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анотація / abstract

Основним джерелом для написання праць шлюбно-обрядової тематики слугує текстова й аудіофіксація інформа-
ції від учасників та очевидців весільного дійства. Унаслідок технічного прогресу з’явилися нові засоби збереження та 
відтворення історичної дійсності – фотографії та відеозаписи. Вони як джерела притягують наукову увагу етнологів, 
істориків, соціологів, антропологів та культурологів. 

З кінця ХІХ ст. технічний розвиток надав можливість етнографам, крім малюнків, креслень та схем, здійснюва-
ти фотографування, а  ще згодом  – відеозйомку. Водночас більший масив візуальної та аудіовізуальної джерельної 
бази дослідників складають екземпляри із сімейних архівів. Окрім звичайної побутової зйомки портрета і пейзажу, 
з’явилися перші світлини із документальним та науковим змістом. Стосовно часу появи весільної фотографії, то при-
йнято вважати, що він збігається із виникненням та поширенням фотографії загалом. 

До середини ХХ ст. фотографування наречених здійснювалося у студіях, адже обладнання було громіздким і не-
транспортабельним, а процес знімання – тривалим. Світлини мали портретний характер, позування молодих обмежу 
валося лише однією або двома строгими поставами. Розвиток весільної фотографії перейшов на новий етап після 
Другої світової війни, коли з’явилася нова концепція зйомки подій усього весільного дня.

У період активного впровадження радянської обрядовості присутність фотографа під час реєстрації шлюбу стала 
звичним явищем. Із 1990-х років на весіллі паралельно з репортажним та постановочним фотографуванням стає по-
пулярною відеозйомка за допомогою портативної касетної відеокамери. Спочатку фільмування весільного дня здій-
снювалося фрагментарно, у  короткометражному форматі. З  розвитком фотозйомки виникли й нові варіації відео. 
Здебільшого це короткометражний фільм про історію знайомства та взаємини наречених. Сім’ї молодих намагаються 
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На сьогодні існує чимало праць, при-
свячених різноаспектному вивченню тра-
диційного українського весілля. Основним 
джерелом для написання таких студій слу-
гує текстова й аудіофіксація інформації від 
учасників та очевидців весільного дійства. 
Унаслідок технічного прогресу з’явилися 
нові засоби збереження та відтворення істо-
ричної дійсності  – фотографії та відеоза-
писи. Ці візуальні й аудіовізуальні матері-
али мають інформаційний потенціал, який 
відкриває можливість для більш детально-
го та повноцінного дослідження весільної 
тематики. Фотографія, а  згодом і відео у 
порівнянні з іншим ілюстративним мате-
ріалом стали одними з найточніших засо-
бів відтворення етнографічної дійсності. 

Німецький історик фотографії В.  Беньямін 
зауважував, що, завдяки технічним мож-
ливостям об’єктива, фотографія найбільш 
точно відображає факти видимої реальності, 
порівняно з будь-яким іншим зображенням 
(малюнком, плакатом, навіть кіно) [1, с.  18]. 
Зафіксована на фотографії інформація збері-
гає в собі знання та досвід минулих поколінь, 
що передаються в часі, поки зберігається 
сама фотографія [8, с. 101].

Фотографії та відеозаписи як джерела 
притягують наукову увагу етнологів, істо-
риків, соціологів, антропологів та культуро-
логів. Зокрема, серед сучасних вітчизняних 
авторів варто виділити Л.  Маркітан, яка у 
своїх студіях зауважує на інформативнос-
ті та переконливості фото- і відеодокумен-

відтворити відомі їм традиційні звичаї, характерні їхній місцевості, використовуючи відповідний одяг, атрибути, сло-
весні формули тощо.

Зауважимо, що у час цифрових технологій весільні фото та відео стали доступними для загалу, зокрема, для Інтер-
нет-користувачів. Сучасні наречені є активними користувачами соціальних мереж та спільнот й часто публікують 
свої весільні світлини й кліпи в галереях на своїх віртуальних сторінках, тематичних сайтах чи блогах. Серед молоді 
весільні відеостріми набувають все більшої популярності, тому не виключаємо, що з часом такі трансляції природно 
сформуються у новий звичай сучасного весілля.

Ключові слова: фотографія, відеозйомка, фоторепортаж, фотоальбом, відеотрансляція, онлайн-весілля.

One of the main sources for writing such works is the text and audio recording of information from participants and 
eyewitnesses of wedding ceremony. As technology advances, new means of preserving and reproducing historical reality 
have emerged: photography and video recordings. Photographs and videos as sources attract the scientific attention of 
ethnologists, historians, sociologists, anthropologists, and culturologists. 

Since the late XIXth century, technical development has allowed ethnographers, in addition to drawings, sketches and 
diagrams, to take photographs, and later – videos. At the same time, specimens from family archives constitute a larger array 
of researchers researchers’ visual and audio-visual source bases. Besides ordinary everyday domestic portrait and landscape 
photography, the earliest photos with documentary and scientific contents have appeared. As for the time of wedding 
photography appearance, it is believed that it coincides with the emergence and spread of photography in general. 

By the mid-XXth century, brides had been photographed in studios, as the equipment was cumbersome and nonportable, 
while the filming process was lengthy. Photographs had a portrait nature, the posing of the married couples was limited to 
one or two strict poses. The development of wedding photography has entered a new phase after the Second World War, 
when a new concept of shooting the events of the whole wedding day appeared.

During the period of active introduction of Soviet rituals, the presence of a photographer during the marriage 
registration became commonplace. Since the 1990s, video shooting with a portable videocassette camcorder had become 
popular at weddings in parallel with reportage and staged photographies. Initially, the filming of a wedding day was carried 
out in fragments, in a short-length format. Along with the change in photography formats, new variations of video shooting 
have emerged. For the most part, this is a short film on the history of dating and relationships of the newly married couple. 
Families of the latter try to reproduce the traditional customs known to them and typical of their places of residence, 
namely clothes, attributes, verbal formulae, and wedding gifts.

It is noteworthy that in the age of digital technologies, wedding photos and videos have become available to the general 
public, namely to Internet users. Modern newly married couples are active participants of social networks and communities 
and often publish their wedding photos and clips in galleries on their virtual pages, individual thematic sitesб or blogs.

Among young people, such wedding video streams become increasingly popular, so it is not inconceivable that as time 
goes by, such broadcasts will naturally form a new custom of modern weddings.

Keywords: photography, video recording, photo-report, photo album, video broadcast, online wedding.
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тів  [10]. У  науковому доробку О.  Коляструк 
містяться цінні розвідки, що стосуються 
використання візуальних джерел для дослі-
дження та реконструкції повсякденного 
життя [6]. На увагу заслуговують публікації 
В.  Дмитрюк [4] про фотографію як явище в 
етнічних культурах та Я. Красилюк про осо-
бливості нагромадження історичної пам’яті 
через світлини [8]. 

З кінця ХІХ ст. технічний розвиток надав 
можливість етнографам, крім малюнків, 
креслень та схем, здійснювати фотографу-
вання, а  ще згодом  – відеозйомку. Водночас 
більший масив візуальної та аудіовізуаль-
ної джерельної бази дослідників складають 
екземпляри із сімейних архівів. Наповнення 
сімейних архівів здійснювалося відповідно 
до доступності в побуті засобів та приладів 
технічного прогресу. Спочатку в сім’ї збе-
рігали по кілька чорно-білих фотографій, 
згодом родинний архів збільшувався, напо-
внюючись якісними кольоровими світлина-
ми й відеозаписами. 

Сьогодні портативні й легкі у користуван-
ні фотоапарати відтворюють якісну картин-
ку. Це, звичайно, значно полегшує як процес 
самостійної фіксації, так й аналіз етногра-
фічного матеріалу, відібраного із сімейних 
архівів. Перші ж фотографічні зображення 
отримували в результаті тривалого процесу. 

Відомо, що в 1826  році Джозеф Ніпс 
зафіксував вид з вікна після 8-годинного екс-
понування за допомогою камери-обскури на 
олов’яній пластинці. У 1839 році Жак Дагерр 
отримав зображення після 30-хвилинного 
експонування іншим способом – за допомо-
гою мідної пластини та парів ртуті. З появою 
фотоапарата марки «Кодак», винайденого 
Джорджем Істматом у 1888  році, був зро-
блений великий крок у використанні фото-
графії як історичного документа. Коротші 
витримки і портативність «Кодака» збіль-
шили можливості для того, щоб домогтися 
природності зображення на світлині, зна-
чно розширили низку сюжетів, що їх могло 
фіксувати око фотографа, і змінили характер 
репортажу [7, с. 260]. 

В Україні фотографію представили в 
1840-х  pоках іноземці, які були учасниками 
щорічних міжнародних Київських ярмар-
ків  – «Контрактів», й  згодом залишилися 
на постійне проживання. Зокрема, француз 
Шарль-Поль Гербст відкрив у Києві фото-
студію. Протягом 1860–1890  pоків почали 
функціонувати фотостудії в Одесі, Харкові, 
Полтаві та інших великих містах. Дослідники 
фотографії зауважують, що до 1914  року в 
Києві працювало близько 70  комерційних 
фотографів, а в Одесі – близько 40 [15]. 

Окрім звичайної побутової зйомки пор-
трета та пейзажу, з’явилися перші світли-
ни із документальним та науковим змістом. 
Стосовно часу появи весільної фотографії, 
то прийнято вважати, що він збігається із 
виникненням та поширенням фотографії 
загалом. На перших фотознімках середини 
40-х років XIX ст., які дійшли до наших днів, 
зображені саме молодята [1]. 

Перші кінокадри людство побачило тіль-
ки в 1885  році, коли брати Люм’єри запа-
тентували кіноапарат для зйомки і проек-
ції «фотографій, що рухаються», назвавши 
його «кінематографом». Згодом вдоскона-
лення та розвиток техніки відкрили нові 
перспективи перед засобами зображальної 
фіксації історичної дійсності – у другій поло-
вині ХХ ст. з’явився відеозапис [10, с. 36]. 

На межі XIX–XX ст. фотографія ще зали-
шалася цінною та недешевою. У  цей період, 
як зауважує О.  Пригарін, фотографії пре-
зентували міське середовище й належали 
заможним верствам населення [14].

Напрацювання науковців, пов’язані із 
фотографією в етнографії, дозволяють зро-
бити хронологічну періодизацію створення 
та існування знімків: 1)  традиційний пері-
од (кін. ХІХ  – 30-ті  роки ХХ  ст.)  – побу-
тує студійний формат портретного жанру, 
а також акцентування на знакових моментах 
життя, зокрема весілля; 2)  модерний період 
(40–90-ті  роки ХХ  ст.)  – етап «фотоліто-
писів»  – сімейних альбомів та різного роду 
фотоколажів, репортажної зйомки важли-
вих родинно-публічних подій; 3)  сучасний 
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період (поч. ХХІ  ст.)  – ера «постфотогра-
фії», яку спричинила цифрова революція і 
для якої характерна фіксація фотоспадщини 
в середовищі культури за допомогою нако-
пичення автоусвідомлень, вражень та вну-
трішнього бачення її носіїв  [13]. Відповідно 
така ж періодизація накладається на розви-
ток та побутування весільної фотографії. 

До середини ХХ  ст. фотографування 
наречених здійснювалося у студії, адже 
обладнання було громіздким і нетранспор-
табельним, а  процес знімання  – тривалим. 
Світлини мали портретний характер, позу-
вання молодих обмежувалося лише одні-
єю або двома строгими поставами. Часто 
фотозйомки могли проходити за день до або 
після весілля. Для таких світлин молодята 
позували не у весільному строї, а лише у кра-
щому святковому вбранні. Також для фото-
графування подружжя могли використову-
вати пропонований студією одяг. Крім таких 
невідповідностей, були й інші неточні відтво-
рення вбрання. Зокрема, за браком коштів чи 
через неможливість їх добути молоді не мали 
при собі обрядових та знакових весільних 
елементів одягу. У  таких випадках світлини 
зазнавали художньої обробки  – домальову-
вали вінок чи фату нареченій, квітку – наре-
ченому. При етнографічному аналізі таких 
весільних знімків варто враховувати спосіб 
отримання зображення. 

Розвиток весільної фотографії перейшов 
на новий етап після Другої світової війни, 
коли з’явилася нова концепція зйомки подій 
усього весільного дня. Цьому почасти спри-
яло удосконалення системи фотозйомки і 
поява компактного спалаху. Фотографи, які 
швидко сприйняли нові технології, приходи-
ли на весілля, робили знімки і після урочис-
тості намагалися їх продавати. Незважаючи 
на низьку якість таких світлин, це створи-
ло велику конкуренцію для професійних 
фотостудій. Ситуація, що склалася, змусила 
фотографів у прямому сенсі слова вийти за 
межі своїх студій і почати знімати під час 
самого свята [16]. Саме так поряд із портрет-
ним стилем весільної фотографії з’являється 

новий  – фотожурналістика. На сьогодні це 
два основних напрями весільної зйомки.

У період активного впровадження радян-
ської обрядовості присутність фотографа 
під час реєстрації шлюбу стала звичним 
явищем. Зокрема, такі послуги пропонували 
відділи обрядових служб, які були створе-
ні при Палацах одружень. Відтак, сімейні 
архіви містять більше знімків, зроблених під 
час офіційної частини, ніж під час святкової 
гостини, застілля. Здебільшого на світлинах 
зафіксовано ключові дії реєстрації шлюбу  – 
запалення нареченими факела, підпис акто-
вого запису, обмін обручками. Примітно, 
що узяті із різних родинних альбомів фото-
графії цього періоду презентують однакові 
особливості та деталі проведення реєстра-
ції шлюбу  – оформлення урочистих залів, 
вбрання розпорядників, великий стіл для 
розпису, прикрашений рушником, хлібом 
(короваєм) та квітами. Зауважимо, що такі 
світлини чітко окреслюють впроваджені 
шаблони весільної обрядовості  – зроблені в 
різних регіонах, вони не відображають етно-
графічних особливостей укладання шлюбу. 

Пізніше формат весільної фотозйомки 
змінюється, виникає новий жанр  – весіль-
ний фоторепортаж, який передбачає хроно-
логічне знімання всього весільного дня без 
втручання фотографа. При такому форматі 
зйомки вартісними та етнографічно зміс-
товними є світлини, зроблені під час нео-
фіційної частини весілля. Адже, незважаю-
чи на курс впровадження нової радянської 
обрядовості, друга частина весілля, а  саме 
пригощання та гуляння, здебільшого про-
водилася у традиційному ключі, особливо в 
сільській місцевості. Під час аналізу таких 
фотознімків примічаємо традиційні явища, 
а  саме  – зображення зустрічі молодих, зні-
мання фати, святкового столу, танців. Як 
зауважує О.  Коляструк, фотографії майже 
завжди відбивають звичаї і світогляд того 
періоду, коли їх знімають [7, с.  261]. Відтак, 
на світлинах періоду радянської обрядовос-
ті простежуємо співіснування традиційних 
та нових весільних елементів. Прикладом 
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цього є вбрання нареченого: на ньому кла-
сичний костюм, але з хусткою збоку, або 
зафіксовані випадки, коли наречені на реє-
страцію шлюбу прибували з короваєм на 
вишитому рушнику.

Із 1990-х  років на весіллі паралельно з 
репортажним та постановочним фотогра-
фуванням стає популярною відеозйомка за 
допомогою портативної касетної відеокаме-
ри. Спочатку фільмування весільного дня 
здійснювалося фрагментарно, у  коротко-
метражному форматі. Оскільки для запи-
су використовували відеокасету, то, відпо-
відно, зйомки весільного дня вміщували в 
1–15  години плівки. Відеофіксацію прово-
дили зазвичай під час кількох ключових ета-
пів весілля: зустріч наречених, реєстрація 
шлюбу, вінчання, знімання фати, обдаруван-
ня та частування короваєм. Сучасна весільна 
відеозйомка передбачає наявність сюжету, 
попередньо складеного індивідуального 
сценарію, продуманий антураж, художні 
та стилістичні елементи. Загалом процес 
весільної відеозйомки, як і фотографування, 
можна розділити на два формати: репортаж-
на, яка передбачає детальне відображення 
усіх подій на весіллі, та постановочна, яку 
провадять за попередньо складеним сюже-
том, використовуючи тематичні декорації чи 
обстановку. Найчастіше постановочні кадри 
фіксують під час вбирання та підготовки 
до зустрічі наречених. З  появою компак-
тної відеокамери в перебіг весільного дня 
додали окремий пункт  – виїзну фотосесію 
та фільмування, які зазвичай відбуваються 
після реєстрації шлюбу чи вінчання, перед 
святковим застіллям. Фото- та відеозйомку 
здійснюють в декорованій студії або на вули-
ці біля визначних місць. В. Борисенко заува-
жує, що зйомка під час прогулянки порів-
няно нова загальноукраїнська традиція [2, 
с. 197]. Примітно, що так звана весільна про-
гулянка стала популярною серед молоді й 
на сьогодні практично входить у структуру 
весілля як обов’язковий пункт. 

Поряд із постановочною зйомкою побу-
тують хронологічні й невимушені фото- та 

відеокадри, які здійснені під час приготувань 
до певних обрядів чи між ключовими етапа-
ми весілля. Не втручаючись у весільний про-
цес, операторам часто вдається зафіксувати 
весільних персонажів у дії, без позування та 
гри на камеру. Такі світлини та відеозаписи 
відкривають весілля з іншого боку, з  середи-
ни. Наприклад, для постановочної зйомки 
нареченій здебільшого допомагає наряджа-
тися старша дружка чи дружки, водночас у 
сімейних архівах зберігаються фотографії, на 
яких зображено, що насправді мати допомагає 
одягтися, а зачіску й макіяж роблять відповід-
ні спеціалісти. Також під час якогось обряду 
для постановочних кадрів задіюють розпо-
рядника весілля (тамаду, ведучого), насправді 
ж у нього сценічні обов’язки, а виконувачами 
здебільшого є близькі родичі наречених – від-
повідають за обрядові атрибути, слідкують за 
перебігом та виконанням етапів весільного 
дня, запрошують гостей до столу чи танців. 

Паралельно зі зміною форматів фото-
зйомки виникли й нові варіації відео. 
Здебільшого це короткометражний фільм 
про історію знайомства та взаємини нарече-
них. Головні герої, молоді, намагаються від-
творити ключові моменти відносин – першу 
зустріч, побачення, освідчення. Очевидно, 
що такі відео є постановочними, виконують 
естетичне й пам’ятне призначення. Сьогодні 
поряд із довготривалою репортажною зйом-
кою всього весілля стає популярною кліп-
версія, яка включає найважливіші та най-
яскравіші моменти весільного дня. 

Зауважимо, що весільний день нині 
планують з урахуванням фото- та відеоз-
йомки, які потребують додаткового часу. 
Переглянувши фото- і відеоматеріали із 
різних сімейних архівів, виділяємо схожі 
сюжетні сцени весільного дня: вбирання 
наречених, прощання із молодістю, бать-
ківським домом, благословення батьками, 
зустріч молодих, викуп, реєстрація шлюбу, 
вінчання, проїзд весільного кортежу, при-
вітання молодих, перший танець, святкове 
застілля, танцювально-розважальна програ-
ма та покривання молодої.
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Популярності набирає тенденція філь-
мування заручин чи сватання. Такі кадри 
дають можливість визначити рівень збере-
ження традицій та особливості проведен-
ня обрядів. Якщо на сьогодні здебільшого 
власне весілля проводиться за осучасне-
ним сценарієм, адаптованим до західних 
звичаїв, то передвесільний етап включає 
більше традиційних ознак. Сім’ї наречених 
намагаються відтворити відомі їм тради-
ційні звичаї, характерні їхній місцевості, 
використовуючи відповідний одяг, атрибу-
ти, словесні формули тощо. Такі заздале-
гідь змонтовані відеокліпи інколи включа-
ють у розважальну частину  – презентують 
гостям під час святкового застілля. Варто 
зауважити, що показ фото й відео, які пре-
зентують обрядові дійства передвесільного 
етапу, має ефект популяризації народних 
шлюбних традицій серед присутніх гостей, 
головним чином молоді. Зокрема, відеоза-
писи передвесільного циклу є етнографічно 
вартісними, адже не тільки поповнюють 
польову дослідницьку базу, а  й відтворю-
ють сучасні реалії підготовки до укладання 
шлюбу та побутування традиційних обря-
дів у передвесільному циклі. 

Зауважимо, що за час побутування у 
структуру весілля увійшов не тільки про-
цес фото- та відеозйомки, а  й додалися нові 
постійні учасники  – фотограф та відеоопе-
ратор. Вони під час весілля частково пере-
бирають на себе функції розпорядників  –  
за їхньою вказівкою розпочинають певний 
етап обрядового чи розважального дійства, 
саме того, яке має бути обов’язково відзнято. 
Безпосередня участь та функції операторів 
на сучасному весіллі надають їм значимості 
та проявляють їх як нових, уже обов’язкових, 
весільних персонажів. 

З кінця ХХ ст. на весіллі, у зв’язку зі збіль-
шенням доступності технічних засобів, 
почала побутувати аматорська зйомка. Крім 
професійних, на весіллі були ще один-два 
оператори-аматори з гостей, які використо-
вували власні компактні фото- та відеокаме-
ри. Зокрема, це зауважує дослідниця весіль-

ної обрядовості В.  Дмитрюк, вказавши, що 
у сімейних альбомах поряд з професійними 
з’явилися аматорські весільні фотографії, 
зроблені гостями та родичами [4, с. 80]. 

Сьогодні ж на весіллі більшість присут-
ніх мають змогу фіксувати святкове дійство. 
Зауважимо, що аматорські фотографії та 
відео частково відображають реалії сучас-
ного весілля, адже здебільшого така зйомка 
здійснюється фрагментарно та з вигідного 
автору ракурсу. Зокрема, О. Кісь вказує, що 
аматорське фотографування намагається 
конструювати світлину в такий спосіб, щоб 
показати дійсність якнайкраще, додаючи 
до неї навіть яку-небудь мрію чи прагнен-
ня. Натомість неприємні чи непривабливі 
моменти залишають за кадром. Тому зрозу-
міло, що вивчаючи повсякденність за допо-
могою таких фотографії, велику їх частину 
ми не побачимо, не зможемо реконструювати 
[13]. Так само відбувається й з відеоматеріа-
лом  – у  кадр аматорської зйомки потрапля-
ють лише ті дійства, які автор вважає важ-
ливими, цікавими чи веселими. Наприклад, 
гості-оператори частіше знімають розва-
жальну частину весілля (танці, конкурси 
та змагання між нареченими, хлопцями та 
дівчатами), ніж традиційні обрядові дійства. 

За час існування весільної фотографії та 
відеозйомки відбулися й певні трансфор-
мації їхнього зберігання та побутування. 
Одним із найпоширеніших способів орга-
нізованого зберігання світлин є фотоаль-
бом. Його виникнення збігається із появою 
фотографії. Спочатку це були книги, у яких 
розміщували перші фотографічні експе-
рименти. Фотоальбоми масово з’явилися 
у продажу пізніше, коли фотографії стали 
доступніші [1, с.  117]. Із розвитком і поши-
ренням фотосправи, появою любитель-
ської фотографії у 20–30-х  роках ХХ  ст. 
фотоальбом входить у побут широких кіл 
міського населення і частково сільського, 
серед якого переважають настінні фото-
колажі  [5]. Зокрема, фотоальбоми часто 
були й весільним подарунком для молодих. 
Формат такого альбому передбачав само-
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стійне заповнення подружжям світлинами 
та підписами до них. Фотоальбоми, зокрема 
й весільні, набули статусу сімейної релік-
вії, у  них пильно зберігали кожну світли-
ну. Як зауважує О.  Пригарін, до середи 
ни XX ст. будь-який знімок передбачав дов-
готривале збереження, характерним було 
дбайливе ставлення до кожного екземпля-
ра, оскільки він був засобом «документу-
вання» важливої події. Розташування на 
почесних місцях, іноді поряд із іконами, 
дозволяє припустити, що весільні портре-
ти молодят функціонували як фамільні 
ікони  [14]. Дуже часто весільні фотографії 
розсилалися поштою тим родичам, які не 
були присутні на весіллі.

Наприкінці ХХ ст. доступність фотоплів-
ки та спосіб її цілісного проявлення дали 
можливість поповнювати сімейні архіви 
великою кількістю весільних фотографії. 
Загальна чисельність професійних та ама-
торських світлин весільного дня складає 
від кількох десятків до пари сотень. Як уже 
зазначалося, крім фотографування, з  поя-
вою компактної відеокамери й фільмування 
стало майже обов’язковим пунктом весіль-
ного дня. Відеозаписи зберігали на магніт-
ній касеті в одній або двох копіях, згодом 
почали використовувати компакт-диски. 
Переважно доступ до вільного перегляду 
весільних фото й відео мали лише члени сім’ї 
чи близькі родичі. Для решти родичів чи тих, 
хто не зміг потрапити на весілля, проявля-
ли по кілька фотолистівок, а  весільне відео 
здебільшого переглядали у сімейному колі. 
Світлини та відео сімейного архіву дбайливо 
зберігали та не передавали в чужі руки. 

Від початку ХХІ  ст. розвиток та поява 
цифрових технологій змінили не тільки спо-
сіб отримання фото та відео, а й можливості 
їхнього зберігання та накопичення. Сучасні 
гаджети за рахунок більшого обсягу вбудо-
ваної цифрової пам’яті дозволяють набути 
значну кількість фото та відео. Зауважимо, 
що нові технології дають можливість й для 
дослідників фіксувати сучасну весільну 
обрядовість не фрагментарно, а  у повному 

обсязі протягом усього виконання обря-
ду. Крім цифрових носіїв  – карта пам’яті, 
флеш-карта  – для зберігання фотографій та 
відеозаписів використовують файлообмін-
ники у всесвітній мережі, де за відповідним 
посиланням надається доступ для перегляду 
матеріалів. Примітно, що для друку сучасні 
наречені відбирають лише невелику кіль-
кість знакових світлин, на яких зображено 
ключові дійства весільного дня. Популярним 
і осучасненим варіантом весільного альбому 
є фотокнига, на сторінках якої відбито фото-
графії за сюжетом з коментарями та відповід-
ною художньою обробкою. 

Зауважимо, що у час цифрових технологій 
весільні фото та відео стали доступними для 
загалу, а  саме  – для Інтернет-користувачів. 
Сучасні наречені є активними користува-
чами соціальних мереж та спільнот й часто 
публікують свої весільні світлини й кліпи 
в галереях на своїх віртуальних сторін-
ках, окремих тематичних сайтах чи блогах. 
Крім таких варіантів демонстрування подій 
весільної дня, Інтернет-сфера дозволяє здій-
снювати пряму трансляцію (відеострім) 
святкового дійства. Найчастіше таку тран-
сляцію проводить хтось із присутньої моло-
ді або ж і самі наречені на своєму акаунті в 
соціальній мережі. Здебільшого відеострім 
здійснюють під час шлюбної церемонії, свят-
кового застілля чи розважально-танцюваль-
ного дійства. Серед молоді весільні відео 
стріми набувають все більшої популярності, 
тому не виключаємо, що з часом такі трансля-
ції природно сформуються у новий звичай 
сучасного весілля. Під час відеотрансляції 
за урочистостями та святкуваннями можуть 
спостерігати користувачі соціальних мереж, 
які фактично не були запрошені на весілля, 
але виявляють зацікавленість до весільного 
видовища. Вважаємо, що це явище  – спо-
стереження за укладанням шлюбу, у  зв’язку 
із розвитком технологічних можливостей 
трансформувалося зі звичаю традиційного 
весілля, коли незапрошені ходили «дивити-
ся на молоду». Зокрема, дослідники тради-
ційної обрядовості зазначають: «Не запро-
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шені батьками та молодими збиралися і при-
ходили під вечір  – “дивитися на молоду”. 
Для них господарі готували лавки у дворі. 
Незапрошені могли танцювати, слухати 
музику, спілкуватися з молодими, від цього 
весілля ставало багатолюднішим, перепо-
вненим гомоном та жартами» [17, с.  131]. 
«Цим людям і музикантам роздавали спід-
ню частину короваю» [9, с. 36]. 

Відеотрансляція дає можливість залучи-
ти до весільного дійства додаткових учасни-
ків, створює відчуття присутності тих, хто на 
весілля не зміг потрапити через певні обста-
вини, зокрема, через сучасні епідеміологічні 
чи суспільно-політичні ситуації. В  Україні 
від початку карантинних обмежень уже 
відомі випадки проведення дистанційного 
онлайн-весілля. Молодята разом із івент-
агентством у режимі онлайн обговорили 
деталі церемонії, підібрали сукню та місце 
проведення. Власне на церемонії укладання 
шлюбу наживо були присутні лише наречені, 

решта учасників – в онлайн-режимі, зокрема 
й ведуча-розпорядник [11]. Розважальна час-
тина весілля (привітання, танці) також про-
водилася в інноваційному форматі. 

Відзначимо, що процес знімання став 
настільки популярним і важливим для наре-
чених та гостей, що проходить через усе 
весільне дійство, як у день весілля, так і під 
час підготовки. Сучасні інноваційні техно-
логії виводять у новий формат укладання 
шлюбу та організацію весілля, а  цифрові 
пристрої розширюють можливості фіксації 
та зберігання весільних фото- та відеомате-
ріалів. Водночас варто зауважити, що ауді-
овізуальні матеріали не можуть у повному 
обсязі відобразити етнографічну дійсність 
сучасної весільної обрядовості, адже багато 
кадрів є постановочними та продубльова-
ними. Більш інформативним та значимим 
для дослідження сучасної обрядовості буде 
спостереження за проведенням весіллям у 
новому онлайн-форматі.
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