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У статті розглянуто етнокультурну специфіку, взаємовпливи та взаємодію, взаємозапозичення, паралелі перед-
шлюбного та власне шлюбного циклів україно-італійських весіль.
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У  спеціальній  літературі  сьогодні  дедалі 
частіше  звучать  терміни  «транснаціональна 
сім’я»  [3;  22;  23],  «транснаціоналізм  мігран-
тів» [7, с. 50], «етнічно-змішані шлюби» [24; 
6,  с.  50],  «транснаціональне  весілля»  тощо. 
Тлумачний  словник  української  мови  подає 
таке  визначення  поняття  «транснаціональ-
ний»:  «міжнаціональний,  пов’язаний  з  де-
кількома  країнами»  [13].  Транснаціональна 
сім’я  –  це  сім’я,  яку  утворюють  громадяни 
різних країн. Це може бути, наприклад, сім’я, 
заснована на шлюбі між громадянкою України 
та громадянином Італії і зареєстрована в одній 
із  цих  країн.  В  умовах  поліфонічності  сучас-
ного  буття,  коли  зростають  міжетнічні,  між-
поколінні,  міжрасові  зв’язки,  які  відбивають 
бурхливий  суспільний  розвиток,  взаємопро-
никнення культур, зростає  і кількість етнічно 
змішаних шлюбів [4, с. 67]. Транснаціональні 
шлюби відображають процеси глобалізації і є 
її породженням.

Про  актуальність  проблеми  української 
трудової міграції свідчать, зокрема, і такі під-
рахунки  Міжнародної  організації  міграції: 
кількість  українських  емігрантів  становить 
приблизно 6,5 млн, тобто, 14,4 % українського 
населення мешкає за кордоном. Трудова мігра-
ція впливає на економічне, соціально-демогра-
фічне  та  політичне  життя  країни,  а  також  на 
особисте  життя  самих  мігрантів.  Наприклад, 

лише в Італії мешкає 200 тис. українських емі-
грантів, серед яких 80 % – жінки [23]. 

Метою нашого дослідження є аналіз сучас-
ної  весільної  обрядовості  транснаціональних 
шлюбів (розірваних кордоном, а не лише гро-
мадянством), які раніше прийнято було назива-
ти міжнаціональними шлюбами, та виявлення 
особливостей  етнокультурного  взаємо впливу 
та  взаємодії,  взаємозапозичень,  паралелей, 
впливу різних чинників на ці процеси. 

Матеріали  про  весілля  ми  записували 
впродовж 2012–2013 років від українок, які 
працювали в Італії і там одружились, від їхніх 
матерів, а також від однієї офіціантки-україн-
ки, котра працювала в ресторані з обслугову-
вання багатьох таких весіль [20]. Окрім того, 
важливі відомості віднайшли на незалежному 
порталі українців в Італії «Лелеки» [11], у га-
зеті для українців в Італії «Українська Газета.
com» [5], на різноманітних форумах інтернет-
ресурсів тощо.

Весілля в Італії – справа кропітка і потре-
бує багатьох зусиль та коштів, тому ні наре-
чений, ні наречена до шлюбу не поспішають, 
а надають перевагу фактичному шлюбу. Іта-
лійці справедливо вважають, що шлюб – це 
на все життя,  а тому на деякий час, буває й 
на десяток років, відкладають цей крок, до-
поки не накопичать гроші і не куплять у кре-
дит собі квартиру, поки не зроблять кар’єру, 
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тим часом приглядаючись до свого партнера: 
«Закохані  тут  по  десятку  років  зберігають 
статус  “федонцатті”  (заручені),  і  тільки  по-
тім приймають рішення відсвяткувати весіл-
ля» [19]. Важливо враховувати й позиції ка-
толицької церкви. До 1970 року розлучення в 
Італії були заборонені, та й зараз ця процеду-
ра є настільки складною, що багато італійців 
воліють просто роз’їхатись.

Італійці з особливою увагою ставляться до 
традицій,  тому  місцеві  весілля  відомі  всьому 
світові  особливим  колоритом  і  розмахом:  «Їх 
можна назвати законодавцями весільної моди, 
яка потім поширюється світом» [17; 18].

Коли  починаються  залицяння,  дівчині 
треба готуватися до того, що її слух обранець 
буде  тішити  співом,  часто  в  супроводі  цілого 
ансамблю,  «а  може  їх  просто  найняти»  [16]. 
Окрім добре відомої нам за фільмами й опере-
тами серенади, яку співають увечері або вночі, 
є ще й маттіната, яку співають уранці, мабуть, 
аби не будити по ночах сусідів. Свою прихиль-
ність  співакові  дівчина  висловлює  квіткою, 
найчастіше трояндою, яку вона цілує, а потім, 
додавши до того сувенірчик чи милу дрібничку, 
кидає своєму шанувальнику. За день до весіл-
ля, за традицією, ця процедура повторюється. 
Жених із друзями знову приходить до будинку 
нареченої і виконує під її вікнами пісні про ко-
хання. Потім наречена спускається до веселої 
компанії і пригощає всіх солодощами. У деяких 
місцевостях півдня Італії маттінату виконують 
у день весілля, коли наречена кидає обранцеві 
квітку з прив’язаним до неї символічним клю-
чем від дверей до квартири або дому [17; 18]. 
Українцям – та й не лише їм, усім, хто потра-
пляє на італійське весілля, – здається дивним, 
що дорослий солідний чоловік, який багато ро-
ків прожив у фактичному шлюбі, буває таким 
натхненним, співаючи для своєї коханої [16].

Як розповідають  інформантки: «У неділю 
і  в  четвер  після  обіду  –  законні  вихідні  для 
заробітчан.  В  Італії  я  побачила  цілі  україн-
ські  райони,  де  наші  супермаркети  з  україн-
ськими  продуктами,  церкви,  дискотеки  для 
українців. Переважно в них українські жінки 

збираються  і знайомляться» [16]. При виборі 
в Італії шлюбного партнера українки, як і ро-
сіянки  (в  інтернет-ресурсах  знайдено  чимало 
матеріалів із їхніми міркуваннями із цього при-
воду, про це ж свідчать  і  наші  інформантки), 
надають  перевагу  не  чоловікам-співвітчиз-
никам,  які  «часто  без  роботи  і  без  грошей,  і 
горілочкою  бавляться,  у  моєму  випадку  це 
вирішальний  фактор;  мій  чоловік  –  італієць, 
і  якось  спокійніше  живеться»  [15].  Як  пише 
Т. Кузик, яка свого часу виїхала в Італію і має 
там змішану сім’ю, а наразі працює радником 
з  питань  Східної  Європи  у  міськраді  Риму: 
«[...]  українки охоче одружуються з  італійця-
ми. Бо українка отримує  економічну  стабіль-
ність, у неї зникає проблема з проживанням і 
вона не має проблем із алкоголізмом у сім’ї, що 
було на батьківщині» [23]. І ще одна репліка з 
інтерв’ю,  уже  з  іншою  українкою:  «Італійці  у 
свої родини намагаються брати лише українок, 
адже вважають їх працьовитими, побожними, 
моральними» [17].

Не відступаючи від загальновідомої тради-
ції багатьох країн, італійці звичайно починали 
весільну  церемонію  зі  сватання.  Інколи  пару-
бок сам просив руки в матері дівчини, на від-
міну від українців, які просять руки у батьків 
або ж батька. Та все ж найчастіше це робили 
за  допомогою  свата  або  свахи.  Після  попе-
редніх  домовленостей  призначали  офіційний 
день сватання. Родина нареченого направляла 
в дім нареченої  посольство,  яке  складалося  з 
батьків і свата. Наречені при зустрічі двох ро-
дин не були присутніми. Після домовленостей 
про шлюб призначали дату, коли жениха пред-
ставляти нареченій. Зазвичай це відбувалось у 
найближчий святковий день. У будинку наре-
ченої шикувалися одна проти одної дві родини. 
Кожен  член  родини  нареченого  представляв-
ся  сім’ї  нареченої.  Потім  наречений  потискав 
руку нареченій. У Давньому Римі цей звичай 
називали «єднанням рук». Сучасне його зна-
чення – це знак про здійснення шлюбу. Об-
говорювали  розміри  посагу,  складали  список 
речей, з якими наречена піде в новий дім. Піс-
ля  того  як  батьки  давали  згоду  на  цей  союз, 
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відбувалися заручини – досить пишне дійство 
за сучасними мірками.

В українців обрядовим скріпленням перед-
шлюбних  угод  також  традиційно  служила 
така  урочиста  подія,  як  заручини  (змовини, 
могорич, хустки, сватання). Скріплення згоди 
відбувалося під час гостини обох сторін. Зна-
ками  зарученої  дівчини  були  червона  стрічка 
в косі  та прикріплена до хустини квітка: «На 
Київщині подекуди про це свідчила мальована 
жовтою фарбою стіна хати» [2, с. 158]. На від-
міну від українців, навіть тоді, як уже прийня-
ли  рішення,  молодятам-італійцям  забороняли 
залишатися  до  весілля  наодинці,  а  нареченій 
не  дозволяли  відвідувати  будинок  наречено-
го.  На  Київщині,  Полтавщині,  Чернігівщи-
ні,  за  звичаєм,  засватані  наречені  ночували 
від сватання до весілля разом, однак  інтимна 
близькість  при  цьому  не  допускалася.  Ареал 
побутування  цього  звичаю,  за  спостережен-
нями В. Борисенко, «[...] доходить до районів 
Центрального  Полісся,  на  Слобожанщину, 
спорадично  зустрічається  в  південно-східних 
районах і зовсім невідомий на Поділлі та в за-
хідних областях» [1, с. 91].

Гості  сучасного  україно-італійського  ве-
сілля  дізнаються  про  церемонію  заздалегідь. 
Розсилають запрошення як мінімум за два мі-
сяці, а найчастіше – за півроку. Запрошення, 
зазвичай, не розсилають поштою, а передають 
особисто  в  руки,  але  в  будь-якому  варіанті 
гості мають надіслати у відповідь (обов’язково 
поштою)  іменні  візитні  картки – як підтвер-
дження  своєї  участі  у  весіллі.  Це  необхідно, 
щоб  організатори  наперед  знали  точну  кіль-
кість гостей. Саме на цих візитних картках під 
час весілля записують подарунки молодятам. 
А  після  медового  місяця  ті  відвідують  своїх 
весільних гостей і дякують за подарунок. На-
речені до того часу вже майже все знають про 
майбутню церемонію, тому в запрошенні пові-
домляють адресу церкви й місце святкування, 
план проведення весілля,  тематику або  стиль 
церемонії,  меню  та  «список  побажань».  Кла-
сичні  італійські  запрошення пишуть від  імені 
батьків і наречених.

Натомість  в  Україні  традиційне  запро-
шення  має  безліч  регіональних  і  локальних 
варіантів залежно від дня проведення весілля, 
кількості  гостей,  від  того,  хто  саме  запрошу-
вав  (молода,  молодий,  мати,  батько,  «звачі») 
тощо. Зараз усне запрошення починають або 
закінчують, звертаючись до батьків. Наречена 
запрошує  батьків  нареченого  і  навпаки.  Над 
виготовленням  запрошень  працює  ціла  інду-
стрія: вони можуть бути оформлені як старо-
винні грамоти, оздоблені стрічками, вишивкою 
тощо.  Водночас  спостерігаємо  відродження 
деяких  елементів  традиційного  запрошення, 
коли наречений  і наречена закликають на ве-
сілля кожен своїх  гостей шишками та листів-
ками, які передають особисто. 

В  Італії  традиційному  шлюбу  передували 
різні  випробування.  Так,  у  день  весілля  на-
речену ховали,  і наречений мав пройти різно-
манітні  випробовування  або  сплатити  викуп, 
аби знайти свою кохану  і повести  її до вівта-
ря. Звичай ховати наречену від сторонніх очей 
має глибоку традицію: у Давньому Римі наре-
чену  називали  «нупта»,  тобто  вкрита,  засло-
нена, завита в покривало. Перевтілення через 
рядження  –  це  не  лише  ігровий  прийом,  але 
й міфологічно вмотивована дія. «Порівняльне 
дослідження  образу  “удаваної  нареченої”,  – 
як пише О. Курочкін, – дозволяє простежи-
ти  значну  генетичну  і  типологічну  подібність 
весільної обрядовості українців та інших євро-
пейських народів» [10, с. 46–47].

У  сучасній  Італії  збереглася  значна  кіль-
кість весільних традицій, хоч вони, звичайно, 
і дещо спростилися. Досі існує обряд заручин, 
викупу  нареченої,  медового  місяця.  До  речі, 
саме весільна традиція Давнього Риму при-
служилася тому, що з’явився термін «медовий 
місяць».  Якщо  батьки  майбутньої  нареченої 
сватання  сприймають  позитивно,  то  визнача-
ють  день  офіційного  візиту  батьків  і  родичів 
жениха. У цей день улагоджують усі формаль-
ності: дату проведення заручин і вінчання, ор-
ганізацію весілля, посаг нареченої і т. п.

У  сучасних  україно-італійських  весіллях  в 
Італії сватання відбуваються одночасно  із за-
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ручинами. Витрати на весілля ділили в одному 
випадку навпіл [18], у всіх інших – більші ви-
трати брали на себе чоловіки. Хоча, за італій-
ськими традиціями, більші витрати на весілля 
має  нести  родина  нареченої.  Вартість  витрат 
при проведенні такого весілля, залежно від за-
можності молодят, становить у середньому від 
€ 70 до € 150 на одну людину [16].

Напередодні  одруження  кожен  поважний 
італійський  наречений  не  оминає  того,  щоби 
випити  з  друзями  пляшечку  гарного  вина. 
Від заручин розпочинається цілий ланцюжок 
святкувань – вечеря з друзями нареченої, па-
рубоцькі та дівочі вечірки, банкет  із друзями 
на роботі тощо.

Зараз  в  Італії,  як  і  в Україні,  існують  три 
основні  види  обряду  одруження:  цивільний, 
що  проводиться  в  муніципалітеті  (аналог  на-
шої церемонії в РАЦСі), церковний (у храмі) 
і  змішаний.  Останній,  як  і  в  нас,  стає  дедалі 
поширенішим: молоді розписуються в муніци-
палітеті, а потім ідуть вінчатися до церкви.

Великого  значення  італійці  надають 
оформленню весілля квітами: «Ніде більше в 
Європі не побачиш такого розмаїття рослин, 
як  на  батьківщині  римських  богів.  Оформ-
лення  урочистостей  повітряними  кульками  і 
стрічками – це для скупих і ледачих, але ніяк 
не для італійців. Живі квіти звисають гірлян-
дами  зі  стель  ресторанів,  обплітають  арки, 
прикрашають чохли на стільцях. На столах, 
поряд  зі  звичайними  букетиками  –  компо-
зиції з петрушки, селери та салату. Стосовно 
весільної  флористики  італійці  надзвичайно 
вигадливі» [8].

Подарунки  молодятам  з  нагоди  весілля 
прийнято дарувати за місяць до події – окре-
мо нареченому  і нареченій. Близькі  та родичі 
з боку нареченої приносять їх до неї додому, а 
з боку нареченого – до нього. У сучасній ве-
сільній обрядовості є також список подарунків 
«lista di nozze», характерний для американсько-
го весілля, коли молодята в одному з магази-
нів, про який вони заздалегідь повідомляють 
своїм  гостям,  складають  список  потрібних  їм 
речей, що їх гості можуть подарувати з нагоди 

весілля. А ті вже домовляються: або купують 
у  складку  одну  велику  річ,  або,  як  кажуть, 
«хто  на  що  підписується».  Працівники  мага-
зину повідомляють молодятам, що купили або 
на що внесли гроші ті чи інші гості.

У  деяких  місцевостях  придане  нареченої 
за  тиждень  до  весілля  перевозять  до  будин-
ку нареченого. Дружина має принести в нову 
родину особисті речі, білизну, посуд, кухонне 
начиння. Цю частину посагу називають «кор-
редо»,  і  її  розмір  разом  визначають  родини 
жениха й нареченої.

У  день  весілля  в  італійців,  як  і  в  україн-
ців,  важливе  значення  має  обряд  «вбирання 
або одягання нареченої». Так само, як і в нас, 
його проводять урочисто. Італійську наречену, 
як в українців, не садять на кожух (подушку, 
килим),  не  відбувається  жодних  обрядодій  з 
волоссям, у яких задіяні її подружки. В Італії 
вважається,  що  та  подружка  нареченої,  яка 
допомагала  їй  щось  шити  з  весільного  одягу, 
сама впродовж року має вийти заміж. В укра-
їнських весільних традиціях задля швидшого 
заміжжя для дівчини побутував звичай сідати 
дружкам на стілець, на якому перед тим роз-
плітали косу молодій [1, с. 69].

Так само, як і в нас, наречена йшла до церк-
ви вінчатись у святковому вбранні, характер-
ному  для  її  місцевості.  Традиційно  вбрання 
витримували  в  зелено-червоних  кольорах. 
Червоний  колір,  очевидно,  був  відголоском 
давньоримської  традиції  покривати  голови 
парі, яка одружується, червоним покривалом, 
що мало назву «фламмеум» (від лат. вогонь, 
полум’я), а зараз, переважно, це – біла сукня 
і біла фата. Італійські наречені, як і українські, 
надають перевагу класичним білим сукням, а 
не модним сукням інших кольорів. Білий колір 
в обох країнах символізує досконалість, чисто-
ту стосунків, а також надає образу нареченої 
витонченості й досконалості.

У день весілля наречений із родичами від-
правляється, як і в нас, за нареченою, яка в цей 
момент прощається з батьками. Раніше все це 
супроводжували ритуальний плач і співи. Іта-
лійська наречена, як і українська, мала проде-
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монструвати  смуток,  спричинений  тим,  що  її 
забирають з батьківського дому.

Двері  костелу,  у  якому  проводитиметь-
ся вінчання, прикрашають стрічками, що, за 
тамтешніми  мірками,  символізує  непоруш-
ність і міцність шлюбу. Усередині ж усе при-
крашають живими квітами. Загалом, як від-
мічають наші інформатори, «італійці яскраві, 
імпульсивні  й  екстраординарні  у  всьому,  на-
віть у виборі тих чи інших весільних елемен-
тів або обрядодій» [19].

Після  одруження  в  муніципалітеті  або 
вінчання в церкві події розвиваються за відо-
мим сценарієм: «Молодих обсипають зерном, 
цукерками, дрібними монетами, квітами і, що 
для нас не характерно, горіхами, сіллю і під-
сушеними  (щоб  не  забруднилися)  оливками. 
Молодята випускають білих голубів – символ 
любові й вірності (тепер цю традицію запози-
чено і в “європейське” весілля в Україні). Далі 
кортеж  із  молодими  вирушає  до  пам’ятних 
місць,  де  вони  покладають  квіти,  пригоща-
ють перехожих цукерками, фруктами і вином. 
Щоби привернути до себе увагу, часто це ро-
биться  з  музикантами,  які  супроводжують 
молодят» [18].

Ще одна пара одружувалася в Палермо, а 
тут  після  реєстрації  шлюбу  прийнято  випус-
кати в море живих риб, які символізують на-
реченого  й  наречену,  котрі  відправляються  у 
спільне життєве плавання [17]. Також на цьо-
му весіллі виконували традиційну тарантелу: 
«На весіллях виконують переважно загально-
європейські  танці,  які  зазвичай  переривають 
піснями  та  іграми»  [16],  але  на  всіх  україно-
італійських весіллях  звучала  і  україно-росій-
ська  музика.  Так,  на  весілля  в  Неаполі  спе-
ціально запрошували троїстих музик [15; 11]. 
Не  існує  проблеми  запросити  гурт  з  україн-
ським репертуаром, бо в багатьох містах Іта-
лії  є  жіночі  ансамблі,  троїсті  музики  та  інші 
колективи,  серед  яких  раз  на  рік  українська 
громада  проводить  навіть  творчі  фестивалі. 
«Італійські гості, – повідомляла респондент-
ка, – танцювали, незалежно від віку, і сучасні 
танці, і вальсували, виконували щось на зра-

зок  “Тірольської  польки”.  Із  величезним  за-
доволенням гості спробували  і коровай, який 
ми привезли з Києва» [16]. На іншому весіллі 
гостей пригощали короваєм з Тернополя [17].

Перше прибуття дружини до будинку чо-
ловіка  регламентується  традиційним  риту-
алом.  До  нового  будинку  дружина  повинна 
ввійти, не торкнувшись порога, тому її (якщо 
дозволяють  сили) чоловік  вносить на руках. 
Цей  обряд  існував  ще  в  Давньому  Римі,  і 
тоді  багато  античних  авторів  (Плутарх,  Лу-
кіан,  Плавт  та  ін.)  шукали  цьому  пояснен-
ня. Вважалось, що пороги присвячено Весті, 
богині домашнього вогнища та дівочої цнот-
ливості,  і  її  не  варто  турбувати  [12,  с.  234]. 
На  особливе  ставлення  до  порога,  зокрема 
на  заборону  ступати  на  нього,  яка  була  по-
ширена  практично  в  усьому  світі,  звертали 
увагу зарубіжні дослідники [26, с. 344–353]. 
Східнослов’янська  традиція  засвідчує,  що 
поріг  –  це  оселя  хатнього  охоронця,  домо-
вика. Функції порога у весільній обрядовості 
українців дослідила, зокрема, І. Несен, тому 
зупинятися на цьому,  гадаємо,  немає потре-
би [14, с. 101–108].

У будинку невістку зустрічає свекруха, або 
найстарша  жінка  з  родини  чоловіка,  і  підно-
сить  їй подарунок  (зазвичай подарунок – це 
щось  із побутових предметів). Дарування су-
проводжується  відповідними  настановами  та 
побажаннями, при цьому молоду дружину та-
кож обсипають зерном і т. п.

За  українською  традицією,  у  будинку  на-
реченого  невістку  зустрічала  свекруха.  Цей 
обряд був пов’язаний з оберіганням житла при 
входженні «чужої» та її приєднання до нового 
сімейного  вогнища.  У  гуцулів  свекруха  при-
гощала  невістку  калачем  з  медом,  на  Львів-
щині вона зустрічала її у вивернутому кожусі,  
а потім накривала її, «бо шерсть відстрашить 
від невістки біду». У деяких селах вона стояла 
на розстеленому кожусі і віталася, примовляю-
чи: «будь, невістко, багата, як кожух пелехата» 
[1, с. 134–135].

Зближення нареченої з родиною чоловіка, 
забезпечення  прихильності  з  боку  свекрів  у 

http://www.etnolog.org.ua



90

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 2/2013ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 2/2013

українців, на відміну від  італійців, полягало  і 
у звичаї обдаровувати, по приході в хату, рід-
ню молодого. За подарунки свекрам служили 
відріз тканини, хліб, хустка, сорочка, переміт-
ка  –  із  певними  локальними  відмінностями. 
На  україно-італійських  весіллях,  враховуючи 
ці традиції, наші наречені робили свекрам по-
дарунки зі словами: «Прийміть від мене хліби-
ну, а мене візьміть за дитину», «Дарую вам со-
рочку, візьміть мене за дочку» [16]; «Прийміть 
від мене хустину, а мене візьміть за дитину», 
«Прийміть від мене сорочку, най вам буду як 
рідна дочка» [17]. 

За  кількістю  весільних  прикмет  італійці 
аж  ніяк  не  поступаються  українцям,  і  також 
дбайливо їх дотримуються. Важливим для іта-
лійців є день та час проведення весілля. Вони 
прагнуть не одружуватись у травні та серпні. 
Найщасливішим  місяцем  для  весілля  вважа-
ється  червень.  Вдалим  днем  для  укладання 
шлюбу забобонні італійці вважають неділю, у 
крайньому випадку це можна зробити в субо-
ту. Італійці вірять, що в неділю всі святі бла-
гословляють наречених на довгий  і щасливий 
шлюб. Зважаючи на вищесказане, домовляти-
ся за проведення весілля в ресторані та церкві 
прийнято  не  менш  як  за  рік  [18],  а  відмічати 
його можна як у денні, так і у вечірні години. 
Якщо  одруження  буде  церковним,  про  нього 
під  час  недільних  богослужінь  нагадуватиме 
місцевий  священик.  Також  по  місту  розвішу-
ють  оголошення.  Заборонено  одружуватися 
під час Вели кого Посту.

Поганою  прикметою  для  нареченої  є  лю-
бування собою в дзеркалі, коли вона повністю 
одягнена  у  весільне  вбрання  [19].  Італійці  ві-
рять,  що  оберегтися  від  злих  сил  допоможе 
особливий  обряд:  наречений  кладе  в  кишеню 
шматочок металу, а наречена закриває обличчя 
вуаллю і не має права одягати золотих прикрас, 
окрім каблучки, яку їй одягне наречений. 

Ще  одна  з  італійських  весільних  тради-
цій  –  «bomboniera»  –  непарна  кількість  цу-
керок,  здебільшого  їх  п’ять,  що  їх  кладуть  у 
декоративні  мішечки  (виконані,  наприклад,  
з мережива)  і роздають усім гостям. Це сим-

волізує  здоров’я,  щастя,  багатство,  дітей  та 
довголіття. Вважається, що дорога до церкви 
також сповнена найрізноманітніших знаків за-
стережень. Так, дуже погано, якщо на шляху 
молодят  зустрінеться  поховальна  процесія.  
Але  як  торкнеться  нареченої  веселка  або 
промінець  сонця,  то  це  вважають  сприятли-
вим  провісником  безхмарного  подружнього  
життя [21]. 

Під  час  вінчання  гості  розсаджуються  по 
різні  боки  від  вівтаря:  праворуч  –  родичі  та 
друзі  нареченого,  ліворуч  –  гості  нареченої. 
Подруги  нареченої  одягнені  в  однакові  довгі 
сукні  пастельних  тонів  з  букетиками  троянд 
(і  що  зовсім  нехарактерно  для  наших  дівчат, 
у взуття на низьких підборах, «бо так просто 
зручно»)  [17;  20].  Поріг  церкви  наречена  пе-
реступає в супроводі батька, який веде дочку 
до вівтаря, де її вже чекає майбутній чоловік. 
В одному з україно-італійських весіль нарече-
ну до вівтаря вела бабуся: «Батька в мене не-
має, кілька років як помер, а замінювати його 
хрещеним  я  не  погодилась,  то  вирішили,  що 
так буде найкраще,  і мій наречений мене під-
тримав» [19]. При виході із церкви гості щиро 
вітають молодих і обсипають (про що ми вже 
розповідали).

Весілля  проводять  у  місцевому  ресторані 
або,  якщо  є  змога,  у  будинку  нареченого  або 
нареченої. Усі україно-італійські весілля відбу-
валися в ресторанах. Задовго до врочистостей 
наречені  обирають  колір  для  оздобленя.  Це 
може  бути  як  класичний  білий,  так  і  фіалко-
вий,  рожевий,  червоний  або  зелений  колір. 
Може бути навіть чорний. Відповідно до об-
раного кольору одягаються й офіціанти, підби-
раючи колір краваток. Спочатку до ресторану 
приходять  весільні  гості  і  чекають  молодят. 
В  італійців прийнято запрошувати багато ро-
дичів:  «Чекаючи на нас,  вони прогулювалися 
терасою,  куштували  різні  вишукані  печива  і 
пили прохолодні сиропи. Коли ми під’їхали, всі 
гості, вітаючи, зустрічали нас оплесками» [16]. 
У двох інформанток, за українським звичаєм, 
батьки зустрічали молодят хлібом на вишито-
му рушникові, і ті відламували по шматку, сте-
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жачи за тим, «хто більше відламає, той і буде 
верховодити в сім’ї» [17].

«Квіти,  як  у  нас,  на  весіллі  не  дарують, 
лише гроші, золоті прикраси. Розлили по фу-
жерах шампанське, заграла скрипка, і всі піш-
ли до фуршетних столів, які стояли на вулиці. 
Потім усі разом сфотографувались і пішли до 
залу» [20]. 

«У них не прийнято накривати довжелезні 
столи, як у нас. Стоять круглі столики на ві-
сім осіб, а на них – вино, вода, офіціанти ви-
носять і подають кожному страви. Упродовж 
весілля страви міняються. Через кілька годин 
гості знову залишають зал і йдуть на фуршет, 
уже солодкий, де розрізається весільний торт, 
щоб усі гості могли його скуштувати разом із 
різними  тістечками,  кавою  й  алкогольними 
напоями» [20]. Перед початком застілля  го-
стям  на  спомин  можуть  піднести  символічні 
подарунки  з  ініціалами  молодят,  що  їх  по-
тім десятками зберігають у кожній родині на 
згадку про весілля.

Італійську кухню, у тому числі й весільну, 
знають у багатьох країнах світу як оригіналь-
ну та «артистичну» і вважають однією з най-
кращих  у  світі.  Тому  на  італійському  весіллі 
можна  скуштувати  чимало  страв  –  шедеврів 
кулінарної майстерності. У різних регіонах Іта-
лії є свої різновиди рецептів приготування тієї 
чи іншої страви. 

Курка на італійському весіллі є обов’язковою 
стравою. У Лігурії її подають із маслинами, на 
Сицилії – з великою кількістю овочів, в Ан-
коні  –  із  вином,  часником  і  розмарином,  а  в 
горах  Абруцці  –  з  помідорами  та  солодким 
перцем. 

Проте в будь-якій частині  Італії спочатку 
подають  «антипасти»  –  закуски,  що  збу-
джують апетит: «інсалата ді карне крюда» – 
дуже  тоненькі  шматочки  сирої  телятини,  за-
мариновані в оливковому маслі з часником та 
лимоном, «моск’яме» – солена спинка тунця, 
«фрутті  де  маре»  –  морський  коктейль  із 
мідій,  гребінців,  восьминогів  та  інших море-
продуктів,  також  подають  велику  кількість 
маринованих овочів.

Після  «антипасти»  подають  і  саму  пасту 
(основні  блюда),  рецептів  приготування  якої 
дуже багато. Важливим тут є соус (чим корот-
шою  і  товщою є паста, тим густішим є соус)  і 
тертий  сир  («грана  парміджано-реджано», 
«горгондзола», «фонтіна»  і  «пекоріно»). Дуже 
популярним є «пастіччо ді лазаньє» (або просто 
«лазанья»)  –  своєрідна  запіканка  із  широких 
смужок тіста, із томатним соусом, соусом беша-
мель, м’ясом  і  сиром, а  також «каннеллоні» – 
трубочки з тіста зі шпинатом, яйцями та сиром. 
Потім подають страви з м’яса й риби. Наоста-
нок – солодке: «кассата» – розкішний торт із 
сиру з морозивом («джелато»), тирамісу, мигда-
левим кремом. Основою всіх італійських страв 
є тісто, велика кількість сиру, зелені, овочів (на-
самперед помідорів), а також оливкової олії.  

На півдні – а одне з наших весіль відбува-
лося в Палермо – значне місце займають мо-
репродукти: запечена риба-меч, мідії – у різ-
них варіантах приготування. Навіть у піці тут 
повсюдно  використовують  креветки  й  мідії. 
За словами респондентки, «загалом на весіллі 
було подано 15 страв» [18].

Традиції  народної  кухні  в  Італії  є  доволі 
міцними.  У  багатьох  ресторанах,  як  кажуть 
самі італійці, готують страви за рецептами, ві-
домими ще за часів пунійських війн, і вони цим 
страшенно пишаються.

Чудові  італійські  вина  є  обов’язковими  на 
італійському  весільному  столі:  загальновиз-
нане  та  незрівнянної  якості  «К’янті»,  вермут 
«Мартіні»,  аперитив  «Кампарі»  та  ігристе 
вино «Асті». Також подають чудові італійські 
лікери  «Амаретто»  і  «Самбука»,  популярну 
національну горілку «граппу», яку виготовля-
ють  з  виноградних  кісточок  і  м’язги.  На  стіл 
ставлять не більше двох пляшок, тому на ве-
сіллях гості ніколи не зловживають спиртними 
напоями. 

Традиції проведення застілля і меню в різ-
них регіонах Італії мають свої особливості, але 
головна  настанова  залишається  незмінною  – 
гостей треба смачно нагодувати, напоїти хоро-
шим вином і веселити до знемоги. Адже в Італії, 
як  і  в Україні,  вірять: «якщо весілля пройшло 

http://www.etnolog.org.ua



92

ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 2/2013ISSN 01306936 * НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ* 2/2013

весело, а всі гості залишилися задоволені, то й 
молоді житимуть щасливо і в достатку» [19].

В  Україні  основою  весільного  застілля  є 
тости запрошених, привітання, танці та ігри, і 
усім цим керує тамада або розпорядник весіл-
ля. На сучасному українському весіллі, окрім 
західних  регіонів,  народних  пісень  майже  не 
почуєш.  На  одному  з  наших  весіль  усе  ж  їх 
виконували:  «Італійцям  дуже  подобається, 
як співають українці. А в нас – чимала укра-
їнська  громада,  частина  якої  була  на  нашому 
весіллі, то ми вже ж і наспівались, і наплака-
лись» [17]. «Чого в них немає – це запрошення 
ведучого, танців зятя з тещею та миття їй ніг, а 
ще вони гарно співають» [19].

Увесь  вечір  наречена  ходить  з  подарунко-
вим  мішечком  «la  borsa»,  у  який  гості  скла-
дають  чеки  й  конверти  з  грошима.  Приймає 
подарунки  дружина,  а  дякує  за  них  чоловік. 
Завершуючи святкування, молоді «на щастя» 
розбивають  келихи.  Підрахувавши  осколки, 
дізнаються про кількість років, які пара про-
веде в щасті й радості» [18]. В Італії на весіллі 
молодята обходять столики, пропонуючи гос-
тям  випити  на  їхню  честь.  У  розпалі  весілля 
всіх  запрошують  виконати  знамениту  італій-
ську тарантелу – танець, який символізує від-
сутність у присутніх зброї, тобто чистоту їхніх 
намірів, і урочистий тон атмосфери [8].

Аби  остаточно  закріпити  свій  майбутній 
добробут,  молодята  в  Італії  дотримують-
ся  ще  однієї  гарної  традиції  –  висаджують 
маленьке  оливкове  деревце,  яке,  зростаючи, 
віщуватиме  сімейне  процвітання.  На  одно-
му  з  україно-італійських  весіль  посадили, 
окрім  оливкового  деревця,  ще  й  калину.  Як 
пояснила  інформаторка:  «Бо  це  символ  моєї 
Батьківщини.  То  мій  чоловік  пристав  на  цю 
пропозицію, а калину мені привіз батько від 
бабусиної  хати»  [17].  Крім  того,  українські 
етнокультурні  особливості  були  репрезен-
товані  на  спеціально  оформлених  виставках 
символіки  й  атрибутики  (вишиті  рушники, 
калина, соняшники, глечики тощо) [19].

По  закінченні  весілля  відбувається  обряд 
супроводу  молодят  до  шлюбного  ложа.  Їхню 

спальню прикрашають квітами та зеленню, усі 
закутки окроплюють свяченою водою. Тради-
ційно шлюбну постіль стелять дві матері. Вони 
розташовують  у  головах  розпятт’я,  а  попід 
матрац  кладуть  амулети,  які  мають  відганя-
ти нечисту силу. Перед тим, як лягти в ліжко, 
молодята мають з’їсти кілька шматочків  яки-
хось  фруктів.  Ранком,  після  першої  шлюбної 
ночі, традиційно здійснювався обряд, що мав 
назву  «добре  вставання»,  коли  молодят  від-
відували  їхні  матері  і  приносили  їжу  та  каву. 
Раніше, коли молодята вставали, їхню постіль 
оглядали матері, шукаючи докази «цнотливос-
ті» молодої. Тепер такі традиції, як і в Україні, 
відійшли в минуле.

У моєму викладі італійських весільних тра-
дицій  може  бути  ще  багато  різноманітних  до-
повнень.  Як  і  в  Україні,  вони  відображають 
тривалий розвиток культури. Якщо для Укра-
їни характерним є розвиток сучасної  весільної 
обрядовості за кількома взаємопов’язаними на-
прямками (відродження традиційного народно-
го  обряду,  проведення  оригінальних  весіль  та 
весіль  в  оригінальних  місцях,  євровесілля  [9, 
с. 190]), тобто, характерною є варіативність, то 
весільна обрядовість в Італії є більш уніфікова-
ною  і  характеризується  стабільністю.  Однак, 
попри все, загальні етнокультурні традиції нас 
зближують.  Величезну  роль  у  цьому  відігра-
ють глобалізаційні процеси та породжена ними 
міграція населення: «Факторами, що сприяють 
збереженню власної національної  ідентичності 
на чужині, є сім’я, українська церква і, звичай-
но, українські недільні школи» [25].

Отже,  у  сучасній  весільній  обрядовості, 
при  укладанні  транснаціональних  шлюбів, 
часто використовують символіку та атрибути-
ку, етнокультурні традиції тих держав, у яких 
молодята  народились,  проживали,  або  ж  які 
вони  представляють.  Це  –  прапори  держав; 
рушники,  коровай,  колоски  збіжжя,  калина, 
соняшник,  вінки  зі  стрічками;  страви  націо-
нальних кухонь; традиції застілля (порядок та 
специфіка  виголошення  тостів  і  т.  п.);  окремі 
весільні звичаї та обряди; так званий пісенний  
і  танцювальний  супровід  або  репертуар  –  
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народні пісні й танці; використання двох мов; 
весільний  одяг  молодят  (або  деякі  його  еле-
менти, або повністю). Усе це веде до взаємоза-
позичення  та  збагачення культур,  зокрема до 
презентації  української  культури  в  європей-

ському та світовому контексті. Тому впевнено 
можна констатувати, що в транснаціональних 
шлюбах  сучасна  українська  весільна  обря-
довість  запозичує  загальноєвропейські  риси, 
зберігаючи при цьому власну ідентичність.
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