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Попри  наявність  численних  праць  із  по
льової фольклористики та етнографії (як тео
ретичного,  так  і  прикладного  характеру)  1, 
«живий»  експедиційний  матеріал  продовжує 
вражати  науковців  своєю  унікальністю,  що
разу демонструючи самобутність тієї чи іншої 
складової  народної  культури.  Зокрема,  поза 
конкуренцією  залишається  існуюча  наратив
на база з весільної обрядовості, активне фор
мування  якої  було  розпочато  дослідниками 
поля ще в другій половини ХІХ ст. 2 і триває 
до  сьогодні. Книга, що наразі  стала  об’єктом 
рецензування,  є  типовою  для  подібних  ви
дань.  Укладачем  фольклорноетнографічних 
матеріалів, покладених в її основу, є Валенти
на  Станіславівна  Новак  –  професор,  доктор 

філологічних  наук,  фольклорист,  завідувач 
кафедри білоруської культури та фольклорис
тики  Гомельського  державного  університету 
ім. Франциска Скорини (далі – ГДУ). Сфера 
її інтересів – регіональнолокальна специфіка 
обрядових явищ у білоруському фольклорі; до
слідження  народної  міфології  білорусів;  біло
руські міфологія і фольклор у контексті тради
ційної  культури  східних  слов’ян  3.  Окреслені 
уподобання  дослідниці  є  переконливим  свід
ченням  того,  що  робота  в  полі  є  невід’ємною 
складовою  як  її  наукової  діяльності  загалом, 
так  і  білоруського  фольклористичноетноло
гічного осередку зокрема. 

У пропонованій книзі презентовано польо
ві  записи  з  весільної  обрядовості  населення 
Гомельської  області  Білорусі  (Брагінського, 
БудаКошельовського,  Вєтковського,  Го
мельського,  Добруського,  Єльського,  Жит
ковицького, Жлобінського, Калинковицького, 
Кормянського,  Лельчицького,  Лоєвського, 
Мозирського, Наровлянського, Октябрського, 
Петриковського,  Річицького,  Рогачовського, 
Свєтлогорського, Хойницького та Чечерсько
го  районів).  Переважна  більшість  записува
чів  –  студенти,  що,  очевидно,  свідчить  про 
багаторічний  досвід  ГДУ  щодо  організації  та 
проведення  студентських  фольклорноетно
графічних  практик.  Фіксація  опублікованих 
матеріалів, згідно з паспортними даними, від
бувалася  впродовж  1992–2005  років.  Най
старший  з  опитаних  респондентів  1894  року 
народження,  а  наймолодший  –  1959.  Таким 
чином, хронологія побутування записаних мо
лодими дослідниками весільних традицій май
же повністю охоплює ХХ ст.

Вступну  частину  видання  складають  три 
статті  («Рэгіянальналакальныя  асаблівасці 
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вясельнай традыцыі Гомельшчыны: сватанне», 
«Мясцовая  спецыфіка  вясельнай  абраднасці 
Гомельшчыны (на матэрыялах фальклору Го
мельскага, Брагінскага і Веткаўскага раёнаў», 
«Паслявясельная  частка  Гомельшчыны: 
рэгіянальналакальныя  асаблівасці»),  при
свячені  відповідно  передвесільному,  власне 
весільному та післявесільному циклам обрядо
вості Гомельщини. Зауважимо, що відсутність 
чіткої  передмови  стосовно  особливостей  упо
рядкування  збірника  створює  певні  незруч
ності.  Правомірним  видається  розташуван
ня  польових  записів  за  структурною  схемою 
весілля  відповідно  до  районів,  розміщених  в 
алфавітному  порядку.  Однак  у  межах  самих 
районів важко визначити, за яким принципом 
(за  абеткою,  хронологією  тощо)  згруповано 
інтерв’ю – наративи з різних сіл мають довіль
ну послідовність, що певною мірою ускладнює 
пошук необхідних матеріалів. 

Викликають  низку  питань  і  особливості 
фіксації та відтворення наративів. Сучасні до
слідники фольклорної трансмісії наполягають 
на збереженні текстів у їхньому автентичному 
вигляді, максимально наближеними до живого 
побутування  в  природному  середовищі.  Сти
лістичний  аналіз  наведених  записів  дозволяє 
припустити,  що  в  пропонованому  збірнику 
тексти подано  або  словами  записувача,  або  в 
дещо  трансформованому  вигляді,  на  що  вка
зують збереження прямого порядку слів у ре
ченнях, відсутність частих повторів та вигуків, 
якими зазвичай сповнене мовлення носіїв на
родної культури. Проте ці спостереження аж 
ніяк не впливають на загальне позитивне вра
ження від рецензованого збірника.

Зроблені в різних районах Гомельської об
ласті записи весільної обрядовості дозволяють 
дійти  висновку  про  типовий  для  Полісся  ха
рактер весільного сценарію та пісенного репер
туару, а також про специфічні локальні прояви 
весільної  традиції.  Хоча  структура  полісь
кого  весілля  особливо  й  не  відрізняється  від 
загально білоруського,  однак  простежується 
кар тина його широкої варіативності не тільки в 
межах окремих районів, але й у сусідніх селах. 
Строкатий характер весільної традиції, напов
нений у кожному конкретному випадку непо
вторним  змістом,  підтверджує  самобутність 
весільного жанру щодо певного географічного 
району. 

Об’єктивний  факт  побутування  регіональ
них  особливостей  весільних  традицій  Білорусі 
дає також підстави констатувати, що це саме та 
природна форма, у якій існує білоруське весілля 
в цілому. Регіональні відмінності стосуються як 
структури весілля білорусів,  так  і  окремих об
рядових  елементів,  пісенного  супроводу,  сис
теми  міфологічних  уявлень  та  повір’їв.  У  всіх 
районах Гомельщини, як і Республіки загалом, 
традиційне весілля складається з таких обрядо
вих частин, як «сватанне», «заручыны», «збор
ная  субота»,  «пасад»,  «каравай»,  «вясельнае 
застолле  ў  хаце  жаніха  і  нявесты»,  «пасля
вясельная  частка».  Водночас  більшість  із  за
значених  етапів  характеризується  схожістю  зі 
структурними  компонентами  весілля,  виявле
ними на теренах Українського Полісся 4. Тому 
пропоновану  книгу  цілком  виправдано  можна 
вважати  цінним  джерелом  інформації  для  до
слідників весільної обрядовості по обидва боки 
українсько білоруського кордону. 
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