якась сусідка чи 
баба несе назад хліб... [Старости казали:] «От випала 
пороша, і втекла куниця, і от ми по сліду йдем-йдем, 
і шукаєм, і якраз прибігла до вас у двір. А воно не ку-
ниця, а  якраз ми знаєм, що у вас є дівиця». Увечері 
[сваталися]. А молодьож оце ж знає, де вже свататися 
прийшли, так беруть, що можна, і деруть хатку, щоб 
уже женіха погукали... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Молодий їздить звать уже 
на свадьбу, так [кінь] запряжений, і дзвонок дзвонить 
уже. Молода убирає вєнок, лєнти, намиста. І дружок 
же багато... І ходит по кутку уже із пєснями. У суботу 
оце молодий їздить – зве [запрошує] на свадьбу, хуст-
ка уже у кармані [в молодого] і у молодої красна хуст-
ка, і  кланяється [тому], кого стріне. А  як молодий з 
молодою встрєчаєтся, тоді цілуються. І оце ходить по 
родичах да по знакомих, і у кожний двір, у хату, кла-
няється, каже: «Здраствуйте, просив батько і мати, і я 
прошу, приходьте до мене на свадьбу»...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коли ріжуть каравай, то співають: 
Ой крой, дружочка, каравай, 
Своєму родоньку не давай, 
Своєму родоньку – кришечки, 
А бояринам – шишечки, 
А нам, дружечкам, – голубці, 
Шоб нас любили молодці.

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  У молодого [була перша шлюбна ніч], де 
вже прийдеться. Раньше було ж оце  – пол із дощок, 
і там усі в ряд:

Сваха сваху ждала, 
Ковром пол услала, 
Єслі б моя воля, 
Я б позолотила. 

Свекруха моя розказувала, ішла замуж, ну, уже не ді-
вчина, і  тоді привозять до молодого, ведуть у чулан 
уже, і тоді ідуть дружки, і молодий, молода... Вона по-
казує сорочку, це полотно, і тоді цею сорочкою махає, 
і вони співають, і бубонь, і гармошка, і скачуть, і цілу-
ються... А єслі нечесна, так [свекруха] бере терницю і 
махає, і каже: «Збирайтеся сороки і ворони, дивіться – 
моя невістка нечесна»... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  На завтра 
збираються, ту куріцу же ж ріжуть, парять, жарять її, 
везуть до річки чи колодязя скубти, смалить, кладуть 
огонь здоровий і тоді смалять, і танцюють, і сажею об-
мазуються, і везуть ту куріцу, і ділять знов же, кажуть 
приговорки всякіє:

Ой оддавала мати донечку 
На чужу стороночку, 
Оддавала і приказувала, 
Шоб у гості не була. 
Я й не прийду, я й не приїду – 
Зозулькою прилечу, 
Прилечу, впаду 
У вишневому саду, 
На вишневом дереві, 
Буду ковати – не вимовляти, 
Шоб не вгадала мати. 
Вийде мати ягоди рвати, 
Зозулі проганяти на зелені луга. 
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Я й не зозуля, я й не лугова, 
Я донечка твоя. 

Оце співають подружки. Ще співають про свата: 
Горілочка у бочоночку, 
І сам не п’є, і нам не дає... 

У неділю ж уже гуляли свадьбу, а в понеділок збира-
ється од молодої рід: молодой снідать несуть уже до 
молодого, куди її забрали. Хто що придумав із дому: 
чи зварив, чи купив якихось пряніков. Ідуть до моло-
дої і в молодої уже тут гуляють...

КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Холми 
Записала С. Зубер 18 лютого 2007 р.  

у смт Холми Корюківського р‑ну Чернігівської обл. 
від Федоренко Наталії Василівни, 1956 р. н.

СВАТАННЯ  У свати йшли в суботу після заходу сонця 
батьки, хрещені, молодий, щоб була непарна кіль-
кість. «У вас – голубка, а в нас є голуб, єсть така думка 
їх об’єднать, згодні?» – хрещений батько це говорив. Із 
собою старости приносили хліб у білій ситцевій хуст-
ці, пляшку горілки, до неї прив’язували червоною нит-
кою кетяг калини. Хліб пекли круглий, на нього клали 
калину, сіль. Раніше молода із дружкою запрошували 
хрещених батьків, своїх братів, сестер на сватання. 
Запрошували тільки одружених і заміжніх. Спочатку 
батьки молодої пригощали, за другу чарку – молодого, 
тільки потім пов’язували хустками. Свекрусі – вели-
ка чорна хустка з китицями, свекру – рушник, решті 
жінок – шерстяні хустки, чоловікам – рушники, моло-
дому – рушник зі смугами внизу – чорне й червоне – 
вишивкою. Домовлялися на сватанні, коли весілля. 
Могли весілля відбути, а потім зареєструвати шлюб...

КОРОВАЙ  Коровай пекли вдома, запрошували людину 
в четвер, одна – головна, спеціально в селі була така 
жінка. Короваї  – здобні. У  середині шишка велика і 
багато дрібних. Повинна була дружка ухватить, потім 
свахи хватали шишки. Перед поділом короваю щоб 
шишок не було. Коровай стояв у коморі на віку діжі. 
Старший дружко виносив з комори з піснями, гар-
мошкою, танцями. «Хрещений батько й мати, прошу 
на хліб і сіль»...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  Пекли шишки, але не такі, як 
тепер, тут як булочка, а  такі як стовпчик, височень-
кі, прикрашені листочками. Були формочки. З  ними 
молода ходила запрошувати на весілля, залишала в 
кожній хаті. У  молодої хлібина з квіточками, як і на 
короваї, у хустці, її клали на стіл. Випікали ще й пирі-
жечки до киселю. Великої випічки не було. 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  На молодій  – чорна корсетка й 
червона спідниця із чорною смугою, бордовий фартух 
з одним чи двома білими кружевами. Для вінка купу-
вали папір, з нього дівчата робили квітки, фарбували, 
плели вінки. Узимку наречена одягала червону хустку 
під вінок, зав’язувала назад, щоб з під вінка не було 
видно. Намисто скляне, багато разків. Дружка  – без 
вінка, у  стрічках. Молодий  – у червоних шароварах, 
пояс, сорочка вишита, з ціпком без сучків, гладень-
кий, зверху – червоний бант.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Вільце робили в 
п’ятницю, як пекли коровай. Дівчата прикрашали. 
Робили два гільця, потім одне несли до молодого... 
Вільце робили із сосни. Його ставили відразу, як на-
кривали столи. З вільцем ішли по коровай у комору. 
Вільце накривали червоною хусткою... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Вільце  – на 
столі, колосівка, обв’язана калиною, дві ложки, два 
фужери обв’язані. Коровай теж калиною прикраше-
ний. Біля молодої сиділа дружка. Світилка від моло-
дого несла вільце, ставила на стіл поряд. Квітку моло-
дому пришивала старша дружка...

ПОСАГ  Везли скриню. У понеділок вішали рушники пе-
ред тим, як сісти за стіл. Вішали ті, хто приніс снідать. 
Потім давали подарунки свекрусі, свекру, хрещеним 
батькам. Заміжня сестра привозила курку – на неї чіп-
ляли червоний бант. Графин теж перев’язували черво-
ною стрічкою.

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як поділили коровай, одна 
жінка з роду молодої і одна жінка з роду молодого по-
кривали молоду. «Пане старосто, пане підстаросто, 
разрешіть молоду розвить». Одна з них махала хуст-
кою, потім зав’язували хустку. Тут уже наречена ста-
вала молодицею. 

МЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Величківка
Записала В. Конвай у вересні 2009 р.  

у с. Величківка Менського р‑ну Чернігівської обл. 
від Яковенко Вікторії Кіндратівни, 1940 р. н. 

СВАТАННЯ  Калісь, ще дід з бабою калі женілісь, то ви-
сваталі бабу, і жених її не бачив до свадьби. Вона була 
із другого села, і сватали батьки без жениха, а він їхав 
уже на свайбу. Але життя в них не получілось. Калі 
єхалі, у  вузлі дзеркало було, то якось його разбілі. 
І получілось, шо не було життя. Пагіб на фронті дєд. 
То баба все казала, щоб берегли дзеркала, бо не буде 
щастя і судьби, або можна розійтися. У  нас назива-
ли саме «свайба», а  не «весілля» чи ще якось. Коли 
дівку сватали, то це у нас називається «сватаннє». 
Мене попередили про те, що будуть сватати. Сватали 
у нас тільки чоловіки, без жінок – мого чоловіка брат 
старший і дядько. Приходілі із магаричем і хлєбінаю. 
Питали про куницю і дівицю, реготалися при тому, 
жартували, а тоді питають мене, чи согласна я вийти 
заміж. Я  відповіла згодою. Таді паділили напополам 
ту хлєбіну, яку вони принєслі. Я павязала вишиваниє 
рушнікі на них. І договорілись, шо будуть уже батькі 
дамавляться за свайбу, а  зараз тільки магарич запи-
ли, що согласна дівка. Більше нікого нє запрошувалі. 
Спочатку дагаварілісь, що распішемся, а свайба була 
аж через мєсяц...

ДІВИЧ-ВЕЧІР  В суботу вечером приходить молодий із 
світилками і боярами і цілий вечір гуляють – співають 
і танцюють. Вільце у нас не вили.

У суботу проти неділеньки
Мила Оля сіни.
Що в суботоньку проти неділеньки
Мила Оля сіни. Гу-у!
Вінечком махне, тяженько вздохне,
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Стане та й подумає.
Вінечком махне, тяженько вздохне,
Стане та й подумає. Гу-у!
– Ой із ким же я вік не зналася,
Тому та й досталася.
Ой із ким же я вік не зналася,
Тому та й досталася. Гу-у!
Ой кого ж бо я вірно любила,
Той стоїть за дверима.
Ой кого ж бо я вірно любила,
Той стоїть за дверима. Гу-у!

Цю пісню співали в суботу. Бувало ж таке, що батьки 
віддавали силою, а подружки-дружки знають і плачуть. 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  В  неділю молоду прибирають 
дружки. І  приготовили квітки чіплять боярам. Тут 
уже й світилка приїде із «шаблею» в руках. Її робили 
так. Хлібинка кругленька маленька, в  неї вставляла-
ся дерев’яна шабелька із ручкою. В  хлібинці роби-
лись невеличкі дірочки, щоб туди поставити свічки 
і квітками прикрасити все. Зимою – бумажні квітки, 
а восени могли калину поставити і живі квітки... По 
должності була старша і молодша світилки, а «шабля» 
у них була одна.

ПОСАД  Нєвєста сідає на кожуха на покуті, після того як 
її одягли. Тоді ми починаємо співати: 

Ой не сиди, Олічко, не сиди,
Одчини кватирочку, погляди,
Чи високо сонечко на небі,
Чи хороший Колічка на коні? Гу-у!
На городі зіллє, (2)
А в хаті весіллє, 
Надворі бояри, як мак розцвітають,
А між їми Коля, як сокіл літає. Гу-у!

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МІСЦЯ 
БІЛЯ МОЛОДОЇ  Як тільки молодий [приїхав], почи-
наємо співати: 

Отступіться наші (2) 
Од столу до полу,
Да нехай сяде литвин
З своєю литвою, (2)
З нашою сестрою. Гу-у!

Жениха називали «литвин», а свиту називали у піснях 
«литвою». Наші не отступають, бо наша молода вели-
ких грошей стоїть. Біля неї сидить її брат, якщо він є: 

Брат коло сестри сидить (2)
Да за рученьку держить,
Да не хоче віддати своєго дитяти
Чужій чужаниці – рідної сестриці. Гу-у!
Не продавай сестри (2)
За руб, за чотири,
Гроші – як полова,
Сестра – чорноброва. Гу-у!

Споряться, споряться, але ж таки продадуть. Тоді біля 
молодої сідає молодий. І ми [дружки] починаємо при-
диратися до бояр, що вони не назначені. Треба вику-
пить у нас квітки. Вони кладуть нам чи по рублю, чи 
по три, а ми знову підсміхаємося: 

Що цю квітку, що ми цю квітку
На смітнику найшли,
У квас умачили
І вам причепили. Гу-у!

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Перша мая роспісь 
була праведена в клубі. До мене такого ще не було. Була 
музика, половики позастелялі, і все село зійшлось. Бо 
буде роспісь у клубі. Мій жених прийшов із армії, а я 
була даяркаю в колгоспі. То все було дуже таржествєн-
но. Після розпісі прийшли дадому із гармошкою, чо-
ловік десять посиділо після цього у нас, пообідали і 
все... Колись дуже утримувало сім’ю вінчання. Раз уже 
повінчані, то треба жити, а якщо тільки розписані, то 
це не так крєпко...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Бояри у нас тільки підсміхаються, але 
дівчатам не відповідають піснею, а тоді вже і бояри сі-
дають, а ми їм співаємо: 

Це бояри, да не наші,
Це бояри волочащієся,
Десь вони волочилися,
Що по пояс замочилися, 
Чи в соломі ночували,
Миші вуха поз’їдали. Гу-у!

Тоді світилкам починаємо співати: 
Старша світилка маленька, (2)
Як жаба рябенька, 
По столу плигає,
Дружечок пужає. Гу-у!

***
Світилочка пишна, (2)
Як у саду вишня,
В саду вишня зеленесенька,
Світилочка молодесенька. Гу-у!

Тоді вже й до свах добираємося, про них починаємо 
співати: 

Наші свахи – нелепи, (2)
Бубликів не ліпили,
Дружок не дарили. Гу-у!

Свахи вже нам також відповідають піснею: 
Їхали волами, 
Темними лісами, 
У сосну вцепили, 
Бублики погубили. Гу-у!

Ми тут же відповідаємо їм також піснею: 
За цеє словечко – (2)
У губу колечко,
На шию вірьовку
Да і в ополонку. Гу-у!

Посміялися, поперекрикували один одного, бо і з од-
ного, і з другого боку свашки-веселушки попадаються. 
Тоді вони кидають в’язку бубликів дружкам, і ми хва-
таємо, хто скільки захватить, аж попадаємо бувало. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Аж ось і дядьки здорові із ко-
чергою, ляпають об заслонку, а один іде із хлібом. Ви-
носить коровай. Коровай пекли великий, круглий, 
прикрашали шишками і посередині два «соловейка» 
цілуються. Тричі стукають і кажуть: «Пане староста і 
пане підстароста, дозвольте чесний хліб разділить!». 
Їм кажуть: «Дозволяємо!». І так далі за другим разом, 
і [за] третім разом, і кожен раз відповідають: «Дозво-
ляємо!». І тоді коли ділять коровай і дарують, вони ко-
чергою записують по печі, скільки й чого подаровано. 
І вже вони після цього ставлять коровай, а дружки по-
чинають співати: 

Дружок коровай несе, (2)
Вілечками трясе,
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Хоч тряси – не тряси,
Нам короваю даси. Гу-у!

Починають різати, а ми знову співаємо: 
Дружок коровай кроїть (2)
Да назад поглядає,
Там його да жена стоїть,
Семеро да дітей держить,
Да всі з кошелями,
Весь коровай побрали. Гу-у!
Ой край, дружечок, коровай
Да про нас, дружечок, не забувай,
Хоть крайнюю, каравайную
Шишку дай. Гу-у!

І це часто повторяється, аж поки той коровай не поді-
лять повністю. Першим коровай вручають батькам рід-
ним, тоді хрещеним... Тільки піднесуть коровай, ідуть 
всякі примовки: «Пару синичок, щоб не любив чужих 
молодичок»; «Пару голубців, щоб не любила чужих мо-
лодців»; «Кусок сала, щоб свекруха невістки не кусала»; 
«Дарую руля, щоб жили любя»; «Вінок цибулі, щоб не 
давала свекрусі дулі»; «Дарую вам гороху, щоб багатіли 
потроху!»... Після того як коровай роздали, дружки з 
гармошкою виходять на вулицю, а дружок на застеле-
ній хусткою криниці від пікної діжки, на якій ділили 
коровай, виносить пакришні [низ короваю] музикам...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Коли прийшли свашки до 
молодого, все треба було застелить і повісить від нової 
хазяйки – скатерку, божник, дорожки. Після того як 
це зробили, починають косу розплітать, їй хусточку 
одівають... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Із камори 
виходять і на дерево вивішують красну хустку, це зна-
чить, що молода чесна, а якщо ні, то у нас викидали за-
ткало – тряпки, яким затикають комин, чорні. А коли 
вивішували на воротях червону хустку, то за неї по-
чинають биться і від молодого, і від молодої. Всім хо-
четься цієї хустки. Щоб всі дівки у селі були чесні...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
Бувало, і  цілий тиждень гуляють. Переодіваються у 
циган. Треба, щоб рясна спідниця була, з фартухом, 
хто в мужчинське одівається, понамазуються сажою, 
губи понакрашують. Буває, що моряками, в  тіль-
няшці, в  доктора, в  білому халаті, хто що придумає. 
Ідуть до тих людей, що гуляли на свадьбі... Ходять із 
гармошкою, ловлять курей, гусей... Тоді цих курей 
поріжем, попатраєм, цілу каструлю наварим і тоді на-
чинаєм вечерять. Така смачненна юшка. Доїдаєм, що 
осталось від свадьби.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Через 
тиждень на другу неділю ідуть до матері молодої, у нас 
називалось «пироги». Несе молода матері пироги, а чо-
ловік її несе подарок матері – одіяло або дуже гарну хуст-
ку. Збирається родина з його боку і дякують за дочку...

с. Киселівка
Записала В. Конвай у вересні 2009 р.  

у с. Киселівка Менського р‑ну Чернігівської обл. 
від Лещенко Євдокії Кузьмівни, 1919 р. н.,  

та Логненко Антоніни Федорівни, 1948 р. н.

СВАТАННЯ  У нас називалось «сватання». Приходив же-
них із своїм дядьком або з женатим товаришем свата-

тись. Ідуть вони із хлібом і із пляшкою горілки. Дого-
воряця, коли буде свайба. Коли дівка давала доб ро, хлі-
бами обмінювались. Домовлялись, коли буде весілля.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  
У п’ятницю у молодого і молодої печуть коровай. Його 
печуть молоді молодиці, які вміють пекти, хороші ха-
зяйки, гарні жінки – сусідки, родички. Був у нас такий 
розговор, що не можна, щоб були вдови, но його не 
виповняли. Спочатку місять [тісто на] шишки, «соло-
вейки», всяку всячину красіву, а тоді вже – [на] коро-
вай. Це такий круглий буханець хліба [...], на який по-
тім усажують ті шишечки, «гусочки», квіточки. Перш 
ніж пекти коровай, одна із жінок зверталася до бать-
ків такими словами: «Благослови, Боже, отец і маті, 
каравай сажаті. За первим разом, за другим разом, за 
третім разом». Такі слова кажуть і при саджанні, і при 
тому, коли його виймають із печі. Коли виробили, по-
чинають співати молодому жонатому чоловікові, який 
називається у нас «кучерявий»:

Кучерявий піч вимітає,
А хороший в піч заглядає,
Да нехай йому Бог помагає.

Він у той час вимітає гарно піч, щоб саджати коро-
вай. Бувало, і діжу підносили до сволока, але це було 
дуже рідко... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Перед свайбою молода із 
старшою дружкою ходили запрошувати на весілля. 
Вона одягала український костюм – спідницю, корсет-
ку, вінок з лєнтами... Заходять до хати і кажуть: «Про-
сив батько, просила мати, і я прошу, приходьте до нас 
на свайбу»...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Приходять до моло-
дого і починають вільце вить. Роблять його із ялинки 
маленької і прикрашають квітками, цукерками. Перед 
тим як вити вільце, тричі співають таку пісню: 

Благослови, Боже, 
Пречистая Мати,
І отець, і мати, 
Вілечко почати,
Вілечко ізвити, 
Цей дом звеселити.

Тоді такої співають: 
Вили вілечко-румянце
Та й поставили на стольце
На тонесенькім, на білесенькім...

Піднімають вільце і тричі стукають ним, а тоді про-
довжують: 

Рясне вілечко, рясне,
Без калиноньки красне,
Без сонця сіяє, 
Без вітру маяє...

ДІВИЧ-ВЕЧІР  Після того як звили вільце, тих, хто при-
крашав, мати пригощає шишками, а потім уже ідуть 
до молодої. Там уже і вечеряють. У нас це називається 
«дівич-вечір»... 

Ой ходила да Наташа да по полю,
Да звила собі віночок із куколю,
А за нею да Іваночко з рукою.
– Ходім, ходім, Наташечко, ізо мною. Гу-у!

Молода також збирає дружок на свій вечір. Дівчата 
називаються «дружками», а хлопці – «косарями»... 
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ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Вранці молоду одіва-
ють подружки знову в український костюм, тоді фати 
не було, а  віночок із лєнтами. Приходив молодий із 
боярами. На місці молодого біля молодої сідав брат і 
якась із дружок, і требував викуп за молоду. Після ви-
купу дружки чіпляли боярам квітки і назначали моло-
дого особливою квіткою.

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Далі починається бла-
гословення дітей [молодих] такими словами: «Благо-
слови, Боже, отец і маті, ікони даваті своєму дитяті, 
первим разом, другим разом, третім разом». Батьки 
благословляли іконами зі словами: «Хай Бог дає вам 
щастя і здоров’я». Батько, а  потім мати перехрещу-
вали молодих іконами «Спасителя» і «Божої Матері». 
Бувало, співали такої пісні: 

Ой як тобі, моя мамка,
Не жаль буде,
Шо у тебе да дитяти 
Ой да нє буде. Гу-у!
Будуть іти да дєвочкі 
Ой уліцою
Да й подойдуть под окенце,
Гукать будуть. Гу-у!
– Вийді, вийді, да Олечка,
Ти із намі,
Ми сплєтєм тобі віночок
Із трьома орламі. Гу-у!
– Ой не хочу ні віночка,
Ні орлочка,
Полюбила да Льонечку,
Соколочка. Гу-у!
– Прощай, прощай, дитя моє,
Щаслівой дарожечкі,
Теперкі ми не твої,
Ти нє наша. Гу-у!

ВІНЧАННЯ, ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  
І після цього увесь почет ішов до церкви вінчати мо-
лодих. В церкві горить панікадило, церковний хор спі-
ває, вони стають на рушничок, який молода тягає за 
собою, коли молодят обводять кругом столика, щоб 
усі дівчата заміж повиходили, священик вінчає, одя-
гає кольца, зв’язує молодим руки рушничком, обво-
дить їх тричі... Дивляться, як свічки горять. Якщо до-
бре, то життя буде щасливим, дов гим, благополучним. 
Дуже погано, якщо свічка сильно «плаче» або затухне. 
Дуже погано це для молодих.

ПЕРЕЙМА  Після вінчання до молодої їдуть обідати. Їх 
зустрічають, переставляють колодку і требують мого-
рич на молоду, якщо молодий із іншого кутка. Хоча 
було таке, що із однієї вулиці, а все одно вимагали мо-
горич. Це називається «править могорич». Закрива-
ють ворота і не пускають молодого. Було таке, що мо-
лодий – наш, киселівський, а вона не там живе. Поїха-
ли, а їхні хлопці не пустили наших, і край. Що вже там 
їм не предлагали. От вони торгувались, торгувались, 
може, часів із два, а тоді посідали на підводу та й по-
їхали додому. Молода плаче, чуть свайба не розстро-
їлась. Молода почала мати претензії: «Що ж ви наро-
били із своїм могоричем?». Молода сидить за столом 
і чекає, поки молодого до неї допустять. Квітки у нас 
не викуповували бояри  – просто як прийшли, то їм 
їх попричеплювали. На столі лежать ложки зв’язані, 
прикрашені калиною і красною лєнтою. Співають піс-
ні сватам:

Пусти, свату, в хату,
Нас тут небагато,
Сім раз да по семеро,
Свату хату перевернемо. Гу-у!

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Тоді може початися перебранка між 
тими, що приїхали, і тими, що були тут. Пісня стар-
шій свасі:

Старша сваха, як сова,
На ній сорочка не своя.
На ній сорочка повстяна,
Виведіть її із-за стола. Гу-у!

Світилці співали такої пісні:
Світилочка пишна,
Як у саду вишня,
В саду вишня зелененька,
Світилочка молоденька. Гу-у!
Світилочко-пані,
Вечеряй із нами,
Да не будь така пишна, 
Як у саду вишня. Гу-у!
В саду вишня зелененька,
Світилочка молоденька. Гу-у!

Свату співають такої:
Ми вашої горілочки вік не пили,
Тепер ви нас гостите, 
Відрами горілочку носите, 
Відром, цебром, дійницею,
Щоб був дощ над нашою пашницею. Гу-у!

Далі співають такої:
Дякуємо свату 
За повнесеньку хату,
І дай йому Боже
І синів женить, і дочок поотдавать,
І нас на свадьбу звать. Гу-у!

Дівчата-дружки дратують старшого боярина, хлоп-
ців-бояр, які поприїжджали:

Старший боярин, як болван,
Вилупив очі, як баран.
На нім свита, соломою шита,
На нім кафтан, соломою напхан, 
Перевеслом підв’язався
І в бояри записався. Гу-у!

Ті одспівують старшій дружці: 
Старша дружка, як сова,
На їй сорочка не своя,
На ній сорочка сестрина,
Виведіть її з-за стола. Гу-у!

Коли хочуть, щоб горілочки дали, співають так:
Ми сидимо, сидимо,
В нас немає ні сього, ні того,
Дайте клубок ниток,
Будемо нитки мотати
Да будемо думки гадати,
Да будемо прясти, шити,
Горілочку будем пити. Гу-у!
Брязнули ложки, тарілки,
Дайте по чарці горілки.
Нема вареної,
Дайте хоч сирої. Гу-у!
Брязнули ложки об віко,
Пішли дівчата в літо,
Парубочки побісились,
Що в М’ясниці оженились. Гу-у!
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ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли мо-
лоду вже забирають до молодого, тоді співають всі-
ляких прощальних пісень, щоб розжалобити батька і 
матір, щоб вони плакали за дочкою: 

Прощай, прощай, 
Мій батенько, на отході,
Покидаю руту-мяту у городі.
Рута-мята у городі ізростеться,
А батькові розкішоньки 
Поминеться. Гу-у!

***
Пропив батько дочку
На солодкім медочку.
Напившися – скаче,
Проспавшися – плаче. Гу-у!
Таку саму пісню співають і матері...

ПОСАГ («СКРИНЯ»), ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДО-
ГО  У нас називали «сундук» або «скриня»... Грузять на 
воза добро молодої, подушки, самі всідаються зверху. 
Старша сестра або якась родичка везла із собою кур-
ку. Їдуть і співають уже свекрусі: 

Оце тобі, мати,
Привезено це дитя в хату,
Одівай його, обувай його,
Куди хочеш, посилай його. Гу-у!
Привезено да курку чубату
Да в новую хату,
Да не кишкайте, не полохайте.
Хай привикає да додому не втікає. Гу-у!

***
Ой в Марини да полегшало,
А в коморі та й поменшало.
А у Галі да поважчало,
А в коморі та й побільшало. Гу-у!

На порозі стають батько і мати і зустрічають молодих. 
Зустріли, садять за стіл, а коли приїхали свашки, по-
чинають викладати придане молодої – міняють руш-
ники, скатерті. Танцюють на лавках.

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Ділять коровай два дружки, 
пов’язані рушниками. Заносять коровай і кажуть: 
«Пане староста і пане підстароста, дозвольте цей 
чесний хліб роздать». Їм кажуть: «Разрішаємо, хай 
Бог помогає». І так тричі кажуть, і відповідають. По-
чинають ділити батькам, а батьки дарують молодих. 
Дарують і корову, гроші, що в кого є. Потім  – хре-
щеним батькам, а  тоді  – гостям. Гості обов’язково 
щось приказують: «Щоб як кутя, було вам дитя!»; 
«Дарую цибулю, щоб не давала свекрусі дулю»; «Да-
рую вам курицю-квоктуху, щоб невістка поцілувала  
свекруху!»... 

«ЧОБОТИ»  Після поділу короваю зять [...] танцював із 
тещею. Музики грають і співають пісню «Чоботи ви 
мої...»: 

Оце тії чоботи, що зять дав,
А за тії чоботи дочку взяв.
Чоботи, чоботи ви мої,
Чом діла не робите ви мені?..

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Іде молода у комору, а  там 
старший брат чи ще хтось із близької рідні розплітає 
їй косу. Одівають молоду у другий одяг. В старі часи 
одівали очіпок. Волосся закручували і закріплювали 
навколо голови, а зверху [...] одівали хустку.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСТИ 
СНІДАТИ»)  На другий день всі – і молоді, і одружені – 
несуть снідати молодій. При цьому співають: 

Ми до тебе, Галочко, ідемо,
Ми тобі снідати несемо.
Коло твого дворочка лобода, 
Вийди, вийди, Галочко молода. Гу-у!
Ми твого дворика не знали,
Ми твого дворика питали.
Коло твого дворика лобода,
Вийди, вийди, Галочко молода. Гу-у!

Виходять тоді і скликають гостей. І  гуляють цілий 
день.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  На 
третій день у нас ходили курей ловити. Називали це 
«циганами». Попереодягаються у циган, ворожать. 
Запрягають коня і з гармошкою ходять попід хатами. 
Ловлять курей... Тоді привезуть все додому, потро-
шать тих курей, готують... 

КАТАННЯ БАТЬКІВ, «ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ МОЛО-
ДИХ  Батьків катають на возику, попереодягають їх. 
Якщо останній син одружується чи дочка [виходить 
заміж], тоді батьків вінчають. Роблять такий вінок, 
туди вплітають цибулю. Хтось переодівається  [у свя-
щеника]– чоловік або жінка, не має значення, вроді 
він чи вона – батюшка, і вінчає батьків.

с. Стольне
Записала В. Конвай 1 липня 2010 р.  

у с. Стольне Менського р‑ну Чернігівської обл. 
від Ніженець Ніни Андріївни, 1939 р. н.,  

родом із с. Гусавка Менського р‑ну

ВИБІР ПАРИ, СВАТАННЯ, ЗАРУЧИНИ («ЗМОВИНИ»)  
Приїхала на роботу в село та так і залишилась. Я ро-
била продавцем, а майбутній чоловік – у кладовій. По-
знайомились. Сватати приїжджав сусід його і він до 
моєї матері. Приїхали свататись із хлібом, прихопили 
банку огірків і бутилку горілки. Поговорили щось там 
про куницю і дівицю з батьком, а тоді мене ж питають, 
чи ж согласна я? Я сказала: «Да». А тоді розрізала хлі-
бину. Бо у нас було прийнято так, що як дівка розрі-
зала хлібину, то вже согласна вийти заміж. Після сва-
тання приїжджали батьки його до нас на змовини... 
Говорили на змовинах, як свадьбу будем одбувать. 
Домовились, а тоді вже готувались і ждали свадьбу...

КОРОВАЙ  Короваїв у нас печуть п’ять-шість штук, в за-
лежносі від того, скільки людей буде гулять на свадьбі. 
Короваї печуть круглої форми. Їх прикрашають «го-
лубцями». Окремо печуть шишки, які роздаються у 
суботу. А короваї у нас ділять у неділю. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  В  суботу молодий 
приїжджає до молодої із хлопцями... В’ють вільце. 
Убирають ялинку бумажними стрічками, а  наверху 
велику квітку із калини чіпляють. Печива або цукерок 
на ньому немає. Крім стрічок, можуть бути ще квітки 
теж бумажні. Готовлять і світилкам квітки... [У хліб] 
вставляється дві свічки, обгортається все платочком. 
В суботу усім обов’язково роздавали шишки... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Запрошували на весілля 
молода із дружкою і молодий із боярином. Вона одя-
галась в українську вишиту червоно-чорними нитка-
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ми сорочку, сподніца була рясна, фартух вишитий, 
а  в  руку брала хустку вишиту. На голові  – вінок із 
лєнтами. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ПОСАД  Бояри, дружки, світилки, 
свати. Дружки купують молодому місце біля мо-
лодої... Сідають біля молодої племінники, менший 
брат і продають місце біля молодої. Перед тим моло-
ду заводить мати за стіл, а молодого заводить за стіл 
батько. Садять обов’язково молодих на кожуха, щоб 
багаті були молоді. Після викупу місця дарують по-
дарки – фартухи, тканину. А бояри купують у дружок 
собі квітки. Дівчата дарують боярам, крім викупленої 
ними квітки, ще носові хусточки. Свахи співають різ-
них пісень... Мати обсипає молодих, коли ідуть роз-
писуватись, зерном, цукерками, дрібними монетами, 
щоб багатими були. Буває, що обсипає мати, коли вже 
розписались і стали чоловіком і дружиною. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Центральну шишку, коли по-
чинали коровай ділити, обов’язково давали батькам. 
Дружок молодого казав: «Пане староста і пане під-
староста, розрішіть розділити коровай». Він стукає 
три рази біля порогу палкою і тричі так промовляє. 
Всі кажуть: «Розрішаємо». На тарілку ставили чарку, 
[клали] шматок короваю. Жінки дарували молодим 
подарунки, а чоловіки клали гроші. При цьому приго-
ворюють різні побажання: «Дарую вінок цибулі, щоб 
не давала свекрусі дулі»; «Дарую вам колодязь із зво-
дом, щоб не ходили за розводом». Коли поділили ко-
ровай, тоді питають: «Чи всі получили?». Про це пи-
тає дружок. Відповідають, що всі. Тоді встають молоді 
і дякують людям за подарунки і за те, що прийшли на 
весілля.

ПОСАГ, ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО    
Придане готовили. Сім’я багатодітна. Нас восьмеро, 
а я сама старша. Мати дала подушки, рушники, які ще 
сама вишивала, а я купила в магазині шкаф. Оце таке 
придане... А ще мати із батьком благословляють моло-
дих, коли вони їдуть уже до свекрухи. Кладуть іконою 
хрест над головою, потім дають поцілувати і вручають 
ікону в руки. І ще у нас така місцева традиція є, бере 
мати килимок, іде до воза, а тепер – до машини, про-
стеляє той килимок, щоб молоді сіли на нього, і укри-
ває потім ним їх. Готовлять ще покрасу для молодої. 
Мама ув’язує дві ложки, дві тарілки і прикрашений 
хліб у хустці, віддає молодій, коли за нею приїжджає 
молодий забирать додому. І коли вони привозять його 
[хліб] додому, то удвох своєю новою сім’єю з’їдають. 
Раніше весілля гуляли три дні, а тепер – два дні. Ко-
лись гуляли його в хаті, а тепер – в шалаші [накриття 
для весілля], в кафе, ресторані. Частина родичів мо-
лодої, якщо це було недалеко, могли іти до молодого 
на коровай. Жінки, які супроводжували придане мо-
лодої, називались «приданками». Це мали бути жінки, 
які заміжні, але ще не мали внуків. А ті, хто має вну-
ків, уже не їздять.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Коли молоді 
під’їжджали до двору молодого, то спеціально для 
цього на воротах запалювали вогнище, яке вони мали 
переїхати. У нас казали: «Як через вогонь іде конь, зна-
чить молода чесна, не відьма». Старші люди до цього 
сильно придивлялись. Ще з молодими завжди їхала 
або йшла жінка із куркою. Мати дає курку. Колір її не 
мав значення. Привозить вона ту курку [...], заходить 

у хату і кидає її під піч. А тоді вже заходить молода... 
Коли цигани у нас ходили, тоді різали і ту курку в суп 
чи бульйон... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  В понеділок 
у нас молодій несли снідать. У нас був такий звичай. 
Кожна дівчина-дружка, яка гуляла на свадьбі, брала 
хустку, а в неї клала дві тарілки, а на них – цукерки, 
печиво або пряники, зав’язувала все те у вузол і при-
носила молодій. Молода повинна була взяти те солод-
ке і висипать у великі миски. Хустку вона собі заби-
рала, а  солодке потім дівчатам роздавала... В понеді-
лок ще маковку трусять. Наливають вина у графин, 
прикрашають калиною. Залишаються жінки. Кладуть 
той графин на хустку. Беруть за куточки ту хустку і 
трусять маковку. Це проводилось, коли молодь уже 
розійшлась... 

«ОДРУЖЕННЯ» БАТЬКІВ МОЛОДИХ  А ще в понеділок 
у нас вінчають батьків, якщо остання дитина одружу-
ється [або виходить заміж]. Із цибулі одягають вінок 
на голову... Одягається чоловік якийсь попом і почи-
нає вінчать батьків. Розпитують, чи мати не зміняла 
батькові... Все роблять жартома... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  На наступний день [...] були 
цигани. Переодягались у лікаря, який лікував усіх 
«хворих». Качалка була за градусник... Циганка воро-
жила усім присутнім і зустрічним. Ходили по дворах 
тих, хто гуляв на свадьбі, і ловили курей. Самі хазяїни 
давали. Дружки тоді вже розходяться, а залишаються 
цигани і старші люди, які варять, жарять тих курей і 
продовжують гуляння. Сало жарять ввечері. Це у нас 
називалось «цигани».

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  В середу називалось «ва-
реники». Приносять до молодого вареники... Беруть 
палицю велику, нав’язують вареників у тарілках у 
вузлах, на тую палицю. І так знову гуляють. І співають 
пісні...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Через 
тиждень везуть молодята і його батьки її батькам 
пироги... Спеціально печуть пироги молода із све-
крухою. Молодий купує батькам подарки, і везуть до 
батьків молодої.

НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Велика Кошелівка

Записала В. Конвай 4 липня 2010 р.  
у с. Велика Кошелівка Ніжинського р‑ну Чернігівської обл. 

від Падалко Олександри Якимівни, 1941 р. н.

СВАТАННЯ  Сватали колись два чоловіки... Брали з со-
бою паляницю. Казали: «Десь тут у вас переховуєть-
ся куниця, красна дівиця». Приносили паляницю, 
яку подавали із хусткою. Якщо дівчина була згодна, 
то обмінювались паляницями. Нічим на сватанні не 
перев’язували, перев’язували рушниками сватів уже 
на свадьбі... На сватанні навіть молодому нічого не 
вручали. Домовились. По чарочці випили, хлібом об-
мінялись і все. Якщо не договорились, на коли точно 
весіллє, то було таке, що ще раз зустрічалися, щоб 
уточнити дату весілля... Такого, щоб дівчина відмови-
ла, не було, бо якщо ішли свататись, то це все по до-
говору, уже обумовлено, що дівчина дасть згоду.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



621НІЖИНСЬКИЙ  РАЙОН

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  Обмазували палиці 
з вишні або із ялини тістом... Вона була сантиметрів 
вісімдесят висотою. Воно просто засушувалось у печі 
і називалось «вільце». З ним ішли по молоду. Стави-
ли його в бутилку, прикрашали квітками й лєнтами і 
так несли попереду, а потім ставили перед молодими 
на столі...

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  На коровай гукали мо-
лодиць, які нерозлучені та ще й такі, щоб добре жили в 
парі. Якщо вона розведена, таких на коровай не запро-
шували. Не запрошували на коровай місити чи пекти і 
дівчат. На коровай нічого не несуть. А коровайницям 
мати готує фартушки новенькі, в яких вони пектимуть 
коровай, а потім вона всім їм залишить їх. У молодої 
печуть  – три-чотири короваї. Один на столі ставлять 
перед молодими. Другий до сільради несуть, [коли 
йдуть] розписуватись... Шишками та «качечками» при-
бираємо їх [короваї]. У молодого печуть коровай, хліб, 
шишки і «барило»... Його [«барило»] не прикрашають 
шишками, а тільки полосками із тіста і зубчиками. Це 
«барило» мати в понеділок уже роздає із горілкою, яка 
стояла з калиною, воно називається «молодецьке»... 

Ой десь наша весільная мати,
Що рядилась нам по чарці дати.
З червоною та калиною,
За своєю та дитиною.

І тоді мати наливає цю горілку, і цього барила шмато-
чок відрізають на закуску. А коли пекли коровай, то у 
нас співали різних пісень:

Коровай ліплю, ліплю,
Горілочки не п’ю, не п’ю.
Короваю да доліплюю,
Горілочки да дожидаю.

***
Вигрібай, мати, жар, жар,
Буде та тобі дочки жаль, жаль.
Накидай, мати, дрова,
Зоставайся здорова.

У молодого співають так:
Вигрібай, мати, жар, жар,
Буде тобі дочки жаль, жаль,
Накидай, мати, тріски,
Дожидайся невістки...

Тісто спочатку кладемо у миски. Коли тісто підійшло, 
починаємо убирати. «Уточки», шишечки приколю-
ємо, все із солодкого тіста. Із прісного тіста у нас не 
прикрашали. Хіба для краси якусь квіточку сірнич-
ком або соломинкою прикріплять. Але це буває рідко. 
У нас увесь коровай загнічений однаково, а із прісного 
тіста не загнічується, так як із солодкого, воно трохи 
буде біляве, так не роблять. Коровай треба, щоб був 
увесь загнічений, однакового кольору. Як не порве, 
коровай виходить дуже і дуже красівенний... Був «ку-
черявий»  – так називали свата, який садив коровай 
у піч. Він розгрібав жар і садовив короваї у піч. При 
цьому співали:

Кучерявий пєч вимітає,
Кучерявий в пєч заглядає,
А припічки усміхаються,
Короваю дожидаються.

Пекли у нас і шишки. Коли на другий день ділили ко-
ровай, то у нас називалось «хватать шишки». Це озна-

чає, тим, хто запрошені, роздавали коровай, а  коли 
його роздали, мати у фартушку виносила шишки і 
роздавала тим, хто не був запрошений, але дивився 
на весілля. Коли витягували коровай із печі, то щоб 
він не придавився, кладемо його на подушки, а  тоді 
дивимося, який він вдався із-під низу і зверху. Коли 
саджаємо в піч  – змазуємо яйцями, а  коли витягує-
мо – солодкою водичкою зверху змазуємо, щоб бли-
щав. За мою жизнь було таке, що не получився, тоді 
печемо другий. Бувало і таке. Я  за своє життя пере-
пекла більше ста короваїв, то було усякого. Ми віримо 
у всілякі прикмети, і  вони часто так і сповняються. 
А от що стосується короваю, на подружнє життя вид 
короваю не впливає. І коровай був гарний, а пожили, 
кажуть, тиждень і вже розійшлися. А в кого і репнув 
коровай – і нічого. А одного разу забули вдома коро-
вай. У двір же без короваю, прийшли до нєвєсти, не 
зайдеш... Відправили хлопця за короваєм, і тільки тоді 
вже зайшли у двір молодої. І нічого. До сьогоднішньо-
го дня – уже сорок год – добре живуть.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Запрошували у нас на 
весіллє молодий із двома бояринами, ходив до своєї 
рідні, а молода із двома дружками – до своїх. Із собою 
не брали нічого – ні хліба, ні шишку, нічого. Окремо 
кожен запрошував свій рід. На папері у них тільки за-
писано, кого треба запрошувати. Молодий іде до мо-
лодої, а  молода  – до молодого, ще так запрошували 
всіх, хто був у хаті... Старалися не зустрічатися в одній  
хаті.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Коли ідуть 
по молоду, то повинна бути обов’язково парна кіль-
кість гостей, тільки молодий без пари. Може бути така 
пара, що ви та я. Це теж буде пара. Тобто, пара – це не 
він та вона, а парна за числом.

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Молоду одівають дівчата. Сідає 
вона на стілець... Мати наливає всім по чарці, випи-
вають і збираються до сільради... Як тільки вийшли із 
двору, такої співають:

Їхали ми із дороги,
Поморозили ноги,
Ішли ми із Прилуки,
Поморозили руки.
Ой ти Галю, наша павочко,
Дамо тобі винне яблучко.
А за теє винне яблучко
Потіряла дівуваннєчко.
Ой нащо ж ти, Галочко, повповала,
Що ти собі та Володю сподобала.
Чи на його воли й коні, чи на гроші,
Чи на його біле личко, що хороше?
Не на його воли й коні, не на гроші,
А на його біле личко, що хороше...

***
Проти ворот соловейко, 
Проти ворот – два,
Щебетали хорошенько 
Разом обидва.
Ой спасибі Богу за теє,
Що хороші молодії обоє. 
Проти ворот соловейко,
На калині соловейко, на два,
Збудував да Володя комору,
Бери собі Галинку молоду.
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Після розпісі їдуть молоді фотографуватись у район, 
а ми спішимо додому – ставити все на столи. В субо-
ту, коли розписуються, ідуть до молодого. Але буває і 
таке, що справляють весілля в когось одного, то тоді 
ідуть туди, де домовились. А  в неділю тоді ідуть до 
молодої. 

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РАЙОН

с. Блистова
Записала В. Конвай у вересні 2009 р.  

у с. Блистова Новгород‑Сіверського р‑ну 
Чернігівської обл. 

від Маринченко Євдокії Павлівни, 1943 р. н. 

СВАТАННЯ, ДОГОВІР  У нас ходили свататися велики-
ми гуртамі – вісімнадцять-двадцять чоловік на шість-
сім сталов людей. Приходила вся родня маладого  – 
і чоловіки, і жінки. Калі далі атвєт – в’яжуть чоловіків 
рушникамі, а жінкам хусткі раздають... Клалі хлєбіну 
на стол той, хто сватав... Нашу хлєбінку забралі сва-
ти, а  їхній нєвєста разрєзала папалам  [...] і всєм єго 
раздавала. У нас називалось «змовіни» і «дагавор» пра 
свадьбу.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Калі запрошувалі на 
свадьбу, хаділі дружка і нєвєста. Заходять да хати, 
кланяються перед іконами, а  тагда кажуть: «Прасі-
лі батька, прасіла мати, і я прашу на хліб, на соль, на 
свадьбу». Вручалі шишку таму, каго пріглашалі, а  тє 
нічего не давалі. Кланялісь і просто вихаділі.

ПЕРЕЙМА  Треба перекрить дарогу маладому і забрать 
з нього викуп. У варотях кладуть колодку і требують 
магарич. І гроші, і гарілку давалі. Кричать, щоб давалі 
і на каняку. Коли маладий везе маладу дадому, раскла-
далі вогнище і «смалілі» маладих. Кричать: «Їдуть, 
їдуть!». Па дарозі запалювали салому, і  коні баяться 
праїхать, маладий обнімає маладу, щоб не загарілось 
нічого, і так праїзжають па вагню... 

с. Грем’яч 
Записав С. Микитчук 17 вересня 2009 р.  

у с. Грем’яч Новгород‑Сіверського р‑ну Чернігівської обл. 
від Бодай Марії Ігнатівни, 1930 р. н.

ВИБІР ПАРИ  А  когда уже єслі хто там познакомілся, 
будє женіться, родітєлі обязатєльно должни знать, 
с кєм он там чє она. Вибірают, чи тобі можна за єго 
іти, чи нєльзя, який род – тогда генетіческі подбіралі 
здорових людей. Больниє, блізорукіє – тє уже у чужоє 
сєло ішлі чи за вдову, чи якийсь калєка тоже. Придан-
ноє должно било буть: землі там кусок, конь ілі коро-
ва – гдє большеє пріданноє, туда ідут у свати...

СВАТАННЯ  То ж сватання... Пріходілі уже ж с хлібом і 
соллю, сваталіся там, потом же врємя вибіралі, шоб 
не пост бил, до Паски нєльзя, Петровскій пост, Воз-
нєсєнскій, Піліповскій – у постах нєльзя било свадьбу 
[грати], у середу і пятніцу тоже нє, не єлі скоромно-
го. Казалі: «У вас тьолка продажная... Нє заблуділася 
там наша корова?». Смотря які є свати – бралі такого 
дядьку, шоб болтать умєл, хорошо гомонєть, роска-
зувать усьо, а тогди шлі: крьостний, батько – блізкіє. 
Женщін нє воділі в старіну. Только вєчєром [сватали-

ся]... Бувало так, что вот родітєлі хочуть, а молодиє то 
нє хочуть, особєнно єслі молода і родітєлі єйо протів. 
У каждому сєлє по-своєму у свати ходілі, свадьби гра-
лі. [Раньше] сваталі як: чують, кто по округє дає біль-
ше пріданноє  – значіт туда ідут у свати, ілі золотую 
монету. [Чи могли хлопець і дівчина одружитися про-
ти волі батьків?] Но то уже тогда лішалася пара ета і 
часті – нє дадуть ні землі, ні жілья. А куда пойдьош? 
Бивалі такіє шустриє, рісковалі, конєшно, ну удіралі 
ж кудась, ішлі у зароботкі куда-то, а  в основ ном же 
безграмотний народ, хто ходів у школу – тут два класи 
кончіл, тот уже счітался умний чєловєк. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Єслі замуж 
дівчина виходить нечесна, то ворота будут смолой 
вимазані... Це позор, єслі дівчина нечесна... Молодих 
ложілі нє в хаті, а коморі такіє билі – клєті, холодниє 
коморкі, там ночєвалі зімой і лєтом – пуховая подуш-
ка там, і накрівалісь таким самим – самотканноє, там 
пєря, тіпа одіяла. Вот ето ідут уже свахі і провєряют 
постєль, чи там чисто, значить всьо – ворота будут ви-
мазані в нєвєсти, а єслі уже там помаркі якіє є, значіт 
уже тоді целуются, обнімаються, уже і каравай... Ста-
рих не обдуриш... Флаг такий вікідалі... Вот ето такий 
епізод розкажу. Бубен  – он ходіл до своєй баби  [...], 
оні ночєвалі гдє-то, ну, короче говоря, нада женіться 
уже  – она бєрємінна била, ну он уже нє отказуєтся, 
уже і брав, у свати сходілі ж уже, всьо. І унюхалі тьот-
кі, какая-то тьотка унюхала – узналі, что она бєрємєн-
на. А молодую возілі тогда дньом, ну і везуть молодую 
ту, а тьотка с дяготяркой – такоє вєдро гнутоє, что ко-
лєса мазалі дєрєвянниє [...], його тьотка бежить с етой 
дяготяркой і по воротах помазать невістці, шо бєрє-
мєнная. А он соскочіл с воза, двігнул тую тьотку – ко-
тілася с горба тая тьотка, дяготярка – в одну сторону, 
тьотка  – в другую, юбка задралася. Так розсєрдівся, 
шо ета нєвєсту єго позоріть захотєла... 

НОСІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Козари
Записала Г. Бондаренко 1985 р.  

у с. Козари Носівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Пархоменко Олександри Сергіївни, 1906 р. н. 

СВАТАННЯ Молодий, два старости приходили, прино-
сили хліб. Якщо дівчина згідна на шлюб, то хліб роз-
різали на чотири частини. Якщо незгідна, то хліб по-
вертали назад.

КОРОВАЙ, ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»), ВЕСІЛЬ-
НА ВИПІЧКА  У  суботу пекли коровай молодиці, 
раніше вдови не ходили на коровай. Запікали гроші в 
коровай. Вили вільце –  ялинки, папером прикраша-
ють, а раніше – барвінком, калиною, овсом. Ставили 
в хліб. Шишки давали коровайницям і на коровай ро-
били шишки, «уточки». Середину короваю забирала 
молода, коли йшла до молодого...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, ПОКРИВАННЯ 
МОЛОДОЇ, РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  У молодого наре-
чених зустрічали іконами... У молодого знімали вінок 
з молодої, одягали очіпок. Вона виходила, тримала під 
рукою хліб, кланялася гостям... Коровай ділили після 
того, як привезли молоду. На комині записували все, 
що подарували. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



623НОСІВСЬКИЙ  РАЙОН

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  У коморі но-
чували молоді. Якщо молода була чесна, то на другий 
день вивішували плахту або червону хустку, а як не-
чесна, то ставили мазницю з дьогтем.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Ци-
гани  – одягали кожухи, цвітасті хустки, ходили до 
тих, хто гуляв на весіллі. Збирали курей. Переодягали 
когось у молодого й молоду. Грали на заслонці. Якщо 
батьки одружували останнього сина або віддавали за-
між останню доньку, то водили їх до магазину. Курку 
вбирали в калину, намисто, стрічки, кидали цю курку 
молодій на розвід.

с. Мрин
Записала С. Маховська 2 липня 2010 р.  

у с. Мрин Носівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Бойко Ганни Павлівни, 1927 р. н.,  

та Смик Катерини Степанівни, 1939 р. н. 

СВАТАННЯ  Приходили тоді обізатєльно [старости]... 
Приходив с палкою отакий  [...] дід вусатий. Він же 
ж так стукав, що красну дівицю шукає... Два [старо-
сти] прийдуть з хлібиною. Вузлом в’язаний. Плато-
чок... Пляшка горілки. Вони приходять, вузол на сто-
лі. Якщо согласна, розв’язують, хліб тоді молода ріже, 
і пляшку тоді вже [розпивають]... Раньше ж так свата-
лись, вона [дівчина] і не знала, шо прийдуть до неї... 
Хоч хоч, хоч не хоч, а іди. Багатий сватає, а ти бідна ще 
й некрасива... Треба йти, бо багатий сватає... В суботу 
або в неділю [сваталися], в  такі дні, шоб не буденні. 
І  в такі дні, шоб не в піст... Уже як будуть Масниці, 
уже послє Різдва, уже тоді можна. Батьки сходяться, 
і розмова в них тоді уже єсть. Вони вже домовляються, 
коли свадьба. 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  
У п’ятницю шишки ліплять... Замісюють тісто в діжці, 
тоді ліплять шишечки. Співають пісні такі: 

Як ми коровай ліпили,
До Дунаю по водицю ходили,
А з нами Дунай розмовляв:
– Не беріть водиці з Дунаю,
А беріть водицю з криниці. 
Бгайся, коровай, в молодиці!..

***
Короваю, мій раю, (2)
Я ж тебе хороше дбаю:
Маслом поливаю,
Сиром посипаю,
Всередині – сиром да маслом,
Около – долею, щастям!..

Шишечки ж попечуть [...] і разом коровай... З чолові-
ком як гарно живе, дак тая молодиця місила вже ж 
коровай. А як погано, не берись, ти погано живеш...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  А в суботу молода ходить 
із первой дружкою... Скільки є: мо’, двадцять, десять. 
Дружки йдуть, співають... Рушниками підв’язані, на-
миста отакі, лєнти, сорочки укра́їнські... Дружки коли 
йшли, так співали:

С уголочка да селом пойшла,
Лєнтою да помаяла,
Лєнтою голубою,
Вийшла заміж молодою...

Є список, кого запрошувати. Це просто так, як зустрі-
лася. Вона ж зустрілася і стає. Ми ж кажемо: «Хай тобі 
Бог помагає!»... Ще й під рукою тая шишка замотана 
така. Іде з єю, зве, дак покланяється [молода]. Каже: 
«Батько, мати просять на весілля, і я прошу, такого-
то приходьте», – і тую шишку кладе на стіл... А як до-
рогою іде, і оце, приміром, ми стоїмо, вона проходить 
дорогою, кланяється три рази...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  У суботу ж оце віль-
це в’ють. Оце ж з дружками ходять, а тоді вже молода 
не йде до молодого. Самі дружки до молодого в хату 
[йдуть], там вільце в’ють... 

Ми вілечко вили, (2)
Горілочку пили.
Вілечко довиваємо,
Горілочку допиваємо.
Дайте нам музики,
Підемо погуляємо,
Світлоньки повідаємо!.. 

Хто з вишні, хто шо. А хто, мо’, сосонку [брав на «віль-
це»]. І  там квітки зчіпляєм з бумаги... Калину обіза-
тєльно зверху. На столі воно [«вільце»] стояло... 

Ми їдемо да по молодую. (2)
На зиму лютую.
Да на зиму плаття прати,
А на літо жито жати!

В неділю ж по молоду уже їдуть. Молодий їде по моло-
ду [...] коуіньми...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  В усьом укра ́їнском [молода]. Ве-
нок. Квітки такі зроблені із бумаги, такі воскові, кра-
сиві... Були і стрічки, ого! Ще й скільки! Хтозна скіль-
ки! І намиста такого. «Золоте» кажуть у нас. Не таке, 
шо красненьке да отаке, блискуче таке. Як іде, сяє мо-
лода. І в рушнику ж так само молода, як дружки... 

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ Молода і молодий сідають в не-
ділю на кожусі. Гроші там були, копійки ж там якісь 
кладуть [під кожух]. Щоб був багатий [були багаті]... 
Без кожуха не сідають, ніхто не сідає... Кажем «ша-
бля». А  те зроблено із хліба, тоді так перевернене. 
Молода платочок пов’язує на цю «шаблю»... От шко-
ринка, а тоді встромлюється наче палка, отак обмату-
ється м’якішкою, і туди свічки встромляють, як при-
йдуть по молоду від молодого... В хлібі отак дірочки 
пороб лено, шоб туди влізла свічка. Оце дві свічечки. 
І тоді молода обв’язує ці дві свічечки хоч лєнтою, хоч 
платоч ком. Співають, як перев’язують:

Вийди, вийди, свашечко, проти нас
Да винеси свічечки єсі в нас,
Да стулимо свічечки докупки, 
Да зведем діточок долюбки...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ І бояри, й дружки, свахи ж такі молоді... 
По тридцять і по сорок кому год... Та, мо’, душ трид-
цять їде... А як було ж свахи ці прийдуть [...], і дружки, 
да як почнуть лаяться. Один на одного всякі слова... 

Тобі, дружку, да не дружкувати, (2)
Тобі, дружку, да свиней пасти
Довгою да ломакою 
З чорною да собакою.

А вони отвічають дружкам:
За цеє словечко (2)
Убий колечко,
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За цюю примовку
Да на шию верьовку!

[Старша сваха – це була] старша жінка, не дівка. З роду 
яка: чи родня, невістка, яка сестра двоюрідна. Чуже – 
ні... Були [світилки] – дівчата молоденькі од молодого. 
Як от по молоду йдуть, дак і дві світилки. В кого дві, 
а в кого й три йде дівчаток, а в кого одна. Одна обіза-
тєльно ж треба... В суботу пришивали [квітку] моло-
дому дівчата, дружки. А дружо ́к купує, викупляє же ж 
квітку, шоб пришили йому. 

Ой не скупуй, друже ́чку, не скупуй
Да цілого талєра приготуй...

Як немає рідного батька то його заміщає [хрещений 
батько]...

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Викупляють [місце 
біля молодої]. Викупляють да співають: 

Не стій, зятю, за плечима
Да не лупай очима...
А ти, шурине, не лякайся.
Шурине, да не лякайся.
Шурине, да розперезайся.
Не продавай сестри за руб, за чотири,
За руб, за чотири, за два золотиї.
Гроші, як полова,
Сестра чорноброва... 

Викупили, тоді обідають і співають...

РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ, ВІНЧАННЯ  Розписувалися 
раньше. В той день не розписувалися, як оце в сей час 
розписуються у клубі. Такого не було. Пойдуть у сіль-
раду, розпишуться... А тоді вже гуляють. Тоді начина-
ється вже весілля. Венчаються. Тільки в п’ятницю ж 
наче. Тоже пєсні, які тобі хоч! 

Ой ішла Катєчка до венця
Да сіяла золото з рукавця.
Проти неї матінка з свічами: 
– Вже ж мою донечку вінчали!

В церкві [вінчалися]. Дві дружки було тоді і два боя-
рини. Венця старші беруть двоє. Венця ж держали і 
боярин, і дружка. Боярин – у молодого, а дружка – в 
молодої... Він же [священик] обводить кругом аналой-
чика того, дак і перемінить треба, а  то одна ходить, 
втомиться, а  руки не знає, як і крутиться. То було 
двоє, міняються. А тепер – одна... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  І хлібом, і іконою [бла-
гословляли батьки молодих]... Тричі [кланялися мо-
лоді батькам]... За стіл саджають  – благословлять і 
з-за столу вилазяють – благословлять. Ікони дають в 
руки... В неділю, як мати проводжає вже дочку з хати... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Тоді було капуста... То було варять 
капусту з пшоном таку, то кажуть «капусняк». То ка-
пуста, пшоно, м’ясо там. І  картошка. Еге! Тоді каша, 
яка є в людей,  – пшоняна. Тоді локшина молошна... 
Макарони з молоком. Молоко є своє, робили локши-
ну. І  кисіль красний такий... Не в моді була [карто-
шка]. І на Вінницю як я їздила на свадьбу, – не в моді. 
Там борщ у моді був, а у нас – капуста [капусняк], не 
борщ... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Оце ж в неділю, 
по молоду прийдуть тоді забирати, коровай роздають 
і тоді вілечко виносять, і  дружок вільцем трясе по 

всьому ж вже... Коли сідають за стола, п’ють і дару-
ють. Хто шо може. Колись полотна... Послє німецької 
[Другої світової війни] сталі рублі появляться, так по 
рублю [дарували]. А як ловко стало жить, тоді вже і 
дорогі подарки. Було три рублі покладеш! Да ти шо! 
Багато! Або й руб не поклала. Набула, наїлась, напила-
ся і втікла од подарков... Молода, молодий [давали по-
дарунки своїм хрещеним батькам]. Молодий своїм да-
рує, вони в себе гуляють вдома, а молода у себе гуляє, 
там вони своє дарують... І батьку, і матері обов’язково, 
і сестрам, чи брати є – усім, усім, усім. Всім давали по-
дарки тоді... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Як уже 
прощається з дружками вона [молода] (це вже моло-
дий забирає її додому), дак дівчата співають:

Прощай, Катечко, сестро наша, 
Ти тепер не наша.
Шо ми підемо на весілля з парубками,
А ти оставайся, Катечко, з бабами...
Шо ми підемо на весілля з боярами,
А ти оставайся, Катечко, з гребенями...

ПОСАГ («СКРИНЯ»)  Тепер гардєроб, а тоді скриня була. 
Сундук, скриня. А воно ж ми звем «скриня». А в кого 
ж скриня, а  в кого сундук. І  тоді на воза ставляють, 
і тоді молодиці кругом постануть. Коні везуть [скри-
ню]. У  неділю... Вперьод скриню виряджають, тоді 
молоду вже забирають... Батьки відправляють скри-
ню... Тройка коней. Спереду сундук оцей же ставлять. 
Молодиць навколо! Ще їдуть і співають. Про скриню 
співають: 

– Скриня наша да дубовая, 
І куди ж ти нарисована,
Чи в ліс, чи в діброву,
Чи до свекра в комору?
– Не в ліс, ні в діброву,
А до свекра в комору.
Щоб батеньку да полегшало,
Батеньку да полегшало,
У коморі да поменшало,
Свекорку да погіршало,
У коморі да побільшало...

Тоді большинство не полотенця були, а  рушники 
красні такі. Раз, два! Наче ото куповані. Смугами та-
кими, самодєльниє... Чи вона [вишивала], чи де вона 
набрала, а єсть і давали люди... Я не вишивала, мати 
навишивала... Вже зразу після німецької [Другої світо-
вої війни] не було тоді рушників. Були старі красниє 
отє. Того не було, дак люди давали, в кого були... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Дак оце молодиці 
співають, як приведуть молоду до матері [свекрухи]... 
Під порогом стануть:

От тобі, матко, чужеє дитятко. 
Обувай, зодівай його, 
Куди хоч посилай його. 
Уже твоє дитя...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Вона [молода] йде ще у венку, 
а це вже у свекрухи знімають. Вже забере у венку він 
до матері. А тоді вже і там посидить у венку, за столом 
же там гості гуляють ще, а тоді вже послє забирають у 
комору її... Сіни, комора... Забирають туди в комору, 
і там знімає вже старша сваха [...] в єї венок... Тоді вона 
платком напинається [...] і хвартухом підв’язується... 
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Тепер уже нема цього – не підв’язують хвартухом. Ще 
зразу було хвартухом по платті підв’язували... Става-
ла молодицею!..

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Прапор вже 
вішали, як ото чесна. Красна матерія чи шо уже. Дале-
ко вивішують. А тоді молоді крадуть. Хлопці... Мого-
рич давай, як украв той прапор! Тоді дружки могорич 
ставлять... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО («НЕСУТЬ 
СНІДАТИ»)  У  понеділок снідать несуть же ж моло-
дій... Дружки несуть снідать і молодій, і батькам тим... 
Дружки уже несуть до матері до моєї [...], тоді вже ж до 
свекрухи. Вже ж вона пошла, дак отсюда ідуть туда... 
В молодого своя свадьба [...], в молодої своя свадьба. 
І туди несуть снідати, і туди...

КАТАННЯ БАТЬКІВ  Хрещену і хрещеного це возили. 
У  понеділок, як снідать принесуть. Поснідали, пода-
рували, а тоді як дали хрещеному вже подарок та хре-
щеній, тоді вже [катали]... Такі були саморобні... До 
магазину [везли]. Тоді купував в магазині щось. Вони 
купляють, і  тоді везуть. Горілку [купували]. Тепер 
основне стало коньяк купують... 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Молода до молодого як 
пішла, дак у понеділок ідем на рушники дивиться. То 
снідать принесуть. Людей повно!.. Вивішує рушники 
[молода] Ну, на чому є: чи портрет, чи ікони там, чи 
так повісила. Ідем дивиться ж... У понеділок іде пере-
зва – це всі ж, хто гуляють у молодої, уже у понеділок, 
оце як снідать, тільки не дружки, а всі пожилі люди, 
тоді ідуть уже до молодого всі... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»)  Це вже у вівторок... Це вже 
молодьож не ходить. Тільки замужні, жонатиє. Пере-
одіваються в усякеє. В цигана, я знаю... Те те надіває, 
те те надіває, прикрашується, мажуться, красяться – 
сажей, хіба тоді краски були. Хіба карандашем нама-
жуться, а  хто  – буряком красним. Ходять по селу в 
кажду хату, кого вони звали на весілля, шоб ти давала 
шо-небудь: чи муки, чи сала, чи горілку, чи гроші, чи 
кури, петуха... Цих курей назбирають, варять і в мо-
лодого гуляють... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  В середу 
[молода йшла в гості до своїх батьків]... Такий був за-
кон. Ідуть і свекруха, і свекор, і молода, і молодий. Яка 
родня  є. Далеких  – нє... Тоді гуляють там. Оце в нас 
таке – п’ятниця, субота, неділя, понеділок і вівторок. 

«МОЛОТІННЯ ЖИТА»  А ще і в середу жито молотять. 
Оце ж як у цигани сходять. «Цигани» називається у 
нас... Тоді долівку [...] іструшують житом чи соломою, 
і  тоді ту солому на другий день молотять, і  знов за-
чіпляють. В  общем, цілий тиждень колись [гуляли 
весілля]... 

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  
Сидить мати під калиною,
Гірко плаче за дитиною:
– Куди, доню, собираєшся,
Добрим милом умиваєшся?
– Піду, мамо, між чужиї люди,
Ой там мені да горечко буде.
Буде в мене матінка чужая,
Буде в мене свекруха лихая...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Вдови гуляли 
[на весіллі]... [Спочатку старші сестри мали виходити 
заміж?] Так казали. Шоб під корито, кажуть, не навер-
нула. Шоб же ж не навернула під корито, шоб старша 
сиділа. А шоб старша вишла, а тоді – молодша. У мене 
Ніна як ішла, а Лєна каже: «Да йди замуж, да йди. По-
під корито зачиню тебе! Іди вже вперьод».... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Тепер молодьож і співать не вміє. 
У кафе гуляють і все. А то ж було як привезуть моло-
ду, з усього Мрина летять подивиться. В хаті не мож 
було. Всядеться на призьбу. Тепер фундамент, це тоді 
була призьба... У вікна зазираєм – повна хата налізе, 
що й ніде. Їсти подають. Тоді ж їли всі. Тепер нічого. 
Не видно, шо й весілля. Хто там гуляє? Як гуляє? Наша 
сусідка йшла, дак гуляли. Знаєм, шо свадьба, да ну шо 
ж там грає. Не пєсєн ніяких, тепер не вміють співати. 
В них нічого не знають... 

ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН
с. Красляни

Записано 14 липня 1992 р.  
у с. Красляни Прилуцького р‑ну Чернігівської обл. 

від Клименко Тетяни Семенівни, 1905 р. н.

КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Коровай украшують шиш-
ками з хліба, убирають колосками, барвінком, калиною. 
Коровай пекли заміжні жінки. Піч виміта жінка, котра 
пече. Кожна коровайниця пече собі шишки, «бочонку».

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Як поїзд по молоду приїздить, то 
на столі ставляють бутиль червоної горілки з колос-
ками і калиною. Ложки зв’язані лежать. Ложки кра-
дуть бояри в молодої, не зв’язані. Як молоду забирали 
з двору, забирали курку і півня... Молодий уходив в 
хату з ціпком, цей ціпок викупляв родич молодої – це 
називалось «коня викупити»... Корогва – дрюк висо-
кий... Вінок, що плели молодій, стерегли...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Мати об-
сипа житом, щоб жизнь була. Мати сина виряжає в 
доріженьку: 

Їдь, сину, не барися, 
З невісткою вернися.

Коні виводять, руку замотують рушником, щоб не 
голою рукою. А  тепер, дивлюсь, шо і машину так 
одкривають. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Гільце – з йолки, при-
крашають. Старший боярин на коні, убратому стьож-
ками, сідло плахтою застелене, їде попереду. Дружки 
хватають те гільце, щоб зламать верхушку, щось з ньо-
го взяти...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Стола в воротах не ста-
вили, батько з хлібом-сіллю на рушнику виходив... 
Прощаються молоді з домом, стають на коліна, і бать-
ки благословляють. А як виходить [молода] з двору, то 
на чотири сторони поклониться, а тоді сідає на воза...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Старша дружка пришиває квітку мо-
лодому, стоїть на лавці. 

На калині миска стояла,
Під мискою рибка лежала,
Під рибкою рищенята,
Не гавкайте, цуценята. 
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Свашкам співають. Пересварка:
Старша сваха добренька, 
Як жаба рябенька, 
По столу скакає, 
Дружечок лякає.

***
Батько добрий, батько добрий, 
Мати не така, 
Наварила вареників – нам не дала, 
По припічку розмела.

Після пересварок замирюються так:
Мир-миром, 
Пироги з сиром,
Вареники в маслі,
Бояри прекрасні – помиримось!

«МОЛОТІННЯ ЖИТА», ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ   
Куль жита вносять і молотять, а  тоді жито те матері 
за пазуху сиплють. Кілок заб’ють... Як снідати несуть, 
то співають:

Ой були ми в ліску 
Та спіймали лиску 
Чорную, пелехатую, 
Малодую та багатую.

Молоду вмивають. У  понеділок перезва молотить 
жито, вдівають в нєвєсту батька і матір – катають, як 
не дають могоричу – купають. Пишуть на комині, шо 
кому дарують. Сестра оддавала дітей, то комин обдер-
ли, колодязь в хаті викопали, кілок закопували. Коло-
дязь в хаті другого дня копають, терницю в’яжуть... 
В гості до матері йшли тільки через тиждень, в неді-
лю – на перепой.

с. Переволочна
Записала Г. Бондаренко 1986 р.  

у с. Переволочна Прилуцького р‑ну Чернігівської обл. 
від Сочило Єлизавети Омелянівни, 1916 р. н.,  

та Койстрик Лукії Пилипівни, 1893 р. н. 

КОРОВАЙ  Коровай місили ті, що ловко живуть. Шиш-
ки, «уточки», гроші запікали, запалювали свічки: чия 
раніше погасне – той раніше помре... Коровай печуть 
у п’ятницю... Коровай ділять у перезві, дві дружки рі-
жуть коровай... 

ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  В неділю – приїзд молодого. При-
їжджає мати з буханкою... Пов’язали поїзд – їдуть він-
чаться. Не перепиняють. Від вінчання – до молодої, їх 
пригощають. Молода сіда, кланяється матері.  Ікону 
держать. Як на віз сядуть, то кожух навиворіт і обсі-
вають. Придане вперьод забирають. В суботу молода 
должна повішать в хаті молодого рушники. 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ 
МОЛОДОЇ  В  коморі клали спати молодих, а  вранці 
дружок будив... Заноску вішали на тичці, як чесна. Як 
нечесна – батьків водили в хомуті... Як чесна молода – 
на столі ставлять калину, два колоски жита і стьожкою 
об’язують. Косу розплітав брат молодої і знімав вінок...

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ  На комині писали те, що дарую[ть].
Калинонько, чого хилишся?
Дівчинонько, чого журишся?
Ми калину обламаєм,
Дівчиноньку ублагаєм.

***
Благослови, Боже, 
Цей віночок плести, 
Цей дім звеселить.

***
Ой цвіла, цвіла калинонька,
Цвісти перестала.
Ой чого ж ти, дівчинонько,
Прясти перестала?

***
Коло млина кременина,
Зацвіла калина,
Зацвіла калина в лузі
Над криницею.
– Горе мені, моя рідна мати,
Жити за п’яницею.
Що й п’яниця та ще й ледащиця,
Він день і ніч п’є,
А як прийде із корчми додому,
Мене, молодую, б’є.
Потихесеньку, помалесеньку, матусю, йди,
Спить п’яниця в рубленій коморі,
Гляди його та й не розбуди.
– Ой нехай він спить, (2)
Бодай він не встав,
Щоб твоєї бідної головки
Та й не клопотав.
– Ой не лай, не лай, моя матусенько,
П’яницю мою,
Єсть у мене діточки малесеньки,
Буде гірко жити без його...

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО, «МОЛОТІН-
НЯ ЖИТА», ЗАБИВАННЯ КІЛКА  В понеділок дружки 
йшли снідати. Молода здоровається з дружками – руку 
обмотує платочком... Як в хаті дівка чи парубок на ви-
данні, то в жнива оставляють чотири снопки, на углах 
ставлять, а на весілля – в понеділок – його молотять. 
Віють його, молотять ціпами... Як остання дитина йде 
до шлюбу, забивають кілок в поріг, батьків одягають 
молодими. Циганка, врач, медсестра...

с. Смош
Записано 14 липня 1992 р.  

у с. Смош Прилуцького р‑ну Чернігівської обл. 
від Задорожко Катерини Дмитрівни, 1923 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ  Хлібину брали, як сватались. 
Як согласна, то хліб переміняла. На рушнику хліб да-
вали. Перев’язує старостів рушниками молода. На роз-
гляди приїзджав молодий, забира тещу, тестя, молоду. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  В суботу увечері дружки плетуть мо-
лодій вінок з барвінку... І молодий з боярами теж при-
ходить.

Всі садочки, бережечки виходили, 
Весь садочок, барвіночок вищипали, 
Марусині віночок плели.

Одівають вінок на молоду і вечеряють. На свайбу  – 
другий вінок з лєнтами... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  В  неділю 
молодий бере поїзд [родичів], першого коня бере же-
ребця, лєнти, дзвінок... Мати молодого обсипа поїзд 
житом і грошима, подарки батьку-матері молодої бе-
руть – перев’язують. 
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ПЕРЕЙМА, ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  На воро-
тях стоять хлопці, треба могорич платить – четверти-
ну [2,5 л]. Хлопці стоять без нічого. «Ой доки ми да 
стоятимем...» – свахи співають... Біля молодої брат її з 
ціпком – молодий викупляє місце.

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНИЙ ПОЇЗД  Світилка несе 
світильник. Як поїзд береться, то не до пари людей, їй 
до пари світильник – букет з живих або сухих цвітів і 
дві свічки. Світилка світить їх, як сядуть за стіл, і всі 
дивляться, як свічка горить. Світильник перев’язують 
теж. Молодому до пари молода, він в кількість учасни-
ків поїзду не вщитується. На кожусі молоді [сиділи]. 

ПОСАГ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Скриню за-
бира молодий з боярами, а молодиці сидять на подуш-
ках, щоб викупляв молодий. За приданим приїжджа-
ють. Заодно молода вбере в молодого з одною-двома 
дружками хату своїми рушниками, ряднами, подушки 
свої поставить. Теж обсипала житом мати. Вогню не 
кладуть... З хлібом зустрічають, просять в хату, сіда-
ють за стіл, гуляють, дарують. Тоді молодий іде розді-
вать молоду: зніме вінок, а платочок запне. Ложки ті, 
шо зв’язані лежали, мати їм теж дає. 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Вранці 
ждуть снідальниць. Снідальниці несли, шо в кого було. 
Ходять у придане. Як їдуть од молодого, співають: 

Красная в лузі калина, 
Чесная в батька дитина.

Прапор вішали обязательно, красну тряпку на хаті чи 
на деревині, аби двир замітний... 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), «МОЛОТІННЯ ЖИТА», 
ЗАБИВАННЯ КІЛКА Чула, що раньше били горшки на 
свадьбі. На третій день варять кашу – пшоно, карто-
пля, м’ясо – курятина. Цигани ходять... Поїдять кашу 
і молотять жито. В молодої в бутилі стоять колоски, їх 
витягають, соломи – молотять, тоді міряють те зерно, 
важать, продають. Як молотять, то в жлукто солому 
пропихають, дирчать і воду ллють, і  вогонь палять. 
П’ють «колоскову», як помолотять жито. В середу, хто 
гуляв, приходять мазать хату... Раньше в хаті на порозі 
забивали пакіль, а зараз перед порогом і воду ллють, 
приказують всякі глупості.

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Задеріївка
Записав М. Пилипак 19 вересня 2008 р.  

у с. Задеріївка Ріпкинського р‑ну Чернігівської обл. 
від Петренко Тетяни Єгорівни, 1932 р. н.

СВАТАННЯ  Два раза пріходілі, дак я вигнала. Прішлі 
із дядьком, двоє, а  мене дома не було, вазілі карто-
шку. Я  прієхала, а  сідять, я  вигнала. Пашлі, а  патом 
пріходят – дядька, тьотка єго, матка і йон, а я – ні в 
какую. Але пасваталі. Приносилі хлєб, мама єго прі-
нєсла хліб, поклала на стол. Я разрєзала. Гарілку при-
носили... Віпілі і разошлісь. Хліб круглий житній, самі 
пєклі. Мама на кругловку [камінні жорна] накружить 
борашна, а потом уже спєчє. Хліб розрізала пополам, 
а потом уже на кусочкі, а чи їлі, чи не їлі, я нє бачи-
ла, злякалася. Рушники якісь давалі, калісь же біднота ́ 
була!.. Палатняниє рушнічкі булі... Платочок моло-

дому не вишивала. Замуж виходила у пітдісят друго-
му [1952 р.]...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  У нас як коровай раздавалі, дак 
гарєлку налівалі і падавалі з короваєм. От я падала́ 
Міхайлавной, йона взяла віпіть і вікінула падарак чи 
гроши. Падарак викідалі на вєко од пєкнаї дєжі, засті-
лалі рушнік, ставілі чарку і дарілі каравай... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Картошка, холодноє варять, пам-
пушкі, лєпьошкі, кісєлі, наліснікі, каша пшонна, гре-
чана – затирали салом, а пшонна – з молоком. Борщ 
на весілля не давали. Гарілку робили з жита, пророс-
тала, а патом сушілі, йоно ж солодке. На крупадьорку 
малолі, а тади ашпарувалі, клалі в діжку, кидалі дро-
щі, а як дращєй не було, клалі хмєль – корні і шишкі. 
Варилі на грубці жалєзній: грубка, на грубку – чугун, 
на чугун – другій чугун з двама дирачкамі, такая труб-
ка, а там халадільнік – тоже трубка. Закіпіть і па той 
трубці  – в холодільнік, там охлаждається, а  тут уже 
капає гарілка. Крєпка! Картошку [...] і бурякі добавля-
лі, свєтлєнька була. Варілі щє узвар із рєзніків [порі-
зані, посушені яблука]. Із солодкого був кісєль. Ягоди, 
а можна й рєзнікі отварить, а потом крохмал розвес-
ти, напарить, загус, перекіпятіть і готовий. 

ВЕСІЛЬНІ ТАНЦІ ТА ІГРИ  Гармошка була і всьо. В пєрву 
очарєдь: або «Сербіянка», або «Гопак», «Краков’як», 
«Падіспант», «Карапєт», «Полька», «Каробушка». І шо 
хош. Після танців знову сідали за стіл, а під вечір ішли 
до молодого. 

ПОСАГ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Маладую 
маладий забіраєт к сєбє увєчєрі. Калісь же гардіропов 
нє було, а  скрині. Давалі набожнікі, палатно, сароч-
кі, спадніци, даліє – карову, а парасят саміє куплялі... 
Свєкруха встрєтіла із хлєбам, соллю. За стол пасаділі 
трохі, а на завтра ж опять. Набожнікі нє чєплялі. Спа-
лі в хаті.

СНОВСЬКИЙ РАЙОН *

с. Смяч
Записала В. Конвай у вересні 2009 р.  

у с. Смяч Щорського р‑ну Чернігівської обл. 
від Нізенко Ніни Костянтинівни, 1935 р. н., 

та Бурдини Євгенії Григорівни, 1924 р. н.

СВАТАННЯ («ЗМОВІНИ»)  Кагда дахаділо да свадьби, 
пріходілі свати сватать дєвку. У нас називалось всєгда 
«змовіни». Сватать пріходілі дядькі маладога ілі стар-
шій брат. Бралі с сабой хлєбіну і гарєлку. І спрашіва-
лі: «Єсть лі у вас куніца, красна дєвіца?». А йон каже: 
«А он на пєчі». Спрашівалі у дєвкі, сагласна лі йона. 
Дєвка жєніху вручала насавік [хусточку] вишитий, 
якій йон закладав у карман піджака, шоб відно було, 
шо йон уже занят. Сам насавік вишівалі, да йо́го при-
шівалі лиштву, на рагах [на кутиках] квєткі прішівалі. 
У мєнє астався такой. Сашко Старчєвскій сказав, шо 
прийдє сватаца, я вишіла, а йон і нє прийшов, а кагда 
другой сватався, то я єму вишіла уже другой. Сказалі 
старшіє, шо с тєм, шо нє вийшло, нє нада давать дру-
гому хлопцу, а у дєвкі, каторую пасваталі, так і шпари 
видіралі, шоб і другіх сваталі. Тагда падавала матка 

* До 2016 р. – Щорський район.
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сватам платкі. І саділісь за стол, і прапівалі, а тагда да-
гаварівалісь, шо на слєдующиє виходниє прийдє єго 
матка. І дагаваріваюца ужє с нєй пра свадьбу. Дагава-
рілісь, калі справляють свадьбу.

КОРОВАЙ  У пятніцу ілі у суботу у нєго і у єє пєкуць 
каравай. Раньше свадьбу справлялі в нєділю і в па-
нєдєлак, а тепер – в суботу і нєдєлю. Пріглашалі печ 
каравай сосєдєй і родичєй. Нельзя только вдов било 
пріглашать, шоб йона нє поламала долю маладих і 
шоб нєвєста сама нє стала вдавою. Калі начіналі мє-
сіть каравай, пєлі: 

Каравай мєсіла,
Барадой трусіла.
Пєчєчка регоче –
Караваю хочє.
А припічок улибаєца –
Караваю дожидаєца.

У діжці ж каравай мєсілі, а іще у нас било, калі знімалі 
із діжкі вєко, клалі платок на вєко, расстілалі, тагди 
каравай ложать. Багато вельми на караває у нас нє 
пєлі. Кучєрявого у нас нє було. Баби самі сажалі єго 
в пєч.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ЄЛЬЦЕ»)  У нас вілі єльце. Укра-
шалі лєтом барвінкам, а зимою – каліной. Ставілі дє-
вять палочєк. Адна самая високая  – посрєдінє, йона 
називаєца «квєтка». Дєвкі перед тєм целий тиждєнь 
ходять рабіть квєткі увєчєрі до маладой, а  калі уже 
в’ють єльце, спєвають:

Не йдіть, маладіци,
К нам Юлечка вийдє,
Совєм єго самі
З яснимі сакаламі.
Ой мамка, каліни, каліни,
Ми всє лужочкі вихаділі,
Всю каліночку виламалі,
Вєсь барвіначєк викасілі.

Послє таго, как свілі єльцє, давалі всєм вечєрю. Пєлі 
всякіє вєсельниє пєсні: 

– Шо ти думала, Ніночка,
Як свати в хатє?
– А я ж думала, дєвочкі,
Шо нє дасть мєнє маті.
Мєнє маті пажалєла,
В чужоє сєло отдала.
Чужєє сєло не вєсєлоє,
Там люді судлівиє.
Там мая хада перехожєна
Й мова пєрємовлена.
Ложєчкі брязь, брязь,
Сльозочкі кап, кап,
Всє має гуляння.

Напє ́лісь і пашлі дадому твєрєзиє. На стол ставілі  – 
хлєб парєжуць да с карови сир з абмачкаю, да вінигре-
ту под канєц...

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Жєніх 
рана сабірає свій род і ідє да маладої. Машин тади нє 
було, дак єдє подводамі, коньмі. Приєхалі. Маладіци 
спєвають пєсню: 

Ой заржалі сівиє коні у полі,
Як зачула дєвка Танєчка у каморі.
– Хавай, хавай мєнє, мамочка, у камору,
Шоб нє забралі мєнє ціє гостечкі із сабою.

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Виходять матка 
і бацька двоє с хлібом, христять і гаворяць: «Просім 
дорагіх гастєй да хати». Нєвєсту захавалі. Жєніх за-
ходєт за стол, а на мєстє маладої сідіт брат. [Молодий] 
должен викупіть маладую [у брата]. Таргуюца, а патом 
у нас кажуть «справляють магарич» (або гроші). Як 
старгавалі, просять: «Отец і маті, благаславіць мала-
дую за стол завєсті». Другім разам, третім разам. А тє 
гаваряць: «Бог благаславіт!». Заводят маладую за стол. 
Як заводять, спєваюць: 

Ступіла Танєчка на парог,
Шагнула, махнула рукавом.
Расступітєся, бояри,
Щось мєнє мамачка даруют. Гу-у!
Наєхала семьдесят бояр на мой двор. Гу-у! (2)
Да й угадай, дєвка Танєчка, а дє твой? Гу-у! (2)
На покутє, вєсь у золотє, то нє мой. Гу-у! (2)
На посадє, вєсь у нарядє, то мой. Гу-у! (2)

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Дальшє нужно баярам викупіть у дє-
вок квєткі, то йони спєваюць такую:

Вам, баярам, сорам, (2)
Шо вас, баяр, сорак,
Лавку й абламілі,
Квєткі нє купілі. Гу-у-у!

Пришівають дєвкі квєткі, і  каждаму бояріну дєвкі 
вручають насавік вишитий на тарілці, а  йони дають 
дєньгі, за які потом, калі несуть снєдать маладой, 
шось єй купляють.

Вам, баярє, нє баярковаті, (2)
Вам, баярє, свінєй пасті
З велікімі да кіякамі,
С чорнимі да собакамі. Гу-у!
Чи баяри валачіліся,
Шо по пояс замачіліся,
Чи сєна касілі, 
Чи грєблю мєсілі. Гу-у!
У саломє начєвалі,
Миші уші поз’єдалі. Гу-у!

Свєтілка сідіть біля маладого, єй спєвалі таку пєсню: 
Свєтілка гарбата, (2)
А на гарбу хата, (2)
А на хатє піря... 

Калі маладий уже встає із-за стола, пріданкі в’яжуть 
дружко ́в палатенцамі. Дружок старший наліває па 
чарці всім тим, хто їх в’яже. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Перед тєм как іти до 
вєнца, батькі благаславляють маладих. Благаславля-
ють іконамі і гаварять: «Благаславляю вас на жизнь, 
на щастьє». Перекрещивают іконаю. Ані кланяються 
батькам. Ікони билі «Матері Божьєй» і «Спасітеля». 
Над цими іконамі – полотенца. Ідє маладая до вєнца, 
і  сколько будє людей,  – всєм кланяєца, а  люді гава-
рять: «Хай Бог тєбє дає щастя й долю на любов і до-
вгий вєк». Калі ідуть, то спєвають: 

Тіше, дружкі, йдітє, (2) 
Пілом нє пілітє, (2)
Шоб нашая пава 
Пілом нє пріпала. Гу-у!

***
Ой попє, попє, Отче наш,
Одчині церкавку протів нас,
Абвєнчай діточок адналітачок. Гу-у!
Ой попє, попє Гардєю,
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Нє звоні рано в нєдєлю,
А звоні рано в суботу, 
Перебєй дєвочкам работу. Гу-у!

ВІНЧАННЯ, ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  
Приходять йони до церкві, батюшка їх поставє на па-
латенце, а дружка носіть хустку, за яку потом батюшка 
обводіть вокруг стала, а щє кідають хустку на пол, яку 
маладая ходіть і падкідає наском туфля, шоб дєвкі нє-
замужніє также замуж повихаділі, шоб їх всєх повитя-
гувать. Глядєлі, як свєчкі гарять. Якшо патухнє якась, 
то кажуть: «Ой, умрє хтось». Цяпєря, калі распісуюца, 
ламають каравай – хлєбіну – послє роспісі: хто большє 
одламає, той і камандовать в домє будєт... Багато прі-
мєт било на свадьбє. Кажуть, як дощ – будут багатиє. 
Пагана, калі б’ются на свадьбє – будут жіть нєдружно. 
Раньше було грєх брасать, а тепер двє нєдєлі пажилі, 
да й пашла маладая к сєбє дамой. Тепер нєт ні гріха, ні 
совісті. Якась так люді живуть...

ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  У нас послє вєн-
чанія так йони ідуть с перевязанимі рукамі. Всє гості 
ідуть до маладої абєдать. Батькі іх [молодих] встрєча-
ють с хлібом-солью, поздравляють... Раньше щє било 
такоє, шо когда батькі встрєчают маладих, то беруться 
за рукі вверху, і всє чісто заходять под іх рукамі в хату. 
Такє у нас було раньше, а тепер вже так нє дєлают...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ, ДАРУВАННЯ  Каравай пєклі с 
шишкамі і квєткамі. Музикантам подошву [низ коро-
ваю] нє оставлялі. Дружок старший виносіт каравай 
на дєлєніє. При том спєвають: 

Дружок каравай нєсє,
Бородою трясє,
Трясі – нє трясі,
Караваю дасі. У-у!

Таді дружок каравай ріже. Пєрвим – батькам. Потом 
хресним, а тоді сестрам, братам. Питають у всєх: «Шо 
ти даріш на каравай?». Люді отвєчают – той гуску, той 
щє шось, а маладіци запісують на стєнє, шо ж дарять, 
качергою. Матка і батька часто дарілі карову, гусєй, 
парася, шо в кого є, а родічі, калі дарять, шось прика-
зують: «Дарю вам карзіну гліни, шоб пазвалі на хрес-
тіни»; «Дарую лося, шоб усє вєлося»; «Дарую гарабца і 
кобца, шоб за зіму раділа дєвку і хлопца»; «Дарую мє-
шок цибулі, шоб нє давала свекрусі дулі!».

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Калі хатять, 
шоб маладий уже забірав дадому маладую, спєвають: 

Сасоночка лєтом і зимой зєлєная. Гу-у! (2)
Наша Танєчка била в пятніцу вєсьолая. Гу-у! (2)
А в суботу русую косу чесала. Гу-у! (2)
А в нєдєлю пішла до вєнца і плакала. Гу-у! (2)
– Нє гнівайся, мая мамачка, на мєнє. Гу-у! (2)
Шо я оставила руту-м’яту для тебе. Гу-у! (2)
Вставай, вставай, мая мамачка, ранєнько. Гу-у! (2)
Да полівай руту-мяточку частенько. Гу-у! (2)

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Родни сестри мала-
дої, тєткі у нас називаюца «приданкі». В’яжуть падуш-
кі в узли – сабірають маладую. Калісь вазілі падводамі. 
Забралі, привєзлі да маладога, а там уже сідять родічі, 
ждуть, калі привезуть маладую. Маладую привєзлі, 
йона зашла, пакланялась родичам. Родителі встають 
із-за стала, паздравляють маладих. Спєвають пєсню: 

Тапі, маті, трєскі,
Дажидай нєвєсткі.

ПОСАГ  Приданкі просять матку: «Нехай маті благас-
лавіть цей дом убраті». І  за другім разам, і  за третім 
разам. А йона, маті, отвєчає: «Хай Бог благословіть!». 
Вилазять на лавку і цепляют божник первим, а далєє 
развєшують рушнікі, настольнікі, стелють всє сває. 
І танцюють па лавках, і спєвають. Просять у свата га-
рілкі, шоб всєх почастовав. Спєвають: 

Шось у свата тєлєпаєца – (2)
Гарілачка й у бачоначку.
І сам нє п’є, і нам нє дає. Гу-у!

Тагда сват наліває всєм приданкам по чарце гарєлкі. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Дальше гаворять, шоб заві-
вать маладую. Садітся маладий на кажух, ана – єму на 
[коліна], і йон єє расплєтає, а пріданкі єму помагають 
і при том спєвають:

Шо ми захатєлі, 
То ми і зрабілі:
С чуркі – паляніцу, 
С дєвкі – маладіцу. Гу-у!

***
Катілося калєсо па расє,
Плачє Танєчка па касє. Гу-у! 
Завіває мєнє, дядіна, (2)
Шельма і гадіна,
Шельма і гадіна. Гу-у! (2)

Далєє маладих сажають уже за стол, і всє [...] угащают-
ся. Після цього пріданкі пашлі дамой... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  На утро 
встає маладая, пакланялася свекрусі. Пріходять роді-
тєлі. Гатовят гастінци, абєд. Дєвкі сабє гатовяца – пра-
вєдать сваю падружку. Несуть маладой снєдать. На 
підводу грузять казани с єдой і єдуть.

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Маладому каромисєл навіша-
ють, камєньєв у карзіну накідають і самі цепляюца. 
Ведуть маладую умиваца да рєчкі. І  паабмазують іх, 
і абкоцають, сажой раскрасят – то так умилі. Прихо-
дять дамой, умилісь і садятся всє за стол. Обєдають с 
дєвкамі. Послє потанцєвалі, і маладиє праважают дє-
вок дамой. Спєвають:

Пращай, пращай, да Танєчка,
Ой сестра наша.
Тепер ми нє твої,
Да ой ти нє наша. Гу-у!

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНИ»), «ЧОБОТИ», КАТАННЯ 
БАТЬ КІВ  На другой день у нас цигани. Попереодєва-
ются: йон – в єє, а йона – в єго. Ідут до сосєдєй забірать 
тую курку, а чи гуску якую дарілі на свадьбе. Попри-
ходять да маладога, курєй тіх потрошать, варять суп і 
випівають. У нас це називаєца «труба». Зять у нас миє 
тєщє ногі, і  крапівою витирають. Ставлять велікую 
міску, налівають вади, і зять сває діло знає – миє ногі. 
Попєрєодєваются в халати – врачєй – і ходять лєчать 
людей, каго пріглашалі на свадьбу. Батьков садять на 
тачанку, у нас рєчкі нєма, так повєзлі до ларка, і там 
откуплялісь магаричом, а вазіть да ставка ілі речкі – 
раньше такого нє було.

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Калі свадьба отбула, 
хресні бацька й матка зовуть на слєдующую нєдєлю 
на пірогі і радітелей маладої. І раньше такоє було, хто 
на свадьбє гуляє, то на пірогі пріглашають всєх чісто. 
Калісь малада кожнаму давала падарак, а тепер такого 
нємає. Тепер це уже нє празднують...
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СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Тепер на свадьбах і нє спєвають. Прі-
глашають тамаду, і йона сабє гамоніть, і такого понави-
думують. Харашо, якщо понімає, шо нада дєлать. У неє 
музиканти, йони іграють, і под тє всьо танци разниє і 
пєсні. С тамадою, канєчно, краще, чєм без тамади, по-
тому шо всє, як німиє, то і стараюца прігласіть, шоб 
вєсєлєй було. Раньше свадьбу вєл старший дружок. 
І  пєрєвязивалі у нас усєх рушнікамі. Тепер перевязи-
вают навхрест двух сватів, а буває, шо трьох. Різниця 
між полотєнцем і рушником та, шо рушник – вишитий, 
а полотєнце просто куплєноє в лавці. Із таго, шо було 
раньше, осталось снімання фати, туфель крадуть, а ка-
равай тепер нє ділять. Тепер дарують тагди, калі пріхо-
дять на свадьбу. Встрєчают маладиє, і їм зразу дарять, 
хто падаркі, а хто гроші. Тепер расказують про батьков. 
Тамада слово дає. Гаворіть: «У нашєй маладої є бабушка 
Ніна». От я встаю, пріносять мєнє мікрофон, і я кажу: 
«Жєлаю здаров’я, долгіх лєт жізні, шоб любілі і уважалі 
друг друга». Пєсєн тепер на свадьбє нєт. Тільки танцу-
ют. Подошла к нам тамада, гаворіць, шо сєйчас будєм 
маладую завівать, може, знаєте, бабулькі, пєсні, то за-
співайте. Так ми втройом зібралісь і заспєвалі. Маладиє 
у нас в сєлє кладуть квєткі на магілу Нєізвєстному сол-
дату. Падашлі, пєрє крєстілісь і палажілі квєткі...

СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН
смт Сосниця
Записав М. Пилипак 20 вересня 2008 р.  

у смт Сосниця Чернігівської обл.  
від Кузьменко Ганни Іванівни, 1955 р. н.

СВАТАННЯ  Коли домовлялися за весілля, то йшли в сва-
ти. Ішли свататись в суботу під вечір. Вибирали свата, 
щоб добре говорив, щоб умів жартувати... Говорили так: 
«Оце наш парубок, який не вміє лозини плести, а у вас 
така дівка, шо не вміє хату мести, то, може, нам їх поже-
нити?» – починалося сватання. Старостів було два, а ще 
приходила жінка-сваха, яка жартувала, але на сватанні 
вирішувались і серйозні питання. Дівчину заспокоюва-
ли, шоб не журилась, обіцяли, шо буде жити в них [сва-
тів], як паняночка: «Будеш в саду гуляти і на патифоні 
грати!». Старости були одружені, мали сімейний стаж, 
досвідчені, серйозні. Приносили з собою обов’язково 
хліб і пляшку горілки. Хліб голий не носиться, а в руш-
нику. Потім дівчина подавала хустки... Могли привести 
п’ятеро-шестеро, але непарну кількість, всім (не тільки 
молодому) подавала молода хустки. Моя дочка вихо-
дила заміж, вона теж подавала хустки. Хустка, яку по-
давали молодому, і хустки, які давали іншим сватачам, 
не відрізнялися, квітчасті хустки да й усе, але молодого 
хустка була дорожча. Хустки не в’язали, а просто дава-
ли в руки. І звичайно, обмінювались хлібом. Цей хліб 
стояв отдєльно. Сідали за стіл, домовлялись про весіл-
ля, щоб не було посту. Відмови на сватанні не було, але 
якщо молоду віддавали без її згоди або за нелюба заміж, 
то вона мала право подати гарбуза! 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  У нас казали «покликати» 
на весілля. Весілля колись гуляли тільки в неділю, то 
в суботу вранці молода у вінку, з дружками двома, які 
тільки в стрічках і підперезані тканими рушниками, 
от ішли вони по селі:

Ой чія то молода іде,
Сімсот дружечок веде,

Да сімсот, ще й чотири,
Да всі чорнобриві. Гу-у-у!

У нас є село Авдіївка, то гу́кання там два рази робить-
ся: одне коротеньке – на початку, а в кінці – протяжне. 
Якщо по дорозі когось стрічали, то кланялись всім, але 
люди повинні були зрозуміти, що весілля гуляли тіль-
ки родичі і добре знайомі, все село не могло бути, але 
молода все рівно звала всіх: «Просили батько, просили 
мати, прошу я, приходьте до нас на весілля!». Так само 
просить і молодий з боярами, які можуть їздити кінь-
ми, яких заквітчували, а підводу застеляли ряднами. От 
я коли виходила заміж, то в мене було дві дружки, і ми 
(був добрий погонич) їздили кіньми. Це в сімдесят шос-
тому році [1976 р.], я так кликала на весілля – в україн-
ському вбранні. Молоді просили без нічого, тобто без 
хліба, лише на словах. Якщо в хаті були маленькі дівчат-
ка, то вона їм дарувала стрічки з вінка, яких було дуже 
багато. Коли моя двоюрідна сестра йшла заміж, я  ще 
через комин виглядала, а вона в мене питала: «Анютко, 
ти хочеш стрічку якого кольору?». Я кажу, що червону. 
Просили в суботу, за день до весілля.

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Мати молодої ішла і 
запрошувала на коровай тих жінок, які щасливо жили 
в шлюбі. Не запрошували на коровай удовиць. Коро-
вайниці не несли з собою яйця і муку, це все заготов-
ляла мати. Ліпили коровай, шишки, співали коровай-
них пісень: 

Що в нашої печі (2) 
Золотії плечі...
Наша піч регоче, (2)
А припічок заливається –
Короваю дожидається. Гу-у-у-у! 

Я сама родом з Куликівщини, то в нас колись, коли жін-
ки сажали коровай до печі, вони тут же варили горщик 
каші, це на щастя, на добро, на багатство. Потім вийма-
ли цей горщик каші, виносили в двір, били його, тан-
цювали, співали, заносили кашу до хати, пригощалися. 
Тут, в  Сосниці, також, коли посадили коровай у піч, 
пригощалися, співали. Шишки пекли разом із корова-
єм. Чоловіків при випіканні короваю не було.

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЕЧКО»)  У суботу, коли молода 
погукала на весілля, до неї приходили дівчата завивати 
вілечко. Вілечко в деяких селах нашого району робили з 
палки з відгалуженнями, а в Сосниці – з сосни вершок. 
Квітчають паперовими стрічками, квітами і співають:

Благослови, Боже, (2)
І отець, і мати, 
Своєму дитяті 
Вілечко ізвити, 
Наш рід звеселити. Гу-у-у-у!

***
В Батурині вільця вилися, 
В Чернігові завивалися,
А в Сосниці малювалися... 

Молода також прикрашала вілечко, але головну квіт-
ку на вершок не чіпляла! 

Шо Галочка да по воду йшла, (2)
Павиноє да перо знайшла. Гу-у-у-у!
Павиноє да перо знайшла,
В відеречко да укинула,
На вілечко да повісила.
Красуйтеся, мої вілечка, (2)
Як я в батька красувалася. Гу-у-у-у!
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Зробили вільце, в молодого також роблять. Вже вве-
чері молодий приходить до молодої з піснею, з музи-
кою, з боярами. В деяких селах молоді обмінювалися 
подарунками: він їй дарував чоботи, а  вона йому  –  
хустку.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  
Збираються дівчата і починають прибирати молоду до 
вінця.

Ой дівчата, ви подружечкі, (2)
Собірайтеся докупочкі. Гу-у-у-у!
Собирайтеся докупочкі, (2)
Покопайте мої стежечкі. Гу-у-у-у!
Мої cтежечки, дороженькі, (2)
Де ходили мої ноженькі. Гу-у-у-у!

***
Дай мені, мати, масла, (2)
Бо я тобі коровоньку пасла,
Русу-косу примастити,
Щоб віночок примостити. Гу-у-у-у! 

Одягають їй вінок. Приходить молодий з боярами за-
бирати молоду до вінця. 

Що на хаті зілля, (2)
А в хаті весілля,
Надворі бояри, 
Як мак зацвітає,
Між ними Іванко – 
Коником іграє. Гу-у-у-у! 
Тихо, бояри, ступайте, (2)
Пилу да не збивайте,
Щоб наша Галочка-пава 
Пилом да не припала. Гу-у-у-у! 

ВИКУП МОЛОДОЇ  На воротях стояли молоді хлопці з 
родини молодої, просили викуп за молоду. Сторгува-
лись. Молода сидить у хаті, на ній накинутий платок. 
Це пройшли тільки один етап  – пустили в хату. Тут 
вже стоїть брат молодої і просить викуп за свою се-
стру. Якщо брат молодої недосвідчений, якщо він вже 
взяв руками срібні, мідні гроші, то вже молода про-
дана, а  якшо досвідчений, то требував більші гроші. 
Але про суму викупу домовлялись ще на сватанні, 
щоб ніхто не сердився. Потім мати розкриває накриту 
хусткою молоду, і батьки молодої садять всіх до сто-
лу, пригощають, а тоді [молоді] на заквітчаних конях 
їдуть до церкви вінчатися. Благословляють іконами, 
тоді беруть зерно [жито чи пшеницю], цукерки, ко-
пійки і обсипають молодих: 

У неділю рано синє море грало,
Вираджала мати дочку в чужу стороночку...

ВІНЧАННЯ, ЗУСТРІЧ МОЛОДИХ ПІСЛЯ ВІНЧАННЯ  
В  церкві примічали: хто з молодих першим ступить 
правою ногою на рушник, той буде господар у хаті. 
Кажуть, не можна обертатись. Приїжджають до моло-
дої. Батьки зустрічають їх хлібом-сіллю. На підносі – 
чарки, першим наливають молодим, вони тільки при-
губили і через плече вилили, другу і третю чарку – так 
само, за третім разом б’ють чарки, заходять до хати і 
сідають на покуті. 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ, ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Молода з моло-
дим, старша дружка сідала коло молодого, а боярин – 
коло молодої, світилка – коло молодого. Світилка дер-
жить «шаблю» – свічка, заквітчана, перев’язана квіт-
частою хусткою. Світилка – маленька дівчинка. Сиді-

ли за столом, пригощалися. Випивали по три чарки і 
починали ділити коровай... Молодих хлопців назива-
ють «боярами», а жонатих чоловіків – «дружка ́ми».  

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  У  Сосниці це довга процеду-
ра. Коровай ріжеться повністю, вирізається тільки 
середи на... Дружки́ просять благословення у гостей за-
нести коровай. Беруть кочергу, стукають навхрест об 
двері, просять дозволу: «Дозвольте коровай занести 
до хати! Просимо вперше!». У  відповідь: «Дозволяє-
мо!». І так тричі. Дружки́ під музику, танцюючи, зано-
сять коровай, танцюють з цим короваєм, потім самий 
старший гість, який є на весіллі, читає «Отче наш», 
і дружки́ починають краяти коровай. Першою в коро-
ваї вирізалась середина, це відносили молодим, потім 
подавали коровай батькам, хрещеним батькам. Коро-
вай розносять на тарілках. Тарілка повинна бути засте-
лена рушничком, коровай не повинен лежати на голій 
посудині, так само, як і кожен з гостей не має права 
взяти його голою рукою, тільки через носовичок, це 
вважалось на достаток молодим. На тарілці була на-
лита і чарка, береш коровай, вітаєш молодих і випи-
ваєш чарку, ставиш порожню на піднос, даєш гроші, 
подарунки, кажеш побажання. І так всі гості, а дружки́ 
кричали: «Слухайте, люди, що батько, мати дарувати 
будуть! Чи коня, чи телицю, а може, грошей копицю». 
І так далі йшло. Весільні приповідки-побажання: «Да-
рую курицю, щоб не ходив на чужу вулицю!»; «Дарую 
вінок цибулі, щоб не давала свекрусі дулі!»; «Дарую мі-
шок чорниць, щоб не ходив до чужих молодиць!». 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ, ВЕСІЛЬНІ НАПОЇ  Забивали кабан-
чика. Ковбаси, кров’янки, холодець, а  раніше, мені 
мама розказували, основними стравами були карто-
пля, огірки, капуста, холодець, сало печене, пироги, 
кисіль, налисники  – вся проста їжа, але її було вдо-
сталь. І горілка. Батько у мене то із слив гнав, то із ви-
шень, а в Куликівському районі гнали буряківку, пекли 
буряк у печі, шоб вона не так смерділа. Запивали узва-
ром із сухофруктів, варили його цілу діжку. Або квас 
робили. Квашені огірки  – їх вимочували і обдавали 
окропом, а тоді тушкували в печі з м’ясом. Якщо взяти 
село Вільшане або Полясся, то вони говорили, шо це 
не весілля, якщо немає тушкованих огірків з м’ясом. 
І  зараз цю страву готують на весіллях. Вони добрі, 
якщо дати м’яса туди добре. У Борознянському райо-
ні – тушковане м’ясо з грушами із узвару. Коли груші 
зварилися, їх добавляли до м’яса і ставили тушкувать. 
Груші не розварюються в узварі, а будуть м’якенькі... 

ПОСАГ  Коли нагулялись, під вечір, починають готувати 
придане молодої – посаг, скриню, в якій були сороч-
ки, полотно сувоями, хустки, спідниці, подушки. Чим 
багатша молода, тим більше подушок. Рушники були 
як вишиті, так і ткані, як з грубого, так і з вибіленого 
полотна. Бідніша молода – було грубіше полотно. Сва-
хи починають це все готувати, і молода збирається до 
молодого. Жінки співають:

– Куди, доню, собираєшся (2)
Що так біло умиваєшся?.. Гу-у-у-у!
– Піду, мамо, між чужії люди, (2) 
Ой там мені горенько буде,
Ой там гора кам’янистая, 
Там свекруха норовистая. Гу-у-у-у!
– Вона ж тобі норови покаже, (2) 
Вона ж тобі правду не скаже. Гу-у-у-у!
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Діло зробиш – вона переробить, (2)
Слово скажеш – вона перекаже. Гу-у-у-у!

Скриню брали на воза, і весь весільний поїзд їхав до 
молодого.

Оглянеться мати – (2)
Нема дочки в хаті,
Із свічками поза пічками,
Попід лавками з недогарками. 
І сама шукає,
І в людей питає. 
Проти темної нічки 
Пішла дочка прічки. Гу-у-у-у!

***
Вимітай, мати, жар, жар, (2) 
Буде тобі дочки жаль, жаль,
Накидай, мати, дрова, 
Оставайся здорова. Гу-у-у-у!

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Зустрічали батьки 
молодого хлібом-сіллю, благословляли і запрошували 
до хати. Багаття у воротах не палили, не було цього. 
У весільний поїзд не всі гості йшли, а кого назначали 
батьки, домовлялися обидві сторони, скільки із ве-
сільним поїздом у неділю прийде людей. Зараз же то 
гуляють в суботу в молодого, а в неділю – в молодої. 
Свахи тут же прибирали хату – вішали рушники [...], 
прибирали ліжко. Молода у цьому участі не бере, вона 
ще у вінку. 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Починався обряд знімання 
вінка, за столом. Знімають вінок, запинають хустку і 
ведуть у комору... Вінок знімала дружка, а хустку за-
пинали заміжні жінки з родини. Молода при запи-
нанні не пручалася, їй розплітали косу і закручували, 
відтоді вона вже не мала права носити косу, а повинна 
була ховати її під очіпок і під хустку. Очіпок і хустку 
надівали обов’язково! 

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Удосвіта стукали в двері і при-
ходили вмивати молоду. Хто перший приходив, тому 
була нагорода у вигляді чарки. Йшли зі своїми рушни-
ками, приходиш умиваєш молодих і цей рушник вже 
їм даруєш.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Приносять 
молодій снідати дружки і просять вийти молоду. Спо-
чатку виводили якогось дядька, перебраного як моло-
да, жартували, а потім виходила вже молода. 

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ 
(«КУРИ»)  Як везуть молоду до молодого, то йде сваха 
із заквітчаною курицею (це був обов’язковий атри-
бут), потім ту курицю пускали в сарай. По дорозі не 
переймали... І знову починалося гуляння, після обіду – 
циганщина. Понеділок так і називався «циганщина» 
або «кури»... Ішли ряджені по дворах і крали курей. 
Колись у мого батька туфлі вкрали, тільки нові купив, 
так вони калоші поставили, а туфлі обули і пішли. По-
тім різали цих курей, скубли їх і варили юшку, а ще в 
нас печуть млинці зі сметаною, без начинки. Подава-
ли до юшки. Гуляли, веселились до ночі... 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  У мене так 
було на весіллі, і [як] моя старша сестра виходила за-
між, так після першої шлюбної ночі вивішувався пра-
пор. Як молода чесна, то вивішувалась шматина чер-

воного кольору, молодий з молодою міг домовитись, 
якщо воно було і не так, то все рівно вивішувалась ця 
шматина. Але мама мені розповідала, що був у них та-
кий випадок, коли дружки принесли снідати молодій, 
а молодий молоду – на воза і везе назад, це самодур 
якийсь був! Як привозили вже молоду, то свашки спі-
вали жартівливі пісні:

Щось у свата теліпається – (2)
Бочоночок із горілкою.
І сам не п’є, і нам не дає.
Дай, свате, горілки, (2)
Було б не брать дівки,
Було брать молодицю,
Попили б водицю. Гу-у-у-у!

На другий день співали:
Батько без дочки скучив, (2)
Цілу ніч матір мучив.
– Коли оддали цюю, 
Давай зробим другую. Гу-у-у-у!

На цьому весілля закінчувалося, але це, як у кого по-
ведеться, можуть ходити і цілий тиждень... 

с. Змітнів
Записав М. Пилипак 20 вересня 2008 р.  

у с. Змітнів Сосницького р‑ну Чернігівської обл. 
від Мирошник Галини Андріївни, 1929 р. н. 

СВАТАННЯ  Він такий бідний був – сирота, як і я... Так 
ми согласились з їм, пашла за його замуж. У його тож 
така будівля була слабенька. Я на фермі рабіла в Зміт-
нєві, а він отако ж прийде – в такому легенькому [одя-
зі] сидить, а морози ж таді сільнєйші були. З староста-
ми не приходив, сам він до нас ходив, а ми його знали, 
ми його не баялись. Оце таке було замуж...

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Я  з дружкаю хадила, 
а він – тоже, в його був тавариш, тоже звав на весіллє. 
Приходить: «Просить батько, просить мати, прашу я, 
пажалуста, приходьте до мене на весіллє!». Просили 
без нічого, так. Убрата [одягнена молода] була в на-
мисті, в стьонжках, у вінку, а дружка так, як абично, 
вдіта була. Тепер найбільше у суботу гуляють [весіл-
ля], а таді гуляли в неділю і панеділок. Просили в су-
боту, я хадила перед весіллям...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Свайбу робили ма-
леньку. Як не трудно було, а рабили... У нас сусідка пе-
кла [коровай]. Сама вона вчиняла, сама вона саджала.

Караваю, мій раю, 
Я тебе харашо бгаю,
На срєблі саджаю, 
На злоті [нерозбірливо]
І палавину масла, 
Яєць – палтараста.

Коровай тоже пекли в суботу, я хажу звать, а коровай 
печеться і шишки. Хлопці шишки розкрадають. Коро-
вай дружок несе, рушником прикритий, хоче на стіл 
паставить, а вани хочуть шишек нарвать, це вже в не-
ділю, як каравай ділять, шишку вкрав, підуть з дівча-
тами гулять, дівчатам дають! Таді жізнь інтересніша 
була, а тепер нічого маладьож не знає... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ, ВИКУП МІС-
ЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ, ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  В неділю вже 
свайба. Молодий приїжджає з сваєю дружбаю, бать-
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камі, з усіма. Малада за сталом сидить, а баяри стаять 
кола стола і викупляють маладу... Маладая за вільцом 
сідіт, а хустку накідали на єї. Це вже маладу продають, 
хочуть же грошей втаргавать... Малада за столом, на 
покуті, на кажусі, коло маладої дружки [...], вани хо-
чуть, шоб бульш вікінули, а  тиї капєйкамі кидають. 
Гроши забирає старша дружка, і на завтра ж вона ку-
пить хустку. Тарілку не перевертали, вони накидають, 
вона [старша дружка] в платок забрала, таді вже якшо 
купляє шось дараге, дак сваїх грошей дабавить. Ма-
ладу викупили – маладий сідає біля неї, уже дружки 
всі вон, а його вже рід сядає, й він сядає. Таді вже не-
суть каравай – ділять... «Салав’ї» ж продають, а баяри 
таргуются, це ж його баяри, а «салав’ї» – брати, родичі 
маладої... У маладого – боярин, а в маладої – дружка...

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Давалі єсті лихеньке-залихеньке 
[бідненьке] і захалод [холодець] давалі. Тепер захоло-
дять, дак кісток немає, таке м’якеньке, а таді, шоб мис-
ку налить, шоб більш мисак було, так кістку на серед-
ину паложиш, а кістку паложив, вадички трошки вси-
пав – вже й миска, є шо паставить! Капусту жарили, 
локшину, картошку, кісєль красний, каша. Картошка-
жаренка була, накришать отак у чугун цибулі, карто-
шка, жир кладуть і становлять у піч, і вона спечеться. 
Ні гурків, ні памедорав, нічого не було! Красний кі-
сєль... В нас за Десною бувають ажини. Ажин наберем, 
варення не бачили і не знали, як його варять, а ажини 
пасушимо, а таді кидаєм у акріп, воно кіпить і красне, 
і кисле, це тобі такий кисіль був. Бурачки на горілку, 
білі бураки були, накришимо в такому чугунці, на за-
втра знов такої вади наварить, а таді ж дражджів не 
було, хміль рвали, муку запарювали, і отей хміль вже 
укисне, іграє, оце така гарілка слабенька... 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦО»)  У нас заветься «віль-
цо». Із хвої рабили, вершок адрубали, квітак настрим-
ляли. Баяри рубають. Бульо вільцо і в молодого, і  в 
молодої. Прикрашали квєтками, краснаю хусткаю на-
кутували його, зверху накидали... Вільцо бережуть, 
щоб там на вільце верхню квітку ніхто не зарвав, бо ж 
думають, шо жізні маладим у парі не буде чи шо, а ту 
квітку ізриває малада і хаває сабі в карман. 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Коровай уноситься з камо-
ри, хоть із сенець. «Старости-голубчики, адзавіть-
ся, коли є!» – «Є!» – «Дозвольте каравай в хату зане-
сти!» – «Пажалуста! Заносьте!» Просили так три рази. 
Він гукає старостів і раз, у  паталок, дадолу і тако, 
ніби хрестить. Заносить, ставить на стіл і вже сам 
ріже, а перед цим дружка ́ перев’язують рушниками... 
Дружо́к – хоть сусід, хоть кум, хоть брат – женатий, 
парубок не дєліт. Дружок з родини маладого. Він уже 
тоді два короваї ріже і в молодої, і увечері – в мала-
дого... Маладій вирізають з короваю «утки», а маладо-
му – дві шишки, а всьо остальне – гостям... Адин ріже, 
другий разносить на тарєлкє, викидаєш який руб, а як 
уже рідний, дак таді й па десятці. На тарєлкє, застеле-
ній платком, сам коровай, горілки нема. У кого платок 
був, дак беруть платком коровай, а в кого не було, дак 
голою рукою викидають гроші: «Дарую дєжку з тєс-
там, а хату з мєстам!»; «Шоб і рохкало, і мукало, і гру-
кало, і в калисці кугукало!». Вибирають писаря, він на 
коминє пише па біламу, хто шо дарує. Батьки даравалі 
гусеня, парася, таке. Карову нє давалі, ту ́го ми жили. 
Люди приходили дивились на свайбу, нєльзя було в 
хаті пралізти. 

ПОСАГ  Мати стали́ застилає, дак дивляться, які малада 
настільники принесла да скатєрті, пащитають, скільки 
рушників павішала малада, дванадцять рушників па-
вєсь! Матка виправляє маладу да маладого, дак треба 
маладу пасадить і з ньою женщину пасадить, придан-
ку, вона буде єхать, їй курку паймають, пару хлебинав, 
і це вона вже їде. Тую курку заберуть, а хлєб на стол 
паставлять. На завтра курку заріжуть, поскубуть, по-
смалять, таді вже на свайбу не дуже прибираються, бо 
знають, шо в сажу павимазують, стільки реготу!

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Привезуть маладу і в каморі 
вже разбирають її, вінок іскидають. У  каморі разби-
рають маладиці. Із камори вивели – ні стьонжкав, ні 
вєнка, у хустці зав’язана і все. Вєнок знимають тіє, шо 
з йою приїхали, не маладого, а маладої людє! Очіпок 
таді вже не вдягали, ранче матерки насили наші, а ми – 
вже хусткі. Запинали білою, або яка вже в її була, тою і 
запинали. Тоді сундук везуть, а зара’ – шкафи!..

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  Снідать мо-
лодій несли дружки ́, у  кого яйця були  – яєшню, хто 
кіселю білого зварить – малошний, густий. Пили адну 
гарілку... У магазині закупили риби мароженаї, пива 
бочку... А я як ішла – бєднєй було. Йшли на курку.

СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Калюжинці

Записано 14 липня 1992 р.  
у с. Калюжинці Срібнянського р‑ну Чернігівської обл. 

від Карпенко Палажки Григорівни, 1913 р. н.

СВАТАННЯ, ОГЛЯДИНИ («РОЗГЛЯДИ»)  Сватання  – 
молодий бере собі сватуна – чи дядька, чи зятя. Беруть 
буханець, зав’язують у платочок. Як молода соглас-
на, буханець перемінять. Молодий сіда в конці стола, 
а  сватун ходе по хаті да каже: «У  нас таке бєдствіє  – 
десь забігла наша телиця». Питають у батька. Тоді у 
неї. Про те, що збирається хтось сватати, треба, щоб 
про це заявив чоловік, а не жінка, бо крутня між ними 
буде. Не перев’язували рушниками, а могорич зап’ють. 
На розгляди – молодий забирав родню [молодої]. 

КОРОВАЙ  У  п’ятницю печуть коровай, а  як далеко 
молодій кликать, то раньше кличуть. У  коровай під 
шишку кладуть гроші, зверху хрест з тіста, а під ньо-
го  – копійку. Як коровай ріжуть, то на чию сторону 
впаде копійка, той забирає... Коровай ділять, як поїзд 
[молодого] за столом сидить. 

ВІНКОПЛЕТИНИ  Тоді ж, коли печуть коровай, дружки 
плетуть вінок з барвінку і калини:

А ми вінки плели, горілочку пили, 
Сплели собі по віночку 
З хрещатого барвіночку.

ВЕСІЛЬНІ АТРИБУТИ  Як вона [молода] буде їхать до 
молодого, то сваха зі сторони молодого привозить з 
собою «барильце» – такі калачі, сплетені як коса, зав-
більшки з долоню; тоді його так спов’єш, підв’яжеш, 
він тоді такий красівенький, – по кількості учасників 
гостей молодого. А з собою забира в торбу перепієць 
украшений, що лежить на тарілці перед молодою, і дві 
зв’язані ложки, і  дві тарілки. Молодий збира поїзд, 
старша світилка несе «шаблю»  [...] з квітами, бубли-
ками, канхфетами, держить високо вгорі, і ув’язані до 
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гілочок дві свічки, світять у сінях, як входять у хату, то 
додивляються, як горять... 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ВИКУП 
МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Овсом обсипа мати молодо-
го, стають в кружок.

Із-за гори сонечко кольцем,
Обсипа нас матінка овсецем. 

Свахи співають... На воротях могорич хлопцям тре-
ба дати – четвертину. Вони до порога підійдуть і спі-
вають... Виходить батько з хлібом-сіллю і просить за 
стіл. Молодий викупля місце біля молодої у [її] брата. 
Кожух не стелили... 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ 
В  МОЛОДОГО  Після обіду стелять рядно, молоді 
стають на коліна. Молода каже: «Благословіть, тату, 
я вже од вас одхожу». Тричі. І так матері. Тоді моло-
дий: «Благословіть в путь-дорогу»... Свекруха [зу-
стрічала]. Молоді держать по буханці [...] під руками. 
Молода каже: «Візьміть, мамо, хлібину, прийміть мене 
за дитину». Свекруха: «Беру хлібину, приймаю тебе за 
дитину». Молодий нічого не каже. Тільки привезуть 
молоду, зразу молоді встають. Старша сваха, молодша 
і молода виходять, одягають на молоду [хустку]. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНОТЛИВОСТІ МОЛОДОЇ  Молодих 
одводили спать. Ніхто не перевіряв чесність молодої. 
Корогву вішали – жердка велика, два вінка од моло-
дої, «шаблю», ще й півлітри. Бояри стережуть, а як не 
встережуть, то вип’ють весільні батьки... 

ВИПРОБОВУВАННЯ ВМІНЬ МОЛОДОЇ, УМИВАННЯ 
МОЛОДИХ, РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»)  У поне-
ділок молода сама хату замітає, а  їй сміття кидають. 
Було, що молодим приносять води умитись за мого-
рич – вдосвіта. Цигани і старці – у вів торок... 

«МОЛОТІННЯ ЖИТА», ЗАБИВАННЯ КІЛКА  Жито моло-
тять у середу чи четвер. Ставлять жлукто і терницю, но-
сять туди солому. Завзяті баби чи дядьки стають раком і 
гудуть, як машина. Намолочене міряють наперстком, на 
матері роздеруть сорочку. Молотять колоски житні, що 
стоя ли по кутках хати. Батько вкочував за жито цілий 
бочонок горілки, дак чоловіки як попоцілують той бо-
чонок да перехрестяться над ним. Як посліднього сина 
жениш, забивають кілок в порозі чи в воротях.

ДАРУВАННЯ  Перезва ходила дарувать молодій у моло-
дого. Приносять дружки снідать, їх буде вітать стар-
ший боярин. У  приданки не ходять, а  у Васьковцях 
ходять... У суботу – посуботини в молодої, свати дяку-
ють, цілуються, а в молодого – в неділю посуботини. 
Тоді вже запрягайся в роботу.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Ведильці
Записала В. Конвай 30 червня 2010 р.  

у с. Ведильці Чернігівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Будченко Параски Іванівни, 1930 р. н.,  

Марципан Валентини Гаврилівни, 1936 р. н.,  
та Блашкун Євдокії Миколаївни, 1935 р. н.

СВАТАННЯ  Прийшли його дядькі с хлєбіною, гарєлкай – 
сватаца до мєнє. Гаманілі про куніцу, а я захавалася. 
Потом я разрезала хлєбіну пополам. Це, значить, уже 

согласіє дала на веселлє... А потом ми пазвалі родічей 
і запівалі магарич. Тут же дагаварівалісь за свадьбу.

КОРОВАЙ  Каравай пеклі у нас і шишечкі. Коровай пє-
чеца великій круглий, а  таді вже його украшалі «го-
лубкамі» і шишечкамі. Шишечкі пєклі отдельно. Калі 
каравай пєклі, пєсні спєвалі:

Коравай в піч не лізе,
Зять до тещі не їде,
Возьмімо ми порубаймо піч,
Коровай усадім. Гу-у!

Коли діжа вже звільнилася від тіста, співали пісню діжі:
Діжа наша да дубовая, (2)
Хата наша осеновая. Гу-у!

Кучерявий піч вимітав, а сваха ж сажала, і оце пісню 
цю у нас співали:

Кучерявий піч мете,
А багатий сажає,
Бог єму допомагає. Гу-у!

А як посадили, співали печі:
Пєч наша на сохах стоїть,
А в печі коровай сидить.
Ой пєче, наша пєче,
Спечи нам коровай гречний. Гу-у!

Коли спеклі каравай, пригощалі юшкаю грушоваю: 
у грушовий узвар кидаюца дрожді, і таді пригощають 
тею бражкаю, гарелкаю. Крім короваю, пеклі шишкі, 
«гусочкі».

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  У  нас робілі вільце 
перед свадьбаю. Найдут рогністую [із кількома гілка-
ми, їх переважно має бути три] гілку і прикрашають 
єє каліною, квєткамі. Ставлять ту гілку у хлябіну... 

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  У  нас називались «маладий», «мала-
да». Хлопці з його старани називалісь «боярини» – це 
нежєнатиє хлопці. Їм пришивають квєткі. А  друж-
ков перев’язують рушниками. Це собствєнно свати, 
по-вашому. Дівчат називалі «дружкі». Була старшая 
дружка і просто дружка, а тепер сталі старшая друж-
ка і боярін свідетелямі. Со сторони молодого була і 
свєтілка  – йона свічку держала. Свічку прикрашалі 
каліною, цвєтамі, овсом. Двє свєчкі. Коли вже єдуть 
па маладую, дають ад маладого свєчку... Тє, хто сопро-
вождав придане, у нас називалісь «закосянє». От ідуть 
вони і спєвають дарогаю:

По дорозі верболоз да й порос,
Куди нашу Галечку
Конь заньос. Гу-у!
Завезлі скриню і періну,
Молодого князя, княгиню...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Маладу одєвалі у таку широкую 
сподніцу. Сарочка вишита і фартух вишитий. На га-
лавє  – вінок з лєнтамі. Вінок купляв єє маладий на 
базарє, а  после йона украшала нім ікону ілі за ікону 
закладала...

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Ад маладо-
го єдуть баярини, свахі і стрекаюца [зустрічаються] 
у молодої у сєнцах, і спєваєть:

Пусти, свату, в хату,
Нас тут небагато,
Сім раз да по семеро,
Свату хату перевернемо. Гу-у!
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Спєвають цю пісню три раза і тоді ж уже гуртом [ра-
зом] ідуть до хати. А там уже дружкі требують мага-
рич за маладую. Дають дружкам гарілку, і вони часту-
ють нею молодого сватов. Випілі, закусілі... 

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ, ПОСАД  А там опять 
требують магарич за місто біля молодої. У нас це на-
зиваєца «посад пропівають». Хлопчика садять самого 
найроднейшего із рода молодої. І  хлопчик не пускає 
молодого [...], требує гроші. Дають і єму викуп за ма-
ладую. Спочатку  – боярини, а  тагди маладий дає за 
маладу. І тільки тоді є місто біля молодої. Їм підсти-
ляли кажух, шоб м’яко було і щасливо жилось. Колі 
дєвка сірота, єй спєвають пєсню:

Де ділася, де поділася
Марусіна маті?
Хай іде з-под тису,
Хай несє полівану мису
Да й щетку-гребьонку –
Расчесаті галовку. Гу-у!

Калі маладая сідіть на пасадє, єй і таку спєвають:
Сядьмо, мамко, повечеряєм,
Повечерявши, подєлімся.
Тобі, мамко, бєло пєрячко,
Мєні, мамко, полотенечко. Гу-у!
Тобі, мамко, всі набоєчки,
Мені, мамко, усі сувоїчки [напрядена тканина].
Тобі, татко, воли да корови, (2)
Мєні, татку, вораниє коні... Гу-у!

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  А завівальниє пєсні спєвають, 
калі маладой хустку завівають і забірають да маладога: 

Ізкинь же це ти, Галачка,
Да ходім з намі,
З панночкамі, гуляті. Гу-у!

А малада скидає з себе чепец і кідає єго аб парог. А єй 
кидають назад. І так три раза, і три раза спєвають пєс-
ню. А  після третього раза єй одєвают намєтку... Це 
обикновєнна марля, тільки на концах полоси, як на 
рушнику, красниє. І тагди вже завенчують єє і адева-
ють єй красний чепец. І уже маладая завіта. Бивало, 
шо і у маладого завівалі. Якщо у маладого єсть у ́лікі із 
пчоламі, тагди маладу везуть у вєнку і завівають у єго, 
шоб у єго пчоли велісь. У єго батька, у свекра, тоже ж 
на кожух сажають. А калі виводять маладу, то єй та-
кую спєвають:

Я [у] сваго татка на виходє
Пасаділа арєх у гародє. 
Арєх расте да й шатаєца, (2)
Хай мій татко утєшаєца. Гу-у!
Расті, расті, мой арешечко, (2)
Маму, татку на патешечку. Гу-у!
А мамачке да й на жалості,
А свекрусі да й на радасті. 
Ой як будє да твой мілий да лєнівий,
Зєлєная да сподніца ізлєжіца,
Червозлатий поясочок висиплеца,
А тухолькі красівиє пилом припадуть.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Коли ма-
ладую забірають, то дружкі танцюють, свахі – на лав-
ке, і таке спєвають:

Оддай дохід,
Пойдем в обхід,

Не даси доходу, 
Не підем додому,
Тут будем. Гу-у!

А уже сколько витанцює  – «Польку», «Карапет», 
«Страданія», «Яблучко».

Карапет, карапет,
Почему не полька.
Почему ти Миколай,
Почему не Толька.
Карапет, карапет,
Побіла батінкі,
Осталіся на ногах
Чулкі да резінкі.

А про яблучко во время войни і послє таку спєвалі:
Ох яблучко, да куда котіся,
Попадєш немцу в рукі –
Нє воротішся...

ПОСАГ  Маладую прівезлі, і  закосяни ідуть, привєзлі 
подаркі, будуть їх угощать. Несуть [матері] ситцу на 
фартух, на рукава палатна. Оце такі подаркі булі... 

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Було такє, шо 
агонь клалі біля маладога двора. Коні перескакують 
через агонь. Аднім каньом вєзлі... «Не дай Бог пере-
вернеца – то жить не будут». Було у нас таке, що калі 
переєзжалі через огонь  – перевернулася подвода. То 
сказалі, шо йони долго не проживуть. Так і получі-
лось, в  скорості попалі обоє под машину і погиблі. 
Кажуть у нас, калі дощ іде – багатиє маладиє будуть.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  На завтра 
вранці маладой несуть снідать. Каржов напечуть, ва-
ренням памажуть... От таке калісь було. Налісніков не-
суть. Спечуть, буває, маладіци такого горєлого блінца 
і тоді кажуть: «Заберіте сваю маладую, бо йона нє спо-
собна і блінца пріготовіть». По чарці випілі і спєвалі:

Не журися, батьку, в домі.
Там твоїй дочці добре.
Там ведмідь муку сіє,
А лісіца піроги пече,
Крузь окенце да вода тече. Гу-у!

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  Третій день у нас «точок» 
називається. Ідуть по селу, і той, хто гуляв на весіллє, 
збирають курей. Варять куліш і курей. Це називається 
«розгрібать попіл». Кури зносілі і варілі юшку... Хаді-
лі па сваїх родичах. Батькі, матки, усє родичі. Хто в 
весіллі гуляв – приймає гастей. Я сьогодні готовлюсь 
і приймаю гастей, а завтра – йона. У маладого баяріни 
спочатку ведуть, а патом дружкі переводять ад адно-
га до другога. Тиждень водяться ад аднога до другога, 
а таді у маладога собі, а в маладої сабі точок рабілі.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
Кури ловлять і кролі... Поодіваюца в шо попало – як 
цигани. Намазуюца сажею. Хто гарєлку дасть. Нужно, 
шоб обізательно живе шось давалі, а нє закручене. Все 
приготовлять, і така гульня. Таді на тачку, краще, ніж 
на весіллє отгуляють. Всьо вже свіже поїдять. Куліш 
варять із пшона. Цілую ночку гуляють.

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЮ СВОЄЇ РОДИНИ  Че-
рез неделю ідуть до сватов, батьков маладої, в  гості. 
А тиждень маладую до батьков нє пускають, шоб уже 
привикала. У нас несуть із собою пірогі...
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с. Количівка
Записали М. Пилипак та Т. Величко 21 вересня 2008 р. 

у с. Количівка Чернігівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Петренко Анастасії Іванівни, 1937 р. н.,  

родом із с. Змітнів Сосницького р‑ну Чернігівської обл.

СВАТАННЯ  До нас приходять свати. Приходить мала-
дий і бере з собою двох старших чоловіків, треба, шоб 
жонаті, а вже ж до цього домовленість є. Приходять і 
начинають говорить. Ми знаєм, чого прийшли, вони 
знають, за чим. Приносили з собою хліб і гарілку. Хліб 
несли на рушнику. Клали хліб на столі, і тоді начина-
лось застоллє, а цей хліб наречена бере і ріже од себе – 
на чотири угли кладе. Потім трошки пройде часу, 
ріжеться цей хліб, і  їдять. Раз порізали хліб, значить 
засватання состоялось. Такого не було, шоб прийшли 
і пішли. У нас не давали рушники і хустки. Свататись 
приходили на вечір в суботу чи неділю – значення не 
мало. На сватанні говорили про день весілля, а в окре-
мий день мати молодого приходила, і  вже договоря-
лись, шо коли буде, хто як і які витрати. Тоді грошей 
не треба було, треба, шоб була гарілка, а  про гроші 
ніхто не говорив.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Просили з дружкою, він-
ка не одівали. Просили так: «Прасілі батька, прасілі 
маті, прашу і я, пріходьте да мєнє на вєсіллє!». Нас де 
пригощали, а де – нє! На вулиці могли також проси-
ти, де зустрічали, там і просили... Молода, коли [...] іде 
кликать на весілля, дак тоже шоб ішла направо і в той 
двір, де благополучний, з самого початку...

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ  Я ходила пекти, десь 
дві-три жінки, кого кликали... Коровай круглий. Пе-
кли і в молодого, і в молодої. Як гостей багато, то пе-
чуть не один коровай, бо треба всім роздати. Саме 
лучше пекти так, як наче булки печеш, лишнього ні-
чого не треба, бо додаси або того, або сього, то впаде 
або присяде, а так печем так, як булки, тільки ж вже 
ліпили «утки», робили шишечки посередині і «уточ-
ки», шишки вирізались і віддавались батьку й матері 
в маладої і в маладого так. Волновались, шоб коровай 
вдався, хочеться, шоб вдався. Якшо там пригорів чи 
репнув, то треба менше про це говорить. Чоловіка не 
було, як коровай пекли. В  печі коровай  – не менше 
півтора часа. Притуляли до носа: можна вдержать  – 
значить вже готовий. Його як витягаєш з печі, то вже 
чутно, легший стає. Яйця в короваї не запікали. Ви-
тягли з печі і поклали на м’ягке – на подушку чи ма-
трасик, а тоді вже як різали – на віко. Пекли коровай 
в суботу. 

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ГІЛЬЦЕ»)  Робили в суботу 
[«гільце»], ще в цей день пекли коровай, запрошува-
ли гостей. Гільце було і в молодого, і  в молодої. Ро-
били гільце з ялинки чи з вишні. Стояло на першому 
столі, а в кого зроблене було капітально, то ходило по 
селі [позичали]. Кругляк, а в нього напихали лозини і 
прив’язували калину.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ  Виряджа-
ють молодого з поїздом до молодої [в  неділю]. При-
ходили до молодої, просились у хату. Мати випро-
важала сина  – брала пшеницю, канфети, гроші і по-
сипала поїзд. Іконою то вже благословляли молоду з 
молодим, обох. 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОГО ТА ЙОГО РОДУ  Молодий з сво-
їм поїздом приїжджав до воріт молодої, там вже були 
хлопці – «солов’ї», а молодий з боярами надходив. На 
воротах домовлялись про викуп. Перепиняли поїзд 
молодого без хліба. Викуп давали – всякі гроші, рублі 
кідалі – дванадцять, п’ятнадцять. Дайшли да парога. 
Ті, шо з молодим прийшли, співають:

Пішна тєща, пішна, (2)
Протів зятя нє війшла,
Протів зятя да нє віходіть,
Хлєба-солі да нє віносіть
І да хати нє просіть.

Відспівували:
Затєм вона пішна, (2)
Шо в падолі ліштва, 
Ліштва подєреться – 
Вся пиха ́ мінється. У-у-у! 

Лиштва – оце обстрочене, ну, тепер хватає матерії, дак 
шиється воно з цього, загортується і всьо, а  раньше 
пришивалось.

Пусті, свату, в хату, (2)
Нас тут нєбагата, 
Сєм пар да па сємєра,
Свату хату пєрєвєрнємо. У-у-у!

Виходить теща і запрошує в хату.

ПОСАД  Сіла молода з дружками за стіл, і  дружки 
співають: 

Паглянь у парога, (2)
Там стаїть варона, 
Крила розставила,
Дзьоба паразкріла, 
Хоче нас паїсти,
Кола маладої сєсти. 

Це так сміялися з молодого. Відспівують:
За цєє славєчка (2)
Й у губу калєчка, 
На шію вєрьовку
Да і в апалонку! У-у-у!

ВИКУП МІСЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Дружби викупляють 
місце біля молодої, і молодий сідає біля молодої. Брат 
продає сестру, а  дру ́жки продають молодому квітку 
цю, шо чіпляє до жакета на праву сторону:

Падай, маті, голку, (2)
Ще й нітачку шовку –
Прішиємо квєтку
За Галачку-дєвку. У-у-у!

І аж тоді молодий сідає біля молодої. Квітка і мєсто в 
нього є, вже він повне право мав, молода вже його... 
Обідали довго і співали.

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Коровай давали опослє, після пер-
шої, другої чарки. На столі стояли  – захолид [холо-
дець], капуста, картошка, м’ясо, котлети вже тоді піш-
ли в моду, вінігрєт, каша пшоняна... Каша була густа, 
а варили так: насипали пшона, переливали окропом, 
зливали, наливали молока туда і ставили в піч. Звари-
лась, вивертали її в миску, вимішували. Туди – масла, 
яйця́. І знову ж у чугун і в піч ставили. Тоже, шоб уда-
лась, шоб була в міру густа і в міру солодка, все шоб в 
міру. Кисіль давали з вишень з крохмальом, самі ро-
били з картошки, а кісіль подали, це вже розгон, вже 
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всьо, свадьба кінчилась, гості розходяться. Остається 
молода, молодий, приданки, шо будуть рушники ві-
шать у молодого, і всьо. І тоді іще подають молодим 
якусь смакоту, тоді це була яєчня жарена. М’яса яко-
гось клали... На молоду кажуть: «Єж, єж, шоб у свє-
крухі нє єла, а  то з’єдять!»... Хтось питав: «Ну шо, 
кончілась свайба?»  – «Нє, ше загадовують маладу». 
А тади будуть віряжать. 

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ  Молоду загодували і 
виряжають. Мати і батько беруть ікони і благослов-
ляють: «Во ім’я Отця і Сина і Святаго Духа! Амінь!» – 
тричі! Молоді кланяються перед їми, вони перехрещу-
ють тричі: мати – молоду, батько – молодого, а молоді 
тим часом кланяються.

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Випрово-
жають їх до воза чи на сані, застилають пакривалом, 
молоді сідають, приданки сідають, адна приданка – з 
куркаю, а друга – з хлібом і з короваєм, і їдуть до мала-
дого. Як обично, об’їжджали все село і тоді вже потра-
пляли до молодого. Скриню дають разом з подушка-
ми. По всьому селу їздили, наче круг пачота, так заве-
дено було, і шоб направо їхав, направо – за сонцьом... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В МОЛОДОГО  На воротях должні 
покласти огонь, шоб уся нечиста сила осталась поза-
ду, і  коня перевести через огонь. Тоді ставали перед 
свекрухою молода і молодий. Свекруха виходила з 
хлібом-сіллю і благословляла, виходила не в кожусі. 
В кожусі то тоді, коли поїзд пасипає, тоді вона накри-
вається із головою і посипає поїзд, тоді запрошує у 
хату. Посадили знов за стіл і давай пригощать, горілку 
наливать... 

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  При́дане розвішають, коли 
мати приїде, ведуть у камору [молоду]. Роздягли, аделі 
платок. Фату зняли, запнули. Вінок знімає молодий, 
а приданки вже запинають платок. Платок зав’язували 
під бороду... Приданки співають:

Ой шо мі схатіли, (2)
Тє мі і зрабілі:
З хлєба – палєніцу, 
З дєвкі – маладіцу! У-у-у.

Тоді приданки уходять у хату і вішають рушники...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Привозять тещу і тестя, вони за-
ходять до хати. Мати молодої застилає столи скатер-
тями, вішає рушник новий біля печі... Оце мати зро-
била своє, і їх запрошують до столу. Мати й батько сі-
дають на почотному місці, на посаді. Усі гості – за стіл, 
а молодий і молода – біля печі на вінику стоять. На-
чинають роздавать коровай. Роздають дружки ́ – буя-
ри – коровай, а вони так і стоять на вінику. Роздали 
коровай, подарки які навикидали [подарували], тоді 
грошей же не було! Так само вирізують середину, як 
в молодої, батькам [дають]... Молоді стоять там доти, 
поки не розділять коровай... Бажали щастя й долі. 
«Дарую карзіну цібулі, шоб нє давалі свєкрусі дулі»...

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  Начинається знов, хто пер-
ший прийде, молоду вмиє. Рано приходили. Мене кум 
умив. Не перевіряли, чи молода чесна, чи нечесна. 
Схопляться, начинають молодій снідать нести. Гості 
молодої збираються в молодої, там їх ще трохи від-
бувають, садовлять за стіл, а тоді вже сюди йдуть всі. 
Знов за стіл сідають, і знов гулянка.

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
Курку цю, шо привезли од молодої, ріжуть, шмалять. 
Вимазуються в сажу, одіваються циганами... Гуляли до 
вечора. У вівторок приходили свої – хрещений, хре-
щена, куми. 

с. Кувечичі
Записав М. Пилипак у с. Кувечичі  

Чернігівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Навозенко Олександри Пантелеймонівни, 1930 р. н.,  

та Рудянок Надії Федосівни, 1933 р. н. 

СВАТАННЯ  Приходів же маладий, бере вже пірог і бере 
сватов – брата, хлопцев маладих, жанатих треба. Це як 
баяри, так тиє нежанатиє, а як свати – треба, шоб жа-
натиє. Пріходять і зараз кажуть: «Шо у вас продаєтця 
тут? Теліца? Давайте скарєй. Будєм пакупать!» – «А хто 
ж яго знає, шо ж ви даєте?» – «Дайом, шо ви скажетє!». 
Прасілі, сколькі там. «Ой, нє! То багата! Може, вана нє 
тєльна ще! Трєба мєнєй давать!» – «Ну, ладна!» Согла-
сілісь. Кладє пірог вже той на стол – вєдє вже єє. Обі-
затєльно приносілі ше гарєлку, а пірог був у рушніку. 
Дєвчіну падводять до пірага да нож в рукі... Да чі ти 
хочеш, чі нє хочєш  – рєж! Папалам розрєзає... Тади 
вже садятса за стол. Рушнікі нє падавала на сватаннє, 
а маладий пріходів, дак ньос уже хустку з гастінцамі. 
Патом маладиє йдуть прасіть на сватаннє бабу, дєда, 
сасєдєй. Садяться за стол і вже віпівають магарич. 
Магарич пап’ють, а тади вже дагаваріваються, калі ж 
свадьба будє. Бивало такеє, шо дєвчіна і нє знала, шо 
да єї прідуть, дак вана і нє разрєзала пірага, і їх праг-
нала. Нє було дагаворено, вони ж як гуляють, дак і ска-
жут, шо прийду свататься, і дома тади трохі прігатав-
люються, а тож так прішлі – на сміх! Дали гарбузу – іді! 
Ішлі свататісь в суботу протів нєдєлі – вєчером, так за-
вєдєна, па-старіннаму. Шоб нєхто нє бачів, шоб нєхто 
нє чув! Пірог, з яким ішлі свататісь, пєклі дома. Таку 
паляніцу спекут, а тєпєр заказуют з цвєтамі, а то про-
сто паляніца, па кусочку раздают всєм папробавать... 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Свадьба магла буті і 
мєсяца чєрєз два [після сватання]. Гарєлкі нагнать, 
подарки купіть. Як я раздавала, дак падпісую, каму 
шо: мужчінам – сарочкі, а женщінам – крам па два ме-
тречки, а грошей же нє було. Послє сватання маладий 
єдєт з батькамі маладої да своїх батька й матки, і дага-
варюються пра свадьбу. Як я атдавала дачку у Срібне, 
дак я позвала з Срібного, і я хочу пабачіть, як ві жівє-
тє, шо у вас є... Вани прієхалі, падівіліся... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  Хаділі па сєлє, родічєв збі-
ралі, а война була, мужчін нє було, дак Любачка била 
сватам і Валя Карнаухава – маладіци засваталі. Хаділі 
бєз вєнка, а таді вже ж вєнчацца. Прасілі так: «Просім 
на пєрву чарку, дарагіє!». Прасілі в хатє і на уліце, як 
каго встрєв, нас нє вгащалі, бо тади ж бєднасть була!

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВЄЛЬЦЕ»)  Вєльце – палка і га-
зєт нарєжут [...], нарєжут і да палкі прів’яжут, абич-
на палка. Тєпєркі можна із вішні чі йолки, а то про-
ста палкі і павкрашают газєтамі. Украшали вєльце 
дєвкі, падружкі. Вєльце було нє аднє – треба ж сєм чі 
дев’ять! Дев’ять палак треба, шоб нє да пари! І  тади 
вже як кругом короваю наштрікають, становімоса 
і спєваєм. У маладога тоже був коровай. А тади вже 
дєлят коровай. І в маладога так само дєв’ять палак в 
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короваї. Маладая не прикрашає – дєвкі! У маладога – 
тоже дєвкі, хлопци – нє!.. Коровай дєлять – вєльце ві-
тягують, зв’язують. У каго ж бралі – отдавалі, у кажна-
го нє було! Тє палкі уже пєрєходять на другу свадьбу, 
тіє дев’ять палок, і всі дев’ять пєрєходять. Так йоні по 
сєлу хаділі. Зараз нє роблять такога. Зараз вішню чи 
сасонку, там штук трі шоб було... 

ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА, КОРОВАЙ, КОРОВАЙНИЦІ  Пє-
кла свєкруха... Був круглий, як вєліка палєніца. Вєль-
ца павстрикувалі в коровай. Коровай звєрху з шиш-
камі  – налєпіт, налєпіт да притуліт. Коровай пєклі в 
суботу і ше шишкі  – раздають же дєтварє. Лєплят з 
той мукі, шо коровай. Старша коровайніца у маларос-
цє, касінцє. Малароска  – сарочка вішіваная! Стаїть 
кало пєчі, набірає в фартух шишак, а  дєті вєрещат, 
просят шишки. Магло буті двє коровайніци, а адна ж 
з них раднєйша! Коровайніци нє пріносілі яйца і муку, 
толькі акрайчик хлєба. Вчінялі, а тади мєсілі отак ку-
лакамі, саділі у пєч, пєрєд пасадкаю обв’язувалі лєн-
таю, шоб нє распався. А тєпєр уже пріладналісь, дак 
в такую сковараду кладуть, шо йон нє разпадається. 
Сажає у пєч коровай баярін:

Наша п’єчка регоче – 
Караваєньку хоче,
А пріпєчак заліваєтца – 
Караваю дожидаєтца. У-у-у!

В пєчі коровай дєсь час, а то й больше, палачкаю та-
кою штрікали, шоб нє глєвкі був. Як коровай трєс-
не  – пагана прімєта, шлюб може трєснуть! Коровай 
віймають з печі і вівєртають на м’яке  – на падушку, 
шоб остигав...

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Батько куртачку пашів з латачок, 
а чобати такіє вірабілі, тєля здохла, Хурлік [майстер] 
трохі памняв. Пашлі ж вєнчацца, навколєнци треба 
станавіцца, а  вани нє гнуцца. Батько дьогтєм пама-
зав, а я прітулілася – в дьогать спадніцу вімазала, тади 
єхалі на возє – машін нє було, спадніца в дьогтє, на-
бралась саломаю. 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  Тади бєднасть була... Батько авєч-
ку дав на свадьбу, ла́док іспєклі, надралі на тьорку... 
Борщ зварілі, кашу, капусту, картошку жарілі. Риби – 
й поняття нє було. Гарєлку тоді ж гналі, пілі стаканамі 
[чоловіки], а гарєлку гналі саміє: соладу намачі таго, 
да хлєб які, в гладишечку брагі, закваскі... Нє крєпка 
була, каже, шо дев’ять стаканав випів і пашов!.. Прі-
прашалі віпіті так:

Ой лєтєла сарока да вмачіла хвост,
Як віп’є хазяїн, так і гость!

***
І горілка гарна, 
І чарочка добра, 
Калі б мєнє папрасілі, 
Я віпіть угодна!

***
Гарєлачка хахаток,
Пакатілася в раток, 
Ще й нє п’яна!.. 

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОГО ПО МОЛОДУ, ВИКУП МІС-
ЦЯ БІЛЯ МОЛОДОЇ  Маладога віправажають до мала-
дої, запрягають коня. Садіцца старший баярін і дружкі́, 
і єдуть па маладу. Житам нє абсипають, як їде до вєнца, 
абсипають, як їде вже да його на ноч... Маладий при-

ходіт, а маладу хавают: «Дє ви булі, обакралі...». Сілаю 
в’яжут рушнікамі, а ті не даютьса в’язатісь: «Ми нідє нє 
булі, нєкуди нє хаділі, нєчога нє кралі!». Маладу загара-
жівалі брати, прасілі викуп. У двор заєхать – нада було 
вікупіть, у хату, за стол, платілі брату за косу, викупля-
ли мєсто... Сєдєлі маладиє на кожухє, а  свєтілка  – на 
самаму куті з свєчкамі васкавімі у житі, товстиє, двє! 

ВІНЧАННЯ, ЧАСТУВАННЯ ГОСТЕЙ / МОЛОДИХ  Йона 
сабє єдєт на конях, а йон – сабє [до вінця], а тади вже 
як павєнчаюцца, тади вже садятса вмєстє. В нєдєлю да 
вєнца єхалі!.. Батьки з іконамі стаять пєрєд парогам – 
мама стрєчає маладих з хлєбам... Як маладую з-пад 
вєнца вєзут, тади і єдуть да дружкі. Прієхалі з-пад 
вєнца да маладої у хату, сєлі за стол, па чарці віпілі, 
і убірайсь маладьож да дружкі, а ті вже гості засєда-
ють і абєдають. Тая дружка, шо дєржала вєнєц, вона 
да сєбє тади пєрєводіть! Гатовіцца і забірає толька ма-
ладьож, а  ста́ріє всє – за сталом. Із маладьожжу йде 
гармошка, і гуляють да вєчера. 

РОЗПЛІТАННЯ КОСИ МОЛОДОЇ  Пріходять, і  тут же 
косу єй расплєтають, зав’язують платок, вєнок зкі-
дає брат. Чєпєц вдягалі у старіну  – з матєрії любої, 
із красної, голубої, а  звєрху платок бєлий падбаро-
джувалі, вже маладіца. Уже опасля таго кос нє насілі, 
лєнти з вєнка аддавалі, у кого бралі. У маладої ж нє 
було столько лєнтав... У мєнє коси здаравєнниє булі 
з лєнтаю... Тади коси з лєнтаю розаваю чи краснаю – 
красівєнниє. Куплялі гатовиє... У кого булі вєлікі коси, 
вона їх зав’язувала в гулю. Від вінця їдуть, співають:

– Ой дє ж бо ти прабувала. У-у-у!
Шо на тваю русу-косу інєй впала. У-у-у!
– Прабувала, да дєвачкі, у дарозі. У-у-у!
А в дарозі да марози, да лютиє. У-у-у!
Вони ж мою русу-косу, прібєлілі. У-у-у!
Ад татачка да мамачкі аддєлілі. У-у-у!
Да к свекару, да свекрусі придєлілі. У-у-у!

Таді як даїжджають:
Війді, мамачко, з свєчамі, 
Вже тваю донєчку звєнчалі. У-у-у!
Війді, мамачко, протів нас, 
Вітай дружечєк, усіх нас. У-у-у!

ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО МОЛОДОГО  Таді пасі-
дять, пасідять і спєвають:

– Пращай, пращай (ім’я), сєстро наша,
Мі нє тваї падружечкі, ти нє наша!
– Ідіть, дєвкі, на вєчоркі – нє гукайтє,
Да й за мєнє, маладую, забувайте! У-у-у!

***
Ой у батєчка да й на адходє
Пасаділа гарашочєк у гародє. 
Расті, расті, гарашочєк, розвівайся.
Жіві, жіві, моя мамко, розжівайся.
Ой як табі, да мой татку, нє жаль будє,
Шо у тебє да дітяті вже нє будє?
Да й за мєнє, маладую, забувайтє. 
Ох як тобє, моя мамко, нє жаль будє,
Шо у тебє да дєтяті вже нє будє?
Як увойдєш у камору та й заплачеш –
Нєма скріні, нє пєріні, нє дітяті. У-у-у!

ПОСАГ  Тади ж да маладога, мама дає придане – скріню, 
падушкі... Свати тягнуть скріню на воз, викупають. 
Ше маладая нє прієхала, а  вже скріню туди паперлі. 
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Є  жонкі-закасянкі, вони ж і єдуть туди пєрєд мала-
дою, тоді ж ручнікі́ [рушники] развєшуют да па лав-
кам бєгають, шоб булі палатєнца, да набожнікі – зака-
сянкі бєгають, развєшують багатство! Люді пріходять 
да обглядают: теє красіве, а те нєкрасіве, чи сама віші-
вала, чи купіла! Тади єдє маладая, і єдє вже «закоса», 
а «стара» нє єдє, «стара» – на завтра – мама, дєд, баба, 
хрєсниє! Мама сабірає їх у сєбє – угощає, і єдуть туди 
гулять, да маладога... 

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  Каравай дєлят свати у маладого 
і гукають... Казалі всякі пріказкі: «Дарую пару галубов 
і щіру любов»; «Дарую авєчку, шоб нє бєгав маладий 
у гречку». Коровай дєлілі свати... Падошву гарманісту 
отдавалі – такє завєдєно. Отдає той, хто крає. 

ПЕРША ШЛЮБНА НІЧ  Таді ж хатінка... Нє то, шо тє-
пєр... А калісь же адна хатачка да й сєнєчкі, да у каморі, 
мароз – нє мароз. Пєріни калісь же булі такі, падушкі 
здарови. Пастєль стєлілі закасянкі, шо єдут, вєшают 
рушнікі, а чєсна чі нєчєсна – мєжду сабою міряться... 

ВІДВІДУВАННЯ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО, РЯДЖЕН-
НЯ  Панєділак – тєщу вєзуть! Дружкі пріносять снє-
дать маладой, паснєдають, таді адівают бояріна у ма-
ладої адєжу, нє в ту, шо вєнчалася, а ваабще – в любую, 
і йон єдєт за тєщею. Хаваєтся на пєч у тєщи і галосіть, 
як яму там пагано, як абіжають, єсті нє дають. Тєща ж 
скарєй уже зятю яєшню жаріть да вже на стол ставіть. 
Тєща збірає старших, по сваєму возрасту – «стара» на-
зивається, маладьож нє йде, зранку паснідали і всьо! 
Єдуть ціє старшиє да маладого – гуляють целий дєнь.

УМИВАННЯ МОЛОДИХ  На завтра вже встають, маладих 
аблівають. Да колодязя ваділі. Малада йшла па воду, 
і вся та свадьба йдє... Вана нєсє каромєсєл, уміваются 
там, вана бєрє двоє вьодєр на каромєсєл і нєсє дадому. 

ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  Кур дєлять. Уже збіраються да 
маладога вся свадьба, перевдягаються хто в шо: ці-
ганкаю, ціганам, хто з дітям, гармошка йдє впєрьод. 
Заходять до каждага в хату, хто в свадьбі гуляв, і курі 
ловлять. Я  ж як гуляю в свадьбі, дак я ж куріци нє 
пажалію. Тади ж зносять всьо да маладога, луплять, 
дєруть, супу варять чугун чі два. Хто в свадьбі гуляв, 
бєруть па бутілці і супу єсті йдут.

с. Мньов
Записала С. Маховська 30 червня 2010 р.  

у с. Мньов Чернігівського р‑ну Чернігівської обл. 
від Жураховської Уляни Романівни, 1941 р. н.

ВИБІР ПАРИ  Уже дружили довго, уже ж були суди-пе-
ресуди, чи нравиться батькам... Були, конєшно, всякії, 
такі, що і слухали батьків, а були такі вже ж, що і не 
слухали. Вподобав дівчину, так і вподобав. Це вже 
було і за моєї битності, як я уже працювала в сільській 
раді. Тут у нас одні, така і сім’я непогана, і не схотіли 
ту дівчину брать. Но вони поженились... Я йшла [за-
між] – мені було дев’ятнадцять. А онучка моя, тепер 
їй дев’ятнадцятий год, вона каже: «Бабуся, так рано 
ти заміж пішла!». Но уже як год двадцять три, двад-
цять чотири, так кажуть: «Стара уже!». Кажуть: «За-
сиділась в дівках!». Знаєте, таких невихожалок, їх уже 
ж не запрошували там кудись уже так... Ти нікому не 
треба. Вибирали ж... Наприклад, оце, то такої породи, 
то багатиє, то розумниє... 

ДОГОВІР («ЗМОВИНИ»)  Перед цим уже парубок ішов 
з батьками, дагаварювався вже ж там, на який день... 
Йшли [...] на договор... Дагаварювались там уже ж, шо 
ми прийдем до вас, якого числа, чи це буде одноразово 
весілля і сватання, чи це ми прийдем посватаєм. 

СВАТАННЯ  До мене у шійсятому році [1960 р.] так при-
ходили двадцять два свати. Їх рід великий, оцього мого 
чоловіка. Друззя і родичі. Старший там сват уже... Бать-
ки випроваджують вже старшого старосту. Там уже 
йдуть, і разом сватають, дають подарки. В один день. 
Було і таке. В суботу в основному. І оце ж тут даговорю-
валися, на який день вже ж там буде весілля. Прийдуть 
сватать. Оце ж вона розрізала пиріг. Свати сідають за 
столом, а молодий і молода пішла звати родичів своїх. 
Разом з молодим. Оце, наприклад, в мене дочка йшла 
замуж, так мі тоже. Прийшли свати, мі оце посіли тут 
за стіл, а її послали по хрещеного, по хрещену [...], там 
до тіток. Оце вони прийшли, тоді вже ми гуляли довго. 
Так усі це на сватанні роблять... Придумують хто шо. 
Той каже, шо ось десь тут продають телицю, дак ми 
прийшли куплять, а той те, а той те каже... Сватають, 
і  тоді вже всіх сватів перев’язують рушниками. Через 
плече одним перев’язували. Було таке вже, шо як з дру-
гого села, я  бачила, шо і  навхрест так перев’язували. 
В нас в основному один раз... [Давали] жінкам – плат-
ки, а  чоловікам  – палатєнца... А  хлібину вони [свати] 
несуть із собою, молода должна була вийти і розрізать. 
Я знаю, шо мені загадали, дак я розрєзала навпіл... 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ  Засватали, молодого 
родичі собі готовляться: самогонку гонять, віно роб-
лять, кабанчика колють, а  в молодої  – своє... Я  вже 
йшла третьою, дак у мене весілля вже не таке було 
гучне, но сватать оце ж приходили. А  свадьба була 
вже двадцять першого травня в день народження  – 
прямо зі свадьбою попало! Приїхали машиною грузо-
вою, тоді ж не було ще не «Волг», як тепер, не таких 
машин. Сірень цвіла. В кожного отакі букети сірені! 
І тоже гульня була... Асфальту ще не було, а тут така 
ґрунтова дорога була, і  тут такіє танци гуляли, шо!.. 
Зустрічали і в молодої свічкою, і в молодого... Самі су-
кали свічки, тепер купляють же. А то ж перед тим, як 
оце завтра весілля, ввечері вже свічки су ́чуть. От, зо-
вуть свах. Я багато ходила свічок сукати. Цей процес, 
наприклад, розтоплюють воск і качають його ж там, 
і  просять вже благословення у батька: «Благослови, 
батько, благослови, мать, молодим свєчку зсукать». 
І це первий раз скажуть тобі, другий раз, третій раз – 
три рази було. Благословлять, і тоді ж пісні тут співа-
ють, як сучуть вже свічку... 

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ  І молодая іде ж по друж-
ках. Спочатку іде до старшої дружки. А потім, колі по-
гостювали, зустрічали кожного на дорозі – кланялася 
молода і запрошувала на весілля, і  так уже ж бабки 
інтєрєсовалісь, ну, люди ж інтєрєсуються, як іде моло-
дая. А вона підходить і три рази кланяється. Це її уже 
перехрещують. Як своїх, так запрошує на весілля, а ні, 
так просто кланяється. А вже ж ці люди бажають [...] і 
щастя, і здоров’я, і всього... 

КОРОВАЙ  Готували коровай... То печуть вже спеціа-
лісти. Там декілька їх: мішали тісто і вкладали, пєсні 
співали... Дивлячись у кого який достаток. Якщо є, дак 
роблять здобне тісто: смітану туди, яйця ж б’ють. І ще 
такі здорові роблять. Коровай хто круглий робить, 
хто такий здоровий робить... І ще цвіти поверху. 
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ВЕСІЛЬНА ВИПІЧКА  А шишки оце тепер вже – ні. А ще 
як помню, я  малою була, у  нас там дак по-сусєдски 
пек ли шишки, а ми ж малиї хочем тих шишок, дак нам 
давали тії шишки... А оце тут ще в Носові дочка була 
да привезла новину, каже: «Всім, кожному, хто був на 
весіллі, давали шишку»...

ВЕСІЛЬНЕ ДЕРЕВЦЕ («ВІЛЬЦЕ»)  У  нас кажуть «віль-
це»... Отак палка і отак три гілки ішло. І на тих гілках 
ще такіє наче гілки... Вистругане, вирізане з дерева. 
А тоді вже украшали [...] квітками всякими і устром-
ляли в хліб. І ставили вже перед молодими... Так це ще 
до завивання ставили... 

ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ  Молода у вінку, у лєнтах таких кра-
сівих. Вінок робили з магазинних таких квєточок, із 
парафіна були такі вісюльки. І квєточки, і вінки силь-
но красівії... Раніше молода, як ходила по дружках, дак 
була спідниця [...] і вишита сорочка. Сорочка виши-
та – отак рукав, тут цвіти вишиті, тут зав’язується. Ві-
нок красівєнний і хвартух. Спідниці такі однотонниє: 
або синіє, або красна, або там зелена якась з лєнтами... 
Ніже колєн шоб була... Молодий був в основному, як 
літо, то рубашка і брюки, а якщо [зима], то в костю-
мі... Ми вже в шійсятому році [1960 р. одружувалися], 
дак таке вже було. На завтра наречена надівала про-
сту якусь одьожку, плаття якесь... Уже ж давали посуд 
мить... Оце в основному у білих туфлях дівчина [моло-
да]. Раніше – в хромових чоботях... 

ВЕСІЛЬНІ СТРАВИ  На весіллі тут же готовлять, кар-
тошку жарять. Чугуняк такий [картоплі]... Голубци, 
котлєти готовлять, риби ж у нас було полно всєгда. 
Її варять і жарять. І халадец варять, і печуть всяку... 
Аладки пе́кли і с алієм, і с сахаром. Борщ варили. Зи-
мою ж вже із капустою, а в кого кабани, так вже ж і з 
м’ясом. І такіє каши варили...

ВИКУП МОЛОДОЇ  Приїзжають до молодої, молоду хо-
вають. Наприклад, оце у нас є лишня кімната, в  ту 
кімнату заховають. Дівчат же куча стоїть, і  брат же 
молодої чи там якийсь родич такий... Од молодого 
дружки́ ж заходять: «Покажіть нам молоду!». Їм одну 
покажуть  – не така, другу  – не така... Рядили когось 
іншого. Просили [викуп]. Дають там чи бутилку шам-
панського, чи там гроші. Хто шо... Дадуть викуп – по-
кажуть молоду...

БЛАГОСЛОВЕННЯ МОЛОДИХ, РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ   
Благословляли на розпісь. Уже ж як виводять моло-
дую, дак бажають, шоб все добре було. Іконами і хлі-
бом [благословляли]. Кланяються обов’язково [моло-
ді] тричі... Я регістріровала бракі, і урочисті такі у нас 
були реєстрації шлюбів. Це вже новий Дом культури в 
нас там зробили, дак на сцені був хор, ансамбль такий 
був – хлопці наші організували...  [Молоді] прийшли, 
подали заяву. Виповнився срок чотирнадцятого січня, 
я пам’ятаю, треба було вже прийти, і вона прийшла до 
мене додому, ця ж нєвєста, і каже, шо ми прийдемо на 
реєстрацію. Батьки ж протів. Мати його зустріла мене, 
батько тоже: «Ні в якому разі не розпісуйте!». Я пошла 
до голови сільської ради і кажу: «Заява законно пода-
на. Я ж не маю права не розписати». Тоді вже там на 
дванадцять часов все село сходилось на ці реєстрації 
шлюбів. З музикой ідуть. І ми прийшли розписувать 
їх. Я – до голови, кажу: «Що нам робить?». А він каже, 
шо ми розпішем їх, а там вже їх право, хай хоть жи-

вуть, хоть не живуть, но мі ж волю закона віконаємо 
і їхню волю. Ми прийшли розписувать. Шо вони ви-
творяли кругом, страх один! Но вони поженились і 
живуть щасліво зараз. Двє дочки в їх красіві є... Дак 
як умирала та свекруха, дак позвала – просила проба-
чення... Ще це раньше було, конєшно... Молодий зби-
рає свою команду, вже виясняють, в  який день буде 
реєстрація шлюбу, значить, приїзжають до молодої. 
Цілими картежами тепер їдуть і саміми крутими ма-
шинами... На розпису вже опредєльонний староста 
зустрічає хлібом. Приносять коровай свій зараньше 
в сільську раду на рушнику. Мі прибираєм зараньше, 
готуєм зал... Розписали молодих, і тут же кольца обру-
чальниє. На сцені стоїть ансамбль. Заходять, станов-
ляться перед сценою, я з зі сцени їх вітаю. Розказую, 
шо беруть шлюб такі-то, рік народження там, і  за-
прошую стати на весільний рушник, і прошу свідків 
послати [рушник] або батьків. А хто каже: «Хрещені 
будуть слать рушник». Хто каже: «Свідки будуть слать 
рушник». Постелють, я їх запрошую стать на рушник. 
Свідки стоять по боках, я ж підхожу до їх, беру обру-
чальнії кольца [...], даю молодому. Молодий одіває мо-
лодій, молода – йому... Вручаю свідоцтво про шлюб як 
основний пам’ятний документ, визнаний державою. 
А тоді ж розпісали, прошу закріпити свій союз своїми 
підписами. Я то по-руски розпісувала. Вони розпісу-
ються, підтверджують факт народження нової сім’ї. 
Потім шампанське одкривають. Я в [19]93-ім году вже 
пішла на пенсію... Уже вінчаються майже всі. Дочка не 
вінчалась...

МУЗИКАНТИ  Ансамбль же ж стоїть  [...] на сцені. Уже 
тепер нема, тоді було [грали музики]. А тоді грав у нас 
ансамбль такий: два двоюродних брати, ще там хлоп-
ці грали. Обрядовії пєсні співали... Зараз гуляють,  е! 
Тепер же ж і магнітофони, і  всі колонки вивішують, 
і барабани...

ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ  Дружки у нас в той день, як весілля, 
у молодої. Сидить боярин за столом, а дружки стоять 
коло молодої і молодого там. Оце як сидять, з боку сто-
ять і співають оце ж молодим пісні... А боярину став-
лять таку, у нас кажуть «варєйка» – миса така здорова, 
і  туди ложать кістку таку здорову з м’ясом. Тоді вже 
він витягує ту кістку, тож йому співають пісні там... 
Дружки – це дівчата молодої. Скільки хош. Була стар-
ша дружка... [Світилка] це від молодого дів чина – або 
сестра, або, якщо нема сестри, дівчина-хрещениця, 
або сестрова чи братова. Молода дівчина якась або ма-
ленька буває. Держить свічку. На сцені із свічкою сто-
яла... Молода і молодий сіли за стіл, і ще хто, а дружки 
стоять співають молодой пєсні там. Як рід великий, 
дак і по чотири, і по п’ять було дружок... Вони [хреще-
ні батьки] сиділи, як боги, на куті... У нас був шалаш 
зроблений, та свадьбу ми гуляли. Людей було дуже ба-
гато, бо родні багато, друзєй же багато... На куті вони 
сидять уже ж весь час. Подарки ж дарять уже більшії 
за всіх, і їм відповідно ж тоже так... Раніше це старший 
сват з боку або молодого, або молодої [вів весілля]...

ПОКРИВАННЯ МОЛОДОЇ  Як оце ж попросили завивать 
[молоду], свахи тут стоять співають пісні, а  ці ж дві 
жінки [...] расчісують косу, завівають, надівають платок 
уже такий красивий. Було таке, шо у молодої завивали, 
а було таке, шо і в молодого завивали. Хто вже як схо-
тів. Не свекруха знімає, а ті, хто завиває, свахи... 
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ПОСАГ («ПРИДАНЕ»), ВИРЯДЖАННЯ МОЛОДОЇ ДО 
МОЛОДОГО  А ще ж як відправляють молоду до мо-
лодого (уже на весіллі), дак дають придане. В придане 
давали оце подушки. Обов’язково велику подушку, 
перину, малиє. Давали рушники. Скільки у кого було. 
Я йшла, в мене сім було [рушників]. У кого було по-
багатенному, бо це ж я уже йшла третьою, дак уже шо 
змогла. Там полотенце, скатерті. І це все беруть відда-
ють свахам, мати віддає або сестрам своїм, уже тіткам 
молодої, або комусь там уже... Оце у молодої погуля-
ли, ввечері забирають молоду до молодого. І  разом 
оце ж старший сват від молодого требує: «Після галу-
шок дайте подушок!». І  тоді дають оце ж, проводять 
молоду. Ставляють на машину чи на воза ту скриню 
чи шкаф. І оддають оце ж шо там – рушники, шо кро-
ваті застеляли, із застилочами такими вишитими, там 
скатерті. Шо вже таке красивоє, беруть свахі на руку з 
молодої сторони, вішають на руку і це вже як назива-
лося «закосянні» – «за косою ідуть». Закосянні ідуть 
за косою [за молодою]. Це вже після того, як зав’ють, 
заберуть. Мати відправляє там когось двох за моло-
дою  – таких уже близьких, рідних уже. За косою іде 
ціла свадьба [...], родичі. Хто має бажання – ідуть...

РОЗПОДІЛ КОРОВАЮ  І тоді ж вже як заберуть молоду, 
договарюються: або будемо у вас коровай ділить, або 
у молодого, або ви діліть собі, а ми вдома в себе будєм 
самі... І там печуть, і там печуть коровай. В основному 
останнім часом так вже ділили у молодого. Рєжуть же 
на кусочки коровай, беруть тарілку. На тарілку став-
ляють дві чарки і носять уже ж.

ДАРУВАННЯ  Уперше запрошують хрещених, батька 
й матір одних і других, і  тут уже разом дарять. Уже 
шо там батьки, коли книжку в радянських часах, дак 
книжку [ощадкнижку] ложать, уже грошей накладуть 
там – тисячу і півтори чи дві. Хто там уже подарок та-
кий купляє, уже одіяло чи там постільне, чи столове 
шо. Так і хрещених потім других, а тоді пішли тітки, 
дядьки, брати... Оце в день свадьби ділили. А бувало, 
що не вправлялись, дак і на завтра ділили... 

ЗУСТРІЧ МОЛОДОЇ В  МОЛОДОГО  Коли приходять 
за косою закосянні, уже стоять столи, понад столами 
лавки такі ж, і  уже ці, шо заходять за молодой, ста-
новляться на ті лавки і вже вішають рушники [...] 
в  хаті молодого. «Шо ж це наша молода така багата, 
така вона хібітниця»,  – це у нас так кажуть.  Ну, шо 
уміє все робить... Оце вивішують, тоді танцюють, все 
приказують. Тоді їх вже запрошують за стол, і  про-
довжується гуляння. Це ж так кажуть: «Бачите, який 
рушник вішала?! Бачите, яка вона у нас?!»... Батько і 
мати [молодого зустрічають]. Або якщо там [...] одна 
мати чи один батько, дак виходять або хрещені, або 
старшіє брат, сестра. Оце недавно було у свахи весіл-
ля. Носовський район, дак у самій Носовці. Зятева 
сестра, дак вона вдова. Син її женивсь, дак зять уже 
зустрічав. Хлібом і сіллю, і  ікону обов’язково. Гулян-
ня тоді уже в молодої своє. Як сходили за косою, як 
відбули уже до молодого, родичі молодої повернулися 
до себе – гуляють уже, а ці гуляють тут. Молода оста-
ється у молодого, а  родичі вертаються і святкують  
вдома...

РЯДЖЕННЯ («ЦИГАНЩИНА»), ОБРЯДОДІЇ З КУРМИ  
А тоді ж ще кури справляють. А це вже або на другий 
день після цього [...], як одправлять вже тих, шо при-
вели молоду. Наряджаються в цигани уже, циганську 
одежу там вибирають, уже всякії юпки там... Все, шо 
є, надівають, платками так перев’язують на голову, бе-
руть карти в руки і ідуть вже по родичах [в] молодої 
по своїх, а в молодого – по своїх. А бувало й так, шо 
разом гуляли. Приходять. Той дає кусок сала, той кур-
ку дає – це називалось «по курах», «по кури ходять», 
уже збирають. То яйця, то горілки, шо в кого є. Вже 
наскидають, принесуть додому, а тут уже такіє поже-
лиє женщіни варять, скубуть кури тії, кидають у ко-
тьол. Називається це вже «кури гуляють». Дак на ку-
рах буває ще інтересніше, ніж на свадьбі. Уже чудять... 
У нас сваху, уже ж тещу, возять там. 

ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ВІДВІДИНИ  А на завтра тут же у моло-
дого наряжають молоду. Обично хлопця якогось. Оді-
вають там уже лучший одяг, фату надівають [...], а якусь 
дівчину – ще в солдатську або в якусь другу одежу. І ве-
дуть уже до молодої... Ще живота такого зроблять... Як 
така рідня весела да така, шо шуткує, то чого хоч. Там 
уже не приймають: «Це не наша! У нас не така». Гуля-
ють це так десь до обєд або й цілий день. Як уже такі 
часи, шо неспішно на роботу, дак і цілий день могуть 
гулять... Або ж це на завтра приходять, ще приносять 
кашу. То вже хтось такий варить дома кашу. Або пшо-
няну густу таку, або рисову приносять. Оце ж як уже 
весільній матері. І тут уже ж дають тую кашу. Шо вже ж 
так, як сказать, утомилась і зажурилась за донькою, дак 
уже угощають її, годують там. Приказують, придумля-
ють усяке... В кого в основном це день, два, три. А потім 
уже на ту неділю ідуть гості. Зовуть у гості молодих уже 
родичі молодої. Це вже називаються «гості». Хто на слі-
дующу неділю, а хто не встигає підготовитися чи нема з 
чим, то на дальше трошки оставляє...

ВІРУВАННЯ. ПРИКМЕТИ. ЗАБОРОНИ  Адиноких не-
вихожалок не відправляли [«за косою іти»] і вдов. Гу-
ляли вже, конєшно, но небажано... Я  знаю, шо у нас 
мого сина кума, як оце син мій женився, дак вона вже 
вдовєла, і тут сусідка була вдова... З Прилуцького ра-
йону у нас нєвєстка, дак мі, як зустрічали, я ж шла із 
батьком і з хлібом їх за ворота зустрічать, а цяя ж оце 
кума-вдова хотіла вискочить уже ж тоже напєрєд. Ця 
друга каже: «Нє, нє, нам з тобою не можна!». Не мож-
на, шоб оце, значить, не накликать якоїсь біди, шоб не 
овдовів, шоб не розвівся... 

СУЧАСНЕ ВЕСІЛЛЯ  Я їх [молодих] зустрічала, я їх і ви-
проваджую. Зал увесь стоїть. Як заходили, і  вже по-
вний зал у нас був. Що родичі, що все село сходилось. 
Нема Романовни, то розписати нема кому. Свадєб вже 
то в Славутичі, то в Чернігові гуляють... Проводжаю, 
дак іще хто хоче, то на центрі музика іграє, ще тут по-
гуляють, а тоді ж їдуть до молодої. Гуляють у молодої, 
а  тоді ж, як я розказувала, молодий забирає молоду 
до себе. Туфля у нас знімають. Крадуть, а тоді вже ж 
могорич справляють... Кидала, значить, молода [бу-
кет]... У нас гуляють тепер же ж по ресторанах. Тамада 
ж там... Так такії свадьби ж! В селі вже не гуляють. То 
в Славутичі, то в Чернігові...
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с. Автуничі  
Городнянського р-ну  
Чернігівської обл. 601

с. Андрієво-Іванівка  
Миколаївського р-ну  
Одеської обл. 359, V, VI, XIV

с. Антонівка  
Дунаєвецького р-ну  
Хмельницької обл. 529

смт Архангельське  
Високопільського р-ну  
Херсонської обл. 511

с. Багата Чернещина  
Сахновщинського р-ну  
Харківської обл.  487

смт Балабине  
Запорізького р-ну  
Запорізької обл. 138

с. Баня-Березів  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. 167

с. Безмятежне  
Шевченківського р-ну  
Харківської обл.  494

с. Бережниця  
Дубровицького р-ну  
Рівненської обл. 398

с. Бережниця  
Івано-Франківської обл. XV

с. Березна  
Хмільницького р-ну  
Вінницької обл. 42

с. Бехи  
Коростенського р-ну  
Житомирської обл. 112

м. Біла Церква  
Київської обл.  IX, XXVI

с. Біленьке  
Запорізького р-ну  
Запорізької обл. 139

с. Білецьківка  
Кременчуцького р-ну  
Полтавської обл. 383

с. Білі Ослави  
Надвірнянського р-ну  
Івано-Франківської обл. 182

с. Білоберіжжя  
Дубенського р-ну Рівненської обл. 394

с. Білогородка  
Києво-Святошинського р-ну  
Київської обл.  VI

с. Більче-Золоте  
Борщівського р-ну  
Тернопільської обл. 445

с. Блистова  
Новгород-Сіверського р-ну  
Чернігівської обл. 622

с. Бобрівник  
Зіньківського р-ну  
Полтавської обл. 375

с. Богданівка  
Яготинського р-ну  
Київської обл. 242

с. Богодухівка  
Чорнобаївського р-ну  
Черкаської обл.  XIX, XXVIII

с. Бондарівка  
Марківського р-ну  
Луганської обл. 279, 281

с. Борисівка  
Приморського р-ну  
Запорізької обл. 148

с. Боровеньки  
Кремінського р-ну  
Луганської обл. 272

с. Боромля  
Тростянецького р-ну  
Сумської обл. 433

с. Борщі  
Барського р-ну  
Вінницької обл. 5

с. Братолюбівка  
Долинського р-ну  
Кіровоградської обл. 82

с. Бубнівська Слобідка  
Золотоніського р-ну  
Черкаської обл. 553

с. Бугаївка  
Оратівського р-ну  
Вінницької обл. 40

с. Буйволівці  
Ярмолинецького р-ну  
Хмельницької обл. 550

с. Буймер  
Тростянецького р-ну  
Сумської обл. 438

с. Буки  
Житомирського р-ну  
Житомирської обл. 111

с. Буша  
Ямпільського р-ну  
Вінницької обл. 50
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с. Валява  
Городищенського р-ну  
Черкаської обл.  XIX

с. Ванів  
Сокальського р-ну Львівської обл. 325

с. Ведильці  
Чернігівського р-ну  
Чернігівської обл. 634, XVI

с. Велика Каратуль  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 224

с. Велика Костромка  
Апостолівського р-ну  
Дніпропетровської обл. 81

с. Велика Кошелівка  
Ніжинського р-ну  
Чернігівської обл. 620

с. Великий Обзир  
Камінь-Каширського р-ну  
Волинської обл. 53

с. Великий Черемель  
Дубровицького р-ну  
Рівненської обл. 400

с. Великі Бучки  
Сахновщинського р-ну  
Харківської обл.  488

с. Великі Кліщі  
Народицького р-ну  
Житомирської обл. 113

с. Великі Озера  
Дубровицького р-ну  
Рівненської обл. 400

с. Великі Сорочинці  
Миргородського р-ну  
Полтавської обл. 389

с. Великі Хутори  
Шевченківського р-ну  
Харківської обл.  495

с. Величківка  
Менського р-ну  
Чернігівської обл. 615

с. Верба  
Коропського р-ну  
Чернігівської обл. 614

с. Вереміївка  
Чорнобаївського р-ну  
Черкаської обл. 571

с. Верхнє Водяне  
Рахівського р-ну  
Закарпатської обл.  II

с. Верхні Ворота  
Воловецького р-ну  
Закарпатської обл. 127

с. Верхня Стинава  
Стрийського р-ну  
Львівської обл. 332

с. Веселе  
Харківського р-ну  
Харківської обл. 490

с. Вигода  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 158

м. Вижниця  
Чернівецької обл.  III, XVI

м. Виноградів  
Закарпатської обл. 126

с. Винятинці  
Заліщицького р-ну  
Тернопільської обл. 451

смт Високопілля  
Херсонської обл. 507

с. Вишевичі  
Радомишльського р-ну  
Житомирської обл. 120

с. Вишнівка  
Любомльського р-ну  
Волинської обл. 61

с. Вишнівка  
Погребищенського р-ну  
Вінницької обл.  XVIII 

с-ще Вільна Дружина  
Голопристанського р-ну  
Херсонської обл. 513

с. Вільшана  
Недригайлівського р-ну  
Сумської обл. 416

с. Вінинці  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 230, 231

смт Власівка  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл. 263

с. Вовкодаєве  
Новоайдарського р-ну  
Луганської обл.  288

с. Вовчків  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 225

м. Вознесенськ  
Миколаївської обл.  XXI

с. Волиця  
Сокальського р-ну  
Львівської обл.  XXI

м. Волочиськ  
Хмельницької обл.  V

с. Воронівка 
Городищенського р-ну  
Черкаської обл.  XVIII

с. Воскресинці  
Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл. 161
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с. В’язова  
Краснокутського р-ну  
Харківської обл.  477

с. Гаї-Розтоцькі  
Зборівського р-ну  
Тернопільської обл. 458

с. Гайшин  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. IX

с. Галаганівка  
Чигиринського р-ну  
Черкаської обл. 565

с. Галайківці  
Мурованокуриловецького р-ну  
Вінницької обл. XVII

с. Ганнівка  
Братського р-ну  
Миколаївської обл. 349

с. Ганнівка  
Тарутинського р-ну Одеської обл. 366

с. Гетьманівка  
Шевченківського р-ну  
Харківської обл. 497, 498

с. Гланишів  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 226

с. Глиниця  
Кіцманського р-ну  
Чернівецької обл. 596

с. Глинськ  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл. 265

с. Гнідин  
Бориспільського р-ну  
Київської обл. 198

с. Гологори  
Золочівського р-ну  
Львівської обл. 317

м. Голубівка 
Луганської обл.  XXI

с. Голубівка  
Кремінського р-ну  
Луганської обл. 273

с. Голятин  
Міжгірського р-ну  
Закарпатської обл. 129

с. Горбані  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 228

с. Городець  
Володимирецького р-ну  
Рівненської обл. 394

с. Городище  
Біловодського р-ну  
Луганської обл.  270

с. Городище  
Білоцерківського р-ну  
Київської обл. 197

с. Грабове  
Шацького р-ну Волинської обл. 74

смт Градизьк  
Глобинського р-ну  
Полтавської обл. 368

с. Гранів  
Гайсинського р-ну  
Вінницької обл. XVII

с. Гранітне  
 Донецької обл.   XXIX

смт Гребінки  
Васильківського р-ну  
Київської обл.  XXIII

с. Грем’яч  
Новгород-Сіверського р-ну  
Чернігівської обл. 622

с. Грушуваха  
Барвінківського р-ну  
Харківської обл. 462

м. Гуляйполе  
Запорізької обл. 138

с. Гусавка  
Менського р-ну  
Чернігівської обл. 619

с. Гуща  
Любомльського р-ну  
Волинської обл. 62

с. Дар’ївка  
Білозерського р-ну  
Херсонської обл. 502

с. Дар-Надежда  
Сахновщинського р-ну  
Харківської обл.  489

с. Дем’янці  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл.  VII, VIII, IX,  
 XIV, XV

с. Дерев’янки  
Шаргородського р-ну  
Вінницької обл. 48

с. Джугастрове  
Іванівського р-ну  
Одеської обл. XXIII

с. Джулинка  
Бершадського р-ну  
Вінницької обл. 6

с. Дивин  
Брусилівського р-ну  
Житомирської обл. 110

с. Дмитрівка  
Первомайського р-ну  
Харківської обл. 486
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с. Добропілля  
Добропільського р-ну  
Донецької обл.  XXV

с. Добрянка 
Високопільського р-ну  
Херсонської обл. 507

с. Довгополе  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 159

с. Довжик  
Золочівського р-ну  
Харківської обл.  471

с. Дорошівка  
Ямпільського р-ну  
Вінницької обл. 51

с. Дроздовиця  
Городнянського р-ну  
Чернігівської обл. 601

с. Дротинці  
Виноградівського р-ну  
Закарпатської обл. 126

с. Єлизаветівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 92

с. Єлизаветівка  
Тарутинського р-ну  
Одеської обл. 366

с. Єпіфанівка  
Кремінського р-ну  
Луганської обл. 273

с. Жаботин  
Кам’янського р-ну  
Черкаської обл. 554

м. Жмеринка  
Вінницької обл. 19

с. Забужжя  
Любомльського р-ну  
Волинської обл. 63

с. Завадів  
Яворівського р-ну  
Львівської обл. 339

с. Задеріївка  
Ріпкинського р-ну  
Чернігівської обл. 627

с. Зайчики  
Волочиського р-ну  
Хмельницької обл. 524

с. Закотне  
Новопсковського р-ну  
Луганської обл. 290

с. Заланів  
Рогатинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 185

с. Западня  
Зміївського р-ну Харківської обл. 486

с. Зарічне  
Жидачівського р-ну  
Львівської обл. 310

с. Заруддя  
Красилiвського р-ну  
Хмельницької обл. 534

с. Звір  
Самбірського р-ну  
Львівської обл. 319

с. Змітнів  
Сосницького р-ну  
Чернігівської обл. 632

с. Зяньківці  
Деражнянського р-ну  
Хмельницької обл. 527

с. Івачів  
Зборівського р-ну  
Тернопільської обл. 459

с. Івашків  
Кодимського р-ну  
Одеської обл.  XIX, XXIV, XXXI

с. Івашківці  
Новоушицького р-ну  
Хмельницької обл. 540

с. Івча  
Літинського р-ну  
Вінницької обл. 31, I, IV, XII, XVII

с. Інгулець  
Білозерського р-ну  
Херсонської обл. 502

с. Казавчин  
Гайворонського р-ну  
Кіровоградської обл. 249

с. Калинівка  
Яворівського р-ну  
Львівської обл. 341

с. Калмиківка  
Міловського р-ну  
Луганської обл. 284

с. Калюжинці  
Срібнянського р-ну  
Чернігівської обл. 633

с. Кам’яний Брід  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 246

с. Кам’янка  
Попільнянського р-ну  
Житомирської обл. 113

с. Кам’яногірка  
Жмеринського р-ну  
Вінницької обл. 19

с. Каніж  
Новомиргородського р-ну  
Кіровоградської обл. 256
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с. Капулівка  
Нікопольського р-ну  
Дніпропетровської обл. 86

с. Капустин  
Старокостянтинівського р-ну  
Хмельницької обл. 544

с. Кардашинка  
Голопристанського р-ну  
Херсонської обл. 512

с. Кармалюківка  
Балтського р-ну  
Одеської обл. 357

смт Карнаухівка  
м. Кам’янського  
Дніпропетровської обл. 82

с. Карпилівка  
Козелецького р-ну  
Чернігівської обл. 610

с. Касперівці  
Заліщицького р-ну  
Тернопільської обл. 454

с. Керстенці  
Хотинського р-ну  
Чернівецької обл. 598

м. Київ 192, II
с. Киселівка  

Менського р-ну  
Чернігівської обл. 617

с. Княгиня  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. 121

с. Княждвір  
Коломийського р-ну   
Івано-Франківської обл.  XVIII

с. Княжне  
Нововодолазького р-ну  
Харківської обл.  483, 484

с. Кобаки  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. 172

с. Козари  
Носівського р-ну  
Чернігівської обл. 622

с. Козацьке  
Новоазовського р-ну  
Донецької обл. 98

с. Козина  
Тисменицького р-ну  
Івано-Франківської обл. 188

с. Козлів  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 229

с. Количівка  
Чернігівського р-ну  
Чернігівської обл. 636

с. Колядівка  
Новоайдарського р-ну  
Луганської обл. 289

с. Комарів  
Сокальського р-ну  
Львівської обл. 328

с. Комарівка  
Ізюмського р-ну  
Харківської обл. 473

с. Конотоп  
Городнянського р-ну  
Чернігівської обл. 603

с. Копитів  
Сокальського р-ну  
Львівської обл. 323

с. Кордишівка  
Козятинського р-ну  
Вінницької обл. 27

с. Королівка  
Макарівського р-ну  
Київської обл. 208

с. Короп’є  
Козелецького р-ну  
Чернігівської обл. 613

с. Корчівка  
Жидачівського р-ну  
Львівської обл. 312

с. Коршачина  
Білопільського р-ну  
Сумської обл. 408

с. Космач  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. XIX, XXXII

м. Костопіль  
Рівненської обл. 405, V

с. Костянтинівка  
Мелітопольського р-ну  
Запорізької обл. 144

с. Кошаро-Олександрівка  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 246

с. Кошманівка  
Машівського р-ну  
Полтавської обл. 382

с. Красляни  
Прилуцького р-ну  
Чернігівської обл. 625

с. Красносілка  
Вінницької обл.  XXIX

с. Красносілля  
Олександрівського р-ну  
Кіровоградської обл. 265

м. Кременець  
Тернопільської обл.  III
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с. Крива Балка  
Саратського р-ну  
Одеської обл. 364

с. Кримки  
Лиманського р-ну  
Донецької обл. 476

с. Кринички  
Балтського р-ну  
Одеської обл. 357

с. Кринки  
Олешківського р-ну  
Херсонської обл.  XXI

м. Кропивницький VI
с. Крупичполе  

Ічнянського р-ну  
Чернігівської обл. 608

с. Кувечичі  
Чернігівського р-ну  
Чернігівської обл. 637

с. Кукавка  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл.  XXVI

с. Куряни  
Бережанського р-ну  
Тернопільської обл. 443, XXIV

с. Курячівка  
Марківського р-ну  
Луганської обл. 281

с. Кустин  
Радехівського р-ну  
Львівської обл. 318

с. Кустолово-Суходілка  
Машівського р-ну  
Полтавської обл. 389

с. Лантратівка  
Охтирського р-ну  
Сумської обл. 417

с. Лебедин  
Шполянського р-ну  
Черкаської обл. 574

с. Левківка  
Зміївського р-ну  
Харківської обл. 469

с. Лехнівка  
Баришівського р-ну  
Київської обл. 194

с. Лецьки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 230

с. Лиман  
Зміївського р-ну  
Харківської обл. 470

с. Лиса Гора  
Первомайського р-ну  
Миколаївської обл. 355

с. Лисків  
Жидачівського р-ну  
Львівської обл. 314

с. Лисогірка  
Жмеринського р-ну  
Вінницької обл. 22

с. Литвинівка  
Біловодського р-ну  
Луганської обл. 271

с. Личини  
Камінь-Каширського р-ну  
Волинської обл. 53

с. Лісова Слобідка  
Бердичівського р-ну  
Житомирської обл. 109

с. Лісоводи  
Городоцького р-ну  
Хмельницької обл. 525

с. Лозянський  
Міжгірського р-ну  
Закарпатської обл. 130

м. Лохвиця  
Полтавської обл.  XIV, XXIV, XXVII

с. Лукавиця  
Самбірського р-ну  
Львівської обл. 321

с. Лукаші  
Баришівського р-ну  
Київської обл. 196

с. Лупареве  
Вітовського р-ну  
Миколаївської обл. 350

с. Луполове  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл. 248

с. Любарка  
Народицького р-ну  
Житомирської обл. 113

с. Любомирка  
Добровеличківського р-ну  
Кіровоградської обл. 251

с. Мазинки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 233, IV, XXIV

с. Макишин  
Городнянського р-ну  
Чернігівської обл. 605

с. Макіївка  
Кремінського р-ну  
Луганської обл. 275

с. Максимівка  
Кременчуцького р-ну  
Полтавської обл. 384

с. Мала Білозерка  
Василівського р-ну  
Запорізької обл. 135
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м. Мала Виска  
Кіровоградської обл.  V

с. Мала Каратуль  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 233

с. Мала Спринька  
Самбірського р-ну  
Львівської обл. 322

с. Мала Токмачка  
Оріхівського р-ну  
Запорізької обл. 146

смт Малинівка  
Чугуївського р-ну  
Харківської обл.  493

с. Мальча  
Городнянського р-ну  
Чернігівської обл. 606

с. Манухівка  
Путивльського р-ну  
Сумської обл. 423

с. Маньківка  
Бершадського р-ну  
Вінницької обл. 6

с. Манява  
Богородчанського р-ну  
Івано-Франківської обл. 150

м. Маріуполь  
Донецької обл. XX, XXV

с. Мар’їна Роща  
Миколаївського р-ну  
Одеської обл. 362

с. Матвіївка  
Богодухівського р-ну  
Харківської обл. 462

с. Матійово  
Виноградівського р-ну  
Закарпатської обл. 127

смт Машівка  
Полтавської обл. 388

с. Межиріч  
Лебединського р-ну  
Сумської обл. 409

с. Межисить  
Ратнівського р-ну  
Волинської обл. 65

м. Мелітополь  
Запорізької обл. 143

с. Мельниківка  
Смілянського р-ну  
Черкаської обл.  XXII

с. Мигія  
Первомайського р-ну  
Миколаївської обл. 346

смт Миколаївка  
Білопільського р-ну Сумської обл. 409

с. Миколаївка  
Високопільського р-ну  
Херсонської обл. 507

с. Миколаївка  
Смілянського р-ну  
Черкаської обл.  XVII , XXVIII

с. Митинці  
Красилiвського р-ну  
Хмельницької обл. 534

с. Михайлівка  
Лебединського р-ну  
Сумської обл. 410

с. Михайлівка  
Чемеровецького р-ну  
Хмельницької обл. 596

с. Михайлівка  
Шаргородського р-ну  
Вінницької обл.  XXII,  XXIII, XXVI, XXVII

с. Михайло-Лукашеве  
Вільнянського р-ну  
Запорізької обл. 137

с. Михайлюки  
Новоайдарського р-ну  
Луганської обл. 289

с. Мишин  
Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл. 164

с. Містки  
Сватівського р-ну  
Луганської обл. 298

с. Мньов  
Чернігівського р-ну  
Чернігівської обл. 639

с. Могилівка  
Жмеринського р-ну  
Вінницької обл. 24

с. Могриця  
Сумського р-ну Сумської обл. 425

с. Моринці  
Звенигородського р-ну  
Черкаської обл. 610

с. Морозівка  
Брусилівського р-ну  
Житомирської обл. 110

с. Мочулки  
Рівненського р-ну  
Рівненської обл. 405

с. Мошорине  
Знам’янського р-ну  
Кіровоградської обл. 252

с. Мрин  
Носівського р-ну  
Чернігівської обл. 623

с. Муратове  
Новоайдарського р-ну  
Луганської обл.  VI, XIV
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с. Мурафа  
Краснокутського р-ну  
Харківської обл.  479, XVIII, XIX

с. Мусіївка  
Міловського р-ну  
Луганської обл.  286

с. Мушкутинці  
Дунаєвецького р-ну  
Хмельницької обл. 529

с. Нагірне  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл. 267

с. Нараївка  
Гайсинського р-ну  
Вінницької обл.  XXIII

с. Настасіївка  
Миколаївського р-ну  
Одеської обл. 362

с. Нежухів  
Стрийського р-ну  
Львівської обл. 332

с. Немиринці  
Ружинського р-ну  
Житомирської обл. 120

м. Нетішин  
Хмельницької обл.  I

с. Нижня Сироватка  
Сумського р-ну  
Сумської обл. 431

м. Нікополь  
Дніпропетровської обл. 84

смт Нова Водолага  
Харківської обл.  481

с. Новий Поділ  
Ічнянського р-ну  
Чернігівської обл. 609

м. Нововолинськ  
Волинської обл.  І

с. Новомиколаївка  
Шевченківського р-ну  
Харківської обл. 500

с. Новопетрівка  
Бердянського р-ну  
Запорізької обл. 134

с. Новоселиця  
Старокостянтинівського р-ну  
Хмельницької обл. 545

с. Новоселівка  
Валківського р-ну  
Харківської обл. 464

с. Новосілка  
Заліщицького р-ну  
Тернопільської обл. 455

с. Новошини  
Жидачівського р-ну Львівської обл. 315

с. Обільне  
Старобешівського р-ну  
Донецької обл. 108

с. Одрадне  
Шевченківського р-ну  
Харківської обл.  500

с. Оженин  
Острозького р-ну  
Рівненської обл.  III

с. Окачеве  
Ратнівського р-ну  
Волинської обл. 68

смт Олександрівка  
Кіровоградської обл.  XXV, XXXII

с. Олексіївка  
Нікопольського р-ну  
Дніпропетровської обл. 87

смт Олишівка  
Чернігівського р-ну  
Чернігівської обл.  XXXI

смт Опішня  
Зіньківського р-ну  
Полтавської обл. 375

с. Орлове  
Високопільського р-ну  
Херсонської обл. 502

с. Оселівка  
Кельменецького р-ну  
Чернівецької обл. 593

с. Оселя  
Яворівського р-ну  
Львівської обл. 343

с. Осикове  
Макарівського р-ну  
Київської обл. 209

с. Осинове  
Новопсковського р-ну  
Луганської обл.  290

с. Осокорівка  
Нововоронцовського р-ну  
Херсонської обл. 514, XIX, XXIX, XXX

с. Острів  
Рокитнянського р-ну  
Київської обл. 239

м. Острог  
Рівненської обл.  III

с. Павлівка  
Калинівського р-ну  
Вінницької обл. 25

с. Паліївка  
Ямпільського р-ну  
Сумської обл. 439

с. Парутине  
Очаківського р-ну  
Миколаївської обл. 354
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с. Пекарі  
Канівського р-ну  
Черкаської обл. 554

с. Переволочна  
Прилуцького р-ну  
Чернігівської обл. 626

с. Перейма  
Балтського р-ну  
Одеської обл. 358

с. Перемога  
Козятинського р-ну  
Вінницької обл. 29

м. Переяслав-Хмельницький  
Київської обл. 211, 213, 217, 218, 220,  
 221, 222, 223, IV, XXVII

смт Петриківка  
Дніпропетровської обл. 89 

смт Підбуж  
Дрогобицького р-ну  
Львівської обл. 307

с. Підгірне  
Кременчуцького р-ну  
Полтавської обл. 385

с. Підмонастирок  
Дрогобицького р-ну  
Львівської обл. 307

с. Піща  
Шацького р-ну  
Волинської обл. 76

с. Піщане  
Золотоніського р-ну  
Черкаської обл. 553

с. Плахтіївка  
Саратського р-ну  
Одеської обл. VI

с. Побиванка  
Липоводолинського р-ну  
Сумської обл. 415

с. Покровське  
Кіровоградського р-ну  
Кіровоградської обл. 254

с. Пологи-Яненки  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 234

с. Положаї  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 235

м. Попасна  
Луганської обл. XXVII

с. Почаївка  
Гребінківського р-ну  
Полтавської обл. 374

с. Прелесне  
Слов’янського р-ну  
Донецької обл. 100, 104

с. Привілля  
Кіровоградського р-ну  
Кіровоградської обл. 254, 255

с. Пристроми  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 237

с. Прохорівка  
Канівського р-ну  
Черкаської обл. 555

с. Раденськ  
Олешківського р-ну  
Херсонської обл. 517

м. Радомишль  
Житомирської обл.  XX

смт Ратне 
Волинської обл.  VIII, XVI

м. Рахів  
Закарпатської обл. 130

с. Ревівка  
Кременчуцького р-ну  
Полтавської обл. 386

м. Ржищів  
Київської обл.  IX

с. Рибальське  
Охтирського р-ну  
Сумської обл. 422

с. Рижавка  
Уманського р-ну Черкаської обл. 563

с. Рідківці  
Новоселицького р-ну  
Чернівецької обл.  XX, XXVIII

с. Рожнів  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл.  XXX

с. Розумівка  
Запорізького р-ну  
Запорізької обл. 141

с. Розумівка  
Олександрівського р-ну  
Кіровоградської обл. 258, 259

с. Романівка  
Попільнянського р-ну  
Житомирської обл. 115

с. Романове Село  
Збаразького р-ну  
Тернопільської обл. 457

с. Росошани  
Кельменецького р-ну  
Чернівецької обл. 594

с. Роя  
м. Курахового Мар’їнського р-ну  
Донецької обл. 98

с. Руде Село  
Володарського р-ну  
Київської обл.  XX, XXI, XXIV, XXX
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с. Рудня  
Броварського р-ну  
Київської обл.  XX

с. Рудня  
Козелецького р-ну  
Чернігівської обл. 613

смт Ружин  
Житомирської обл.  IX, XVI

с. Рябухине 
Нововодолазького р-ну  
Харківської обл. 481

с. Садове  
Лозівського р-ну  
Харківської обл. 480

с. Сальник  
Калинівського р-ну  
Вінницької обл.  27

с. Самари  
Ратнівського р-ну  
Волинської обл. 69

с. Сапогів  
Борщівського р-ну  
Тернопільської обл. 450

м. Сарни  
Рівненської обл.  VII

с. Світанок  
Корецького р-ну  
Рівненської обл.  VII

с. Свидник  
Турківського р-ну  
Львівської обл. 336

с. Світязь  
Шацького р-ну  
Волинської обл. 78

м. Севєродонецьк  
Луганської обл.  XV

с. Семенівка  
Арбузинського р-ну  
Миколаївської обл. 346

с. Семигір’я  
Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл. 265

с. Сенькове  
Старобільського р-ну  
Луганської обл. 302

с. Сербинівка  
Старокостянтинівського р-ну  
Хмельницької обл. 550

с. Сергіївка 
Гадяцького р-ну  
Полтавської обл. 368

с. Сіль  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл.  I, IX, XV

с. Скосарівка  
Миколаївського р-ну  
Одеської обл. 363

с. Слобода  
Кагарлицького р-ну  
Київської обл.  XXIX, XXX

с. Слобода-Бушанська  
Ямпільського р-ну  
Вінницької обл. 52

с. Смереково  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. 124

с. Смирнове  
Куйбишевського р-ну  
Запорізької обл. 148

м. Сміла  
Черкаської обл. 558, XXIX

с. Смолин  
Яворівського р-ну  
Львівської обл. 344

с. Смош  
Прилуцького р-ну  
Чернігівської обл. 626

с. Смяч  
Сновського р-ну  
Чернігівської обл. 627

с. Сніжків  
Валківського р-ну  
Харківської обл. 464

м. Сокаль  
Львівської обл. 323

с. Сопки  
Міжгірського р-ну  
Закарпатської обл. 130

смт Сосниця  
Чернігівської обл. 630

с. Соснівка  
Конотопського р-ну  
Сумської обл. 439

с. Соснівка  
Погребищенського р-ну  
Вінницької обл. 120

с. Софіївська Борщагівка  
Києво-Святошинського р-ну  
Київської обл. 206

с. Сприня  
Самбірського р-ну  
Львівської обл. 323

с. Станіславчик  
Жмеринського р-ну  
Вінницької обл.  XXI

с. Стара Білецьківка  
Кременчуцького р-ну  
Полтавської обл. 387
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с. Стара Збур’ївка  
Голопристанського р-ну  
Херсонської обл. 513

с. Старе  
Бориспільського р-ну  
Київської обл. 199

с. Старий Кривин  
Славутського р-ну  
Хмельницької обл. 543

с. Старий Чорторийськ  
Маневицького р-ну  
Волинської обл. 350

с. Старі Богородчани  
Богородчанського р-ну  
Івано-Франківської обл. 153

с. Старі Кути  
Косівського р-ну  
Івано-Франківської обл. 181

с. Степанки  
Черкаського р-ну  
Черкаської обл.  XVIII, XXII

с. Стецівка  
Чигиринського р-ну  
Черкаської обл. 565

с. Стіна  
Томашпільського р-ну  
Вінницької обл. 41

с. Стобихва  
Камінь-Каширського р-ну  
Волинської обл. 54

с. Стольне  
Менського р-ну  
Чернігівської обл. 619

с. Сторона  
Дрогобицького р-ну  
Львівської обл. 308

с. Стрибіж  
Пулинського р-ну  
Житомирської обл. 118

с. Строкова  
Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 238

с. Студенок  
Ізюмського р-ну  
Харківської обл. 476

с. Стужиця  
Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл. 125

с. Сунки  
Смілянського р-ну  
Черкаської обл. 559

с-ще Суха Грунь  
Липоводолинського р-ну  
Сумської обл. 415

с. Тальянки  
Тальнівського р-ну  
Черкаської обл. 563

с. Танюшівка  
Новопсковського р-ну  
Луганської обл. 294

с. Тараканів  
Дубенського р-ну  
Рівненської обл. 396

с. Тарасівка  
Маловисківського р-ну  
Кіровоградської обл. 255

с. Тарсалак  
Михайлівського р-ну  
Запорізької обл. 145

с. Таужне  
Гайворонського р-ну  
Кіровоградської обл. 250

с. Ташлик  
Смілянського р-ну  
Черкаської обл. 561

с. Тернавка  
Жидачівського р-ну  
Львівської обл. 316

с. Тимофіївка  
Братського р-ну  
Миколаївської обл. 502

с. Титарівка  
Старобільського р-ну  
Луганської обл. 304

с. Токарівка  
Білозерського р-ну  
Херсонської обл. 503

с. Травневе  
Коростишівського р-ну  
Житомирської обл. 607

с. Трахтемирів  
Канівського р-ну  
Черкаської обл. 213

с. Тригір’я  
Житомирського р-ну  
Житомирської обл. 111

с. Троєщина  
Броварського р-ну  
Київської обл.  XVIII

с. Троїцьке  
Попаснянського р-ну  
Луганської обл. 297

с. Тростинка  
Васильківського р-ну  
Київської обл. 202

с. Туринка  
Жовківського р-ну  
Львівської обл. 317
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с. Тятківка  
Бершадського р-ну  
Вінницької обл.  XVII 

м. Узин  
Білоцерківського р-ну  
Київської обл.  VIII, IX, XV

с. Уріж  
Дрогобицького р-ну  
Львівської обл. 309

с. Федорівка  
Карлівського р-ну  
Полтавської обл. 382

м. Харків 461
с. Харківці  

Переяслав-Хмельницького р-ну  
Київської обл. 238

с. Хащувате  
Гайворонського р-ну  
Кіровоградської обл.  XX

м. Херсон XXV, XXVII
с. Хлівчани  

Сокальського р-ну  
Львівської обл. 331

смт Холми  
Корюківського р-ну  
Чернігівської обл. 615

с. Хомутець  
Миргородського р-ну  
Полтавської обл. 391

с. Хотівля  
Городнянського р-ну  
Чернігівської обл. 607

с. Хотьківці  
Красилiвського р-ну  
Хмельницької обл. 538

с. Хрестище  
Слов’янського р-ну  
Донецької обл. 106

с. Хрещатик  
Черкаського р-ну  
Черкаської обл. 554

с. Хутірське  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 94

с. Цибулеве  
Знам’янського р-ну  
Кіровоградської обл. 252

смт Цумань  
Ківерцівського р-ну Волинської обл. 405

с. Червлене  
Лебединського р-ну  
Сумської обл. 413

с. Червона Кам’янка  
Олександрійського р-ну  
Кіровоградської обл. 261

с. Червона Слобода  
Черкаського р-ну  
Черкаської обл. 564

смт Червоногригорівка  
Нікопольського р-ну  
Дніпропетровської обл. 86

с. Червонопопівка  
Кремінського р-ну  
Луганської обл. 276, 278

м. Чернівці VIII, XXXII
м. Чернігів 274, IV, XVI
с. Черняхів  

Кагарлицького р-ну  
Київської обл. 204

с. Чечеліївка  
Петрівського р-ну  
Кіровоградської обл. 262

с. Чорна Тиса  
Рахівського р-ну  
Закарпатської обл. 132

с. Чугинка  
Станично-Луганського р-ну  
Луганської обл. 300

с. Шабельники  
Миколаївського р-ну  
Одеської обл. 364

с. Шандриголове  
Лиманського р-ну  
Донецької обл. 97

с. Шаповалівка  
Борзнянського р-ну  
Чернігівської обл. 473

с. Шарівка  
Білокуракинського р-ну  
Луганської обл. 294

смт Шацьк  
Волинської обл. 73

с. Шендерівка  
Корсунь-Шевченківського р-ну  
Черкаської обл. 556

с. Шершенці  
Кодимського р-ну  
Одеської обл.  X

с. Широка Балка  
Білозерського р-ну  
Херсонської обл. 505

с. Широке  
Василівського р-ну  
Запорізької обл. 136

с. Шульгівка  
Петриківського р-ну  
Дніпропетровської обл. 96

с. Щедрогір  
Ратнівського р-ну  
Волинської обл. 70
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с. Юрківці  
Заставнівського р-ну  
Чернівецької обл. 589

с. Юрченкове  
Вовчанського р-ну  
Харківської обл. 467

с. Яблуниця  
Верховинського р-ну  
Івано-Франківської обл. 160

с. Ярешки  
Баришівського р-ну  
Київської обл. 197

с. Яришівка  
Тиврівського р-ну  
Вінницької обл. 40

с. Ясениця  
Турківського р-ну  
Львівської обл. 336

с. Яснозір’я  
Черкаського р-ну  
Черкаської обл.  XIX, XXX

с. Яцьки  
Васильківського р-ну  
Київської обл. 204
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