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Стаття  присвячена  особливостям  весільного  обряду  Верховинського  району  ІваноФранківської  області.  На 
основі  залучення  польових  матеріалів  автора  визначено  локальнотериторіальну  специфіку  ритуальної,  атрибу
тивної, термінологічної канви традиційного весілля, простежено динаміку його змін протягом останніх десятиліть 
ХХІ ст.
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The article deals with the peculiarities of wedding ceremony of Verkhovyna District in IvanoFrankivsk Region. By attracting 
the author’s field materials, there have been detected the locally territorial specifics of ritual, attributive and terminological outline 
of traditional wedding, there has been also retraced the dynamics of its changes over the last decades of the ХХІst century.
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Весільні  звичаї  та  обряди  займають  одне 
із центральних місць у системі сімейної обря
довості.  Яскравим  проявом  живучості  давніх 
українських  народних  традицій  і  обрядів  на 
території  гірської  України  є  феномен  гуцуль
ського  весілля.  Його  вивченням  займалося 
багато  дослідників  матеріальної  та  духовної 
культури  Гуцульщини.  Серед  них  варто  на
звати  С.  Витвицького  [1],  В.  Гнатюка  [2], 
Р. Кайндля [11], В. Шухевича [13], П. Шеке
рикаДониківа  [12].  Усі  вони  визначають  гу
цульське весілля як найважливіший родинний 
обряд, який законсервував у собі значущі са
кральні й театральні елементи.

Незважаючи на появу на початку ХХІ ст. 
значної  кількості  інноваційних  обрядових 
елементів,  гуцульське  «вісілє»́  продовжує 
зберігати  високий  рівень  традиційності.  За 
твердженням  Я.  Зеленчука,  ступінь  її  збе
реженості  значно  вищий порівняно  з Бойків
щиною,  Покуттям  та  Лемківщиною,  де  «об
ряд  весілля  суттєво  змінився,  аж  до  втрати 
автентичності» [10]. Водночас деякі елементи 
обрядовості  подекуди  виходять  із  загально
го  вжитку,  однак  їх  сакральноритуальний 
зміст  залишається  в  пам’яті  респондентів  
різного віку.

Основу цього дослідження складають по
льові матеріали, зібрані автором у селах Вер
ховинського  району  ІваноФранківської  об
ласті. У розвідці репрезентовано 7 сіл: Верхній 
Ясенів́, Замаѓора, Зелен́е,  Іл́ьці, Кривопіл́ля, 
Криворів́ня, Устеріќи. У статті визначено ло
кальнотериторіальну  специфіку  обрядової, 
атрибутивної,  термінологічної  канви  весілля, 
простежено  динаміку  її  змін  протягом  остан
ніх десятиліть ХХІ ст. Хронологічно польові 
матеріали охоплюють середину ХХ – початок 
ХХІ ст. і базуються на інформації, отриманій 
від жінок віком від 16 до 88 років, які або самі 
виходили  заміж  в  означений  час,  або  знають 
про особливості весілля зі слів батьків.

Інформанти зазначають, що раніше весілля 
грали найчастіше взимку протягом двох днів – 
у середу та четвер. Нині весільний час утратив 
свою прив’язаність до пори року, тому молодих 
на конях у верховинському селі можна побачи
ти як улітку, так  і взимку. Щодо днів тижня, 
то  сьогодні  святкування  припадає  на  суботу 
й  неділю.  Про  місце  його  проведення  батьки 
«кнєзі»  (молодого)  і  «кнігині»  (молодої),  як  і 
раніше, домовляються на «стар́остах».

Здавна  вибір  пари  цілковито  залежав  від 
уподобань  батьків,  які  самостійно  вирішува
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ли долю своїх дітей навіть усупереч їхній волі. 
Будьякий  спротив  з  боку  молоді  жорстоко 
карався. Одним із прикладів розплати за не
слухняність є розповідь, записана в с. Зама
гора. В одного із замагорських «ґаздів» була 
шістнадцятилітня донька. Якось до неї почав 
ходити  парубок,  який  лише  стояв  за  воріть
ми  і  мріяв  її  побачити.  Дівчина,  знаючи,  що  
батько  цього  не  схвалить,  довго  йому  від
мовляла. Але через деякий час таки наважи
лася  на  зустріч.  Молоді  люди  постояли  біля 
воріт,  поспілкувалися  й  розійшлися.  Дізнав
шись  про  це,  батько  з  матір’ю  били  дівчину 
«корбачем́» по черзі – поки один бив,  інший 
відпочивав,  і  навпаки.  Отримавши  важкі  ті
лесні  ушкодження,  юна  гуцулка  померла  че
рез дев’ять днів [8].

Сучасні  батьки  значно  демократичніше 
виховують  своїх  дітей,  тому  вибір  подруж
ньої пари став переважно особистою справою 
молоді.

Примітно, що раніше досить рідко молод
ших дітей віддавали заміж / одружували пер
шими.  У  народі  казали,  що  цього  робити  не 
можна  –  старші  «залишаться  в  дівках  /  па
рубках». Однак через бідність батьки багато
дітних  сімей  подекуди  змушені  були  порушу
вати це правило.

До  традиційних  структурних  компонентів 
місцевого  весільного  обряду,  за  матеріалами 
польових  досліджень,  належали  «виз́навки», 
«стар́ости»,  «вінки»́,  «зачин́анє»,  власне 
«вісілє»́  та  «сміїн́и»  (через  тиждень  після 
весілля).  Поступово  необхідність  ходити  у 
«виз́навки» зникла, оскільки молоді люди по
чали знайомитися самостійно, тому знали про 
наміри  батьків  заздалегідь.  Відповідно  змен
шилася ймовірність почути відмову.

За традиційним сценарієм, після поперед
ньої  згоди  батьків  нареченої,  отриманої  на 
«виз́навках»,  представники  роду  нареченого 
«йшли  у  стар́ости».  До  їхніх  атрибутів  нале
жала горілка й лише подекуди хліб, яким обмі
нювалися батьки на знак згоди дітей на шлюб. 
На  сватанні  молода  обдаровувала  старостів 
рушниками й «колачам́и».

На Верховинщині не було зафіксовано зга
док  про  звичай  «давати  гарбуза».  Очевидно, 
це зумовлено тим, що в гірських районах така 
овочева культура (гарбуз) практично не куль
тивується. Однак  і  словесна відмова для мо
лодого гуцула була великою образою, тому він 
міг  помститися  дівчині,  ще  під  час  сватання. 
Подібний випадок був у с. Устеріки. Почувши 
про  наміри  обраниці  почекати  із  заміжжям,  
хлопець «притис́ гузиц́ив [сідницями. – С. М.] 
двері»,  щоб  до  неї  більше  не  приходили  ста
рости.  І  справді,  після  цього  молода  гуцулка 
дуже довго не могла вийти заміж [5].

На  «старостах»  поширеними  були  ме
тафоричні  тексти  про  «мисливців»,  які  за 
«куниц́ив  сі  гонил́и»  [5].  Мотив  полювання 
під  час  гуцульського  сватання  перегукується 
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із загально українською традицією. Старостам 
під час сватання замість справжньої нареченої 
могли вивести «підмінну», щоб переконатися, 
чи вони прийшли до тієї хати. В одному із до
сліджених сіл був зафіксований кумедний ви
падок, коли старості спочатку запропонували 
старшу сестру нареченої, потім середню, а на 
останок – його ж «любаску» (коханку).

Обов’язкового для українського весілля ета
пу приготування весільної випічки («коровайно
го»  обряду)  у  верховинській  традиції  зафіксо
вано не було, оскільки, як засвідчив матеріал, у 
межах району обрядовий хліб мав значно менше 
ритуальномагічне  навантаження  й  був  репре
зентований переважно «колачам́и».

У  середу  напередодні  весілля  «друж́ки» 
збиралися  в  хаті  «кнігин́і»,  а  «друж́би»  –  у 
хаті «кнєз́і», як казали, «на вінок», де вбирали 
весільне «деревце»́. Його виготовляли із сосни 
або  кедру,  прикрашали  саморобними  квітами 

і  встромляли  в  «колач».  Після  завершення 
ритуалу  молоді  з  «дружками»  і  «дружбами» 
йшли  запрошувати  гостей  на  весілля.  Кла
сичним зверненням до тих, кого запрошували, 
було  традиційне  для  різних  регіонів  України: 
«Просив дєд́я і мама, та й я вас фай́но прошу 
до нас на вісілє»́. Особливість місцевої говірки 
демонструють лексеми «дєд́я» (тато), «фай́но» 
(гарно), «вісілє»́ (весілля).

У четвер зранку молодят готували до вінця. 
Високим рівнем збереженості в межах Верхо
винського  району  характеризується  інститут 
«убиральниць»  –  щасливих  у  шлюбі  жінок, 
які не лише одягали та зачісували молоду, але 
й виготовляли для неї власноруч до сходу сон
ця весільний «віночок». До того ж виконувати 
цей ритуал можна було лише натщесерце.

Вінок  дозволялося  шити  або  в  понеділок, 
або  в  четвер.  Напередодні  дівчата«дружки» 
збирали  «барвєнок»  і  зносили  до  хати  «уби
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ральниці». Перш ніж розпочати роботу, жінка 
клала на стіл «колач» і втикала в нього зовсім 
нову голку. Основу «віночка» можна було ро
бити тільки  із червоного сукна, зшитого чер
воною ниткою. За свідченням «убиральниці» 
Василини  Іванівни Яцковської  із  с. Устеріки, 
колись одна майстриня використала для вінка 
тканину  чорного  кольору,  і  наречена  досить 
швидко овдовіла [5].

Важливо, щоб «віночок» був зшитий одні
єю суцільною ниткою без «ґудзів» (вузликів), 
тоді життя молодят буде гладким, без сварок 
і  негараздів.  Оскільки  раніше  не  було  клею, 
то  «позліт́ки»  (мішуру)  на  сукняну  основу 
«убиральниця»  могла  прикріплювати  медом. 
У вінку вона обов’язково ховала зубчик часни
ку (з метою захисту молодої від нечистої сили) 
і маленький грошик (на багатство). Ззовні ві
нок, окрім «позліт́ок», прикрашали барвінком, 
чим і завершувався процес.

«Віночок»  «кнєзі»  відрізнявся  від  «віноч
ка»  «кнігині».  «Убиральниця»  на  вінку  для 
парубка робила китиці з дубового листя. Він, 
очевидно, символізував чоловічу силу молодо
го. Обидва атрибути (вінки молодої й молодо
го) після весілля подружжя обов’язково збері
гало протягом усього життя.

Весільний одяг молодих на Гуцульщині вра
жає своїм багатством і колірною гамою. Однак 
він не був би таким виразним, якби «убираль
ниці» не дотримувалися послідовності одяган
ня тих чи інших частин строю. Спочатку моло
ду садовили на стілець на подушку, після чого 
починали  вбирати.  Найперше  одягали  сороч
ку,  потім – «кап́ці» й «постоли»́  (давній  тип 
шкіряного стягнутого взуття). Поверх сорочки 
«попруж́кою» (широкий тканий пояс) підпері
зували дві «запас́ки»: одну – спереду, іншу – 
позаду.  А  зверху  на  «попруж́ку»  вішали  від 
трьох до семи хусток.

На  другому  етапі  «убиральниця»  мала  за
плести  коси  дівчині«кнігині».  Посере дині 
голови  вона  робила  проділ;  у  косу  вплітала 
«зап́літки» (косички, довжиною приблизно пів
метра, плетені з кольорової вовни), поверх яких 
пускала «поп́літки» (батіжки), потім обидві коси 
складала  навколо  голови  в  обруч,  зв’язувала  їх 
«перев́’язкою» і клала на лоба «чільце»́ (подеку
ди кажуть «чілце»́). Від останнього вниз на плечі 
«убиральниця» спускала «вулічки»́, а на маківці 
укладала послідовно стрічки з «леліт́ками».

Найпоширенішими  прикрасами  були  «ко
ралі», «зґарди» (монети на нитці) та «сел́інка» 
(килимок з бісеру), які необхідно було повіси
ти на шию молодій після вбирання  головного 
убору.

Потім на сорочку дівчині одягали кожух, 
поверх  якого  через  шию  вішали  «рантух́». 
Цікаво,  що  останній  призначався  лише  для 
дів чини;  у  весільному строї жінок,  які  вдру
ге  виходили  заміж,  його  не  було.  Подібні 
застереження  пов’язували  також  із  «запас
ками»:  дівчині  одягали  дві  «запаски»,  а  мо
лодиці – «запаску» і «хвартушок». На праву 
руку молодим у давнину вішали «колачик» – 
варений  сир  у  хусточці,  власноруч  вишитій 
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нареченою. В останню чергу на  голову мали 
причепити барвінковий «віночок», після чого 
гуцульська «кнігині» була готова до вінця.

До  весільного  вбрання  молодого  входила 
сорочка, «тузінки»́ або «ґач́і» (штани), кожух, 
«пас»  («вибиваний  пояс»),  «порошниц́я»  або 
«тобів́ка»  («пас»  із  торбочкою).  На  голову 
хлопцеві  одягали  «боршів́ку»  або  «кресан́ю». 
У  руках  наречений  міг  нести  «бар́тку»  (топі
рець), як казали, для «ґонору» [4]. У сучасно
му  розумінні  наявність  у  молодого  «бар́тки» 
свідчила про його «мажорність».

Після  вбирання  молодих  відбувалося 
«зачин́анє»  –  батьки  тричі  обводили  дітей 
навколо столу, що символізувало початок ве
сілля. Важливою частиною автентичного гу
цульського  обряду  було  недільне  вінчання  в 
сільській церкві, яке супроводжувалося знач
ною кількістю обов’язкових дійств. Насампе
ред до них належали «виводини»  і  «прощі». 
Після застілля молоді разом із «дружками», 
«дружбами»  та  батьками,  тримаючись  за 
руки,  утворювали  живе  коло  й  тричі  обхо

дили  весільні  столи  «за  сонцем».  На  цьому 
весільному етапі повсюдно в досліджених се
лах виконували обрядову пісню «Ой зза гіря 
місяченьку»:

Ой з-за гіря місяченьку, з-за гіря,
Ой чєс тобі, молоденька з-застілля.
Зачінаї Божа днинка світати,
Чєс си тобі, молоденька, збирати [5].

Після цього перед молодими стелили «ліж
ник», вони ставали на нього на коліна,  і «ви
бірний» чоловік виголошував «прощу». Мати 
дівчини  в  цей  час  тримала  в  руках  «колач». 
Після «прощі» батьки благословляли своїх ді
тей на шлюб.

До  церкви  наречені  їхали  кіньми  (тради
ція  зберігається  й  на  сучасному  гуцульсько
му  весіллі).  Той  з  молодих,  хто  приїжджав 
першим, обов’язково чекав посеред дороги на 
іншого. Зустрівшись, «кнєзь»  і «кнігині» об
мінювалися  подарунками.  Те  саме  робили 
«дружки»  та  «дружби».  Обряд  церковного 
вінчання  проводив  священик  за  чітко  ви
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значеним  ритуалом.  Для  гуцулів  –  це  основ
не  сакральне  дійство,  кульмінація  весілля. 
Вийшовши  із  церкви,  молоді  дивилися  крізь  
«колач» на сонце, «щоб діти були круглі» (пов
ненькі),  і  «рвали»  його  на  дві  частини,  щоб 
визначити, хто буде господарем у домі. Після 
вінчання пару також обсипали пшеницею, і всі 
присутні вирушали до хати, у якій за домовле
ністю мало продовжуватися святкування.

Склад  весільних  чинів  демонструє  певні 
локальнотериторіальні  закономірності.  Так, 
окрім «дружок» і «дружбів», свідками під час 
вінчання повсюдно були «куми»́ – переважно 
заміжні жінки («куми»́) та одружені чоловіки 
(«кум́и»).  На  більшості  обстеженої  території 
їхні  функції  виконували  хрещені  батьки  – 
«мат́ка»  й  батько.  До  обов’язків  «шлюбних 
батьків»  («кумів́»)  входило  простилання  в 
церкві  рушника  перед  «кнізєми»  та  утриму
вання над їхніми плечима «колачів» і свічок.

Вінчальний  обряд  для  гуцула  мав  неаби
яке  значення.  Весільні  атрибути,  пов’язані  з 
церковним  ритуалом,  за  народними  віруван
нями,  впливали на майбутнє життя молодого 
подружжя. Зокрема, вінчальні сорочки перед 

першим пранням обов’язково зв’язували за ру
кави, щоб повінчані завжди «були укупі» [5].

Наступним  після  вінчання  весільним 
дійством  була  урочиста  зустріч  молодих  на 
подвір’ї власного будинку. При цьому «друж
би»  й  батьки  знімали  «кнєзі»  і  «кнігиню»  з 
коней, ставали в один гурт навколо весільного 
«деревця».  Батьки  вітали  молодих  із  вінчан
ням і тричі обходили навколо них. Під час цьо
го обрядового обходу («за сонцем») мати тричі 
частувала  молодят  та  «дружбів»  і  «дружок» 
медом, постійно кидала вгору зерна пшениці з 
решета, які падали на молодих та гостей. Цей 
весільний  обряд  у  гуцулів  називався  «обси
пання молодих» і вважався одним з важливих 
весільних дійств.

Про глибину української традиції свідчить 
також  звичай  при  зустрічі  невістки  батьками 
молодого  закривати  піч.  У  народі  вважали, 
що якщо дівчина  загляне  в неї,  уперше пере
ступивши поріг  чоловікової  хати,  то  свекруха 
швидко помре.

Раніше, за традицією, гості йшли на весіл
ля з «бисагами» (подвійна торба, яка склада
ється  з  двох  «бисажок»)  через  плече.  У  тор
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бинки  зазвичай  клали  1  кг  крупи, 2  хлібини, 
2 «колачі» та подарунок. Хліб і крупи вміщу
вали в заднє вухо «бисаг», а все інше – у пе
реднє. Прийшовши на «вісілє»́, гості складали 
свої дари на один великий стіл, що стояв при 
вході. Під час застілля за другим частуванням 
принесені  гостями  «колачі»́  «кроїл́и»  (різа
ли)  і  роздавали всім присутнім. Традиційний 
весільний  набір  страв  складався  з  голубців, 
юшки (борщу), кукурудзяної каші на молоці й 
«борешки» (картоплі). Пізніше до святкового 
столу почали подавати холодець.

На сучасному весіллі молодих обдаровують 
дещо  інакше.  У  селах  Верховинщини  напри
кінці  застілля  проводиться  весільний  обряд 
«пов́ниця» – обдарування молодих грошима, 
які  певною  мірою  покривають  фінансові  ви
трати  батьків  на  проведення  свята.  Середній 
грошовий  подарунок  в  обстежених  селах  – 
3000 грн, а найменший (від найбіднішої бабу
сі) – 500 грн.

Збір  подарунків  зазвичай  проводить  роз
порядник весілля. При цьому від кожної сім’ї, 
яка прийшла на свято, запрошують главу ро
дини  та  всіх  присутніх  її  членів  такими  сло
вами:  «Просить  пан  молодий  /  пані  молода 
[залежно  від  того,  чий  рід  представляють 
гості. – С. М.],  аби були ласкаві приступити 
до  “повниці...”»,  а  потім  називають  прізви
ще  й  ім’я  глави  сім’ї  та  імена  всіх  присутніх  
її  членів.  Запрошені  підходять  до  молодих  і 
обдаровують їх грошима. За давньою гуцуль
ською традицією, розпорядник весілля оголо
шує всім гостям, скільки грошей було здано в 
«повницю»  від  кожної  родини,  а  потім  через 
отвір в «колачі» кладе гроші в дерев’яну миску.  
У  такий  спосіб  миска  наповнюється  гроши
ма – звідси і походить сама назва обряду «пов
ниця». Під час цього ритуалу продовжується 
застілля, звучить жива весільна музика, а піс
ля завершення розпорядник весілля оголошує 
для всіх присутніх гостей загальну суму зібра
них грошей. Традиційними весільними інстру
ментами і досі залишаються бубон, скрипка та 
цимбали.

Заключним  етапом  гуцульського  весілля 
є  «завивання  молодої».  Спочатку  з  «кнігині» 
знімають  «рантух»,  після  чого  вона  «рубає» 
вінок  молодому,  і  навпаки.  Розплітають  «кні
гиню»  або  рідні  брати,  або  «убиральниці»,  а 
молодий  «завиває»  її  хустиною,  що  символі
зує перехід дівчини до статусу заміжньої жін
ки – молодиці. Після покривання присутня на 
весіллі  молодь  виходить  на  «данцов́ню»  (па
латка для танців), і «кнєзь» «перегулює» капе
люх  із  «дружбами»  та  іншими  неодруженими 
хлопцями.  «Кнігині»  так  само  «перегулює» 
свій  «вельон»  (фату).  Суть  обрядодії  полягає 
в тому, що молодий  і молода, поклавши своїм 
друзям на голову відповідно капелюх або фату, 
з кожним танцюють танець [5; 6]. Наостанок 
«дружби» виносять весільні «деревця» надвір 
і закидають їх на «єб́лінку» (яблуню) біля бу
динку.  Раніше,  за  традицією,  проводжаючи 
гостей, господарі давали останнім на знак по
дяки «півколача» й горілку. Сьогодні цей зви
чай трапляється рідше.

Обрядів, пов’язаних із демонстрацією цнот
ливості  нареченої,  на  дослідженій  території 
майже не було зафіксовано, за винятком пооди
ноких згадок про вивішування «прос́тині» [3] 
або червоного «прапора» [5]. А от у с. Криво
пілля, якщо дівчина втратила цноту до весілля, 
у давніші часи молодий міг запропонувати тещі 
випити горілки з дірявої чарки [7]. Практично 
зникло  з  ритуальної  канви  весілля  також  об
рядове рядження гостей.

Через тиждень після весілля влаштовували 
«сміїни». Цей етап включав перевезення при
даного молодої та застілля.

Локальний  характер  побутування  мали 
такі  звичаї:  класти  шматочок  цукру  в  шкар
петку  нареченої,  щоб  чоловік  любив  [5];  під 
час  запросин  на  весілля  заходити  в  першу 
хату  до  щасливих  «ґаздів»  [3];  «закликати 
стрічного» на весілля, «щоб не клєв» (прокли
нав)  [5];  ховати  перший  принесений  гостями 
«колач», щоб на весіллі не билися [3]; сідати 
на пальці – скільки років молода не хоче мати 
дітей,  на  стільки  пальців  вона  має  сісти  при 
першому посаді за стіл після вінчання [5; 7]; 
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зберігати «зрублені віночки», які були наділе
ні,  за  народними  віруваннями,  лікувальними 
властивостями (димом від «підкуреного» (за
паленого) вінка обробляли сорочку хворої ди
тини) [3; 7] тощо.

На  Верховинщині  вдалося  зафіксувати 
також  ряд  народних  вірувань,  пов’язаних  із 
весільним обрядом. Зокрема,  інформанти  за
значали, що погода в день народження дити
ни відповідає погоді в день її весілля [6]. Про 
дощ  у  весільний  день  побутує  два  варіанти: 
1) дощ віщує багатство подружжю [6]; 2) дощ 
указує на те, що молодій дружині доведеться 
багато плакати [9]. Сонячна погода повсюдно 
була свідченням того, що «кнєзиви»  і «кніги
ні» «буде файно». У гуцулів існував також ряд 

весільних заборон: 1) молодій у вінку не можна 
було дивитися в дзеркало, щоб чоловік не рев
нував [6]; 2) не можна було першою / першим 
на «вісілє»́  приходити  вдові /  вдівцю, бо ку
харці буде важко готувати [7].

Отже,  як  засвідчує  аналіз  особливостей 
весільного обряду в селах Верховинського ра
йону  ІваноФранківської  області,  гуцульське 
«вісілє»́  продовжує  зберігати  високий  рівень 
автентичності,  що  проявляється  на  різних 
рівнях  обрядової  структури  –  часовому,  ло
кативному,  предметному,  агентивному,  акціо
нальному.  Однак  у  весільній  традиції  навіть 
сусідніх  районів  області  існує  ряд  відміннос
тей,  які  заслуговують  на  окреме  історико 
етно логічне дослідження.
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