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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми зумовлена, передусім, необхідністю вивчення 

регіональної специфіки весільного фольклору як важливої складової української 

самобутності, а також відсутністю грунтовних робіт, які б повністю охоплювали 

цю тематику.  

Весільна обрядовість Західного Полісся, в силу відсутності зовнішніх 

впливів, зуміла зберегти свою архаїчність. На жаль, у зв’язку з несприятливою 

соціокультурною та політичною ситуацією, яка склалася в Україні протягом 

останніх десятиліть, унікальна інформація, яку містять, передусім, весільні пісні, 

втрачається. На разі цей процес уже фактично завершився, тому проблема 

збереження і опрацювання весільного фольклору стоїть перед науковцями 

гостро, як ніколи. Варто зазначити, що весільна обрядовість, у тому числі і 

західнополіська, уже неодноразово ставала предметом наукових розвідок, проте 

питань без відповідей лишилося значно більше, аніж тих, які фольклористам 

вдалося вирішити.  

Серед науковців, які присвятили свої студії вивченню весільного 

фольклору, в тому числі й західнополіського – Микола Костомаров, Михайло 

Максимович, Олександр Потебня, Павло Чубинський, Михайло Грушевський, 

Галина Сухобрус, Марія Шубравська, Олександр Правдюк, Гнат Танцюра, Іван 

Денисюк, Віктор Давидюк, Олена Гром, Зоряна Марчук, Світлана Подолюк. 

Однак питання регіональної специфіки поетики західнополіського весільного 

фольклору до сьогодні порушене не було. Таким чином, тема нашої 

кандидатської роботи в умовах сьогодення є надзвичайно актуальною. 

Мета дисертації – з’ясування регіональної специфіки весільного 

фольклору Західного Полісся, осмислення його ролі у обрядових та 

позаобрядових ситуаціях, розкриття зв’язку із загальноукраїнським пластом 

досліджуваного різновиду фольклору і, в першу чергу, – виявлення особливостей 

поетики цього жанрового різновиду. Особливий інтерес становить реконструкція 

на основі пісенних текстів змісту та часової регламентації обрядових дійств, а 

також динаміки їх спрощення. 
У процесі реалізації дослідницької мети передбачено вирішення низки 

завдань, зокрема:  

- Окреслити межі досліджуваного фольклорно-етнографічного регіону; 

- висвітлити історію вивчення західнополіських весільних пісень; 

- встановити на основі лінгвістичних особливостей текстів механізми 

формування весільно пісенної традиції Західного Полісся; 

- конкретизувати власний контент терміну «поетика»; 

- реконструювати зміст та динаміку еволюції західнополіського весільного 

обряду на основі пісенних текстів; 

- розкрити символіку основних весільних обрядодійств та атрибутів; 

- з’ясувати способи вираження символіки та семантики образів 

західнополіських весільних пісень; 

- узагальнити специфіку творення образів-символів у піснях; 
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- визначити основні зображально-виражальні засоби досліджуваного 

обрядового пісенного матеріалу. 

Об’єктом дослідження є західнополіський весільний пісенний фольклор, 

зокрема неопубліковані архівні матеріали Інституту культурної антропології, 

особисті записи автора, а також фольклорні збірники ХІХ-ХХІ ст. 

Предмет дослідження – поетика весільних пісень Західного Полісся в 

процесі функціонування та динаміки регіонального обряду. 

Методологія дослідження передбачає застосування комплексного підходу 

до вивчення явищ нематеріальної культури. Для розв’язання конкретних завдань 

застосовано філологічний, порівняльно-історичний, генетично-історичний 

методи та метод польових досліджень. Філологічний метод застосовано при 

відборі текстів весільних пісень та меморатів на весільну тематику. 

Порівняльно-історичний метод використано при порівняльному вивченні 

функціонування весільнопісенних текстів в обрядовому контексті Західного 

Полісся з ХІХ по ХХІ ст. Генетично-історичний метод мав місце при 

встановленні походження весільних текстів у західнополіському весільному 

обряді. Метод польових досліджень слугував для уточнення меж поширення 

деяких архаїчних ритуалів, оспіваних у весільних текстах.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що це перше 

комплексне дослідження поетики весільного фольклору Західного Полісся і 

перша спроба дослідити його специфіку на регіональному рівні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані при написанні навчальних посібників та методичних 

рекомендацій, розробці спецкурсів, укладанні курсів з фольклористики, 

культурології та краєзнавства, написанні курсових, дипломних та магістерських 

робіт. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота була апробована 

на таких міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: Українська 

мова і культура у загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи    

(м. Київ, 2014 р.); Українська народна культура в контексті збереження та 

розбудови державності (Треті Максимовичівські читання) (м. Черкаси, 16-17 

вересня 2014 р.); Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень 

(м. Луцьк, 2014 р.); «Фестиваль науки» Інституту філології та журналістики     

(м. Луцьк, 2015 р.); Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень 

(м. Луцьк, 2015 р.); Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені професору Лідії Дунаєвській (м. Київ, 2015 р.) 

Публікації. Основні результати дослідження відображені у 12 публікаціях 

автора, з них 6 статей опубліковано у фахових виданнях, що відповідають 

вимогам МОН України, 1 – у закордонному виданні та 5 тез доповідей у 

матеріалах вітчизняних та міжнародних наукових конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг дослідження – 226 

сторінок, із них 203 – основного тексту.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У «Вступі» обгрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету та 

завдання, розкрито наукову новизну роботи та її методологічну основу, 

окреслено об’єкт та джерельну базу дослідження, подано рекомендації щодо 

практичного застосування отриманих результатів, а також наведено дані про 

апробацію положень дисертації та висвітлення її змісту у публікаціях. 

Перший розділ дисертації – «Західнополіський весільний фольклор у 

генетичному дискурсі» – складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. – «Наукові інтенції Західного Полісся» – висвітлено 

історію встановлення територіальних меж цього фольклорно-етнографічного 

регіону. Часом з об’єктивних, а іноді і з кон’юнктурних причин фольклористи та 

етнографи не вводили до складу Західного Полісся Холмщини та Підляшшя, 

вважаючи їх окремими регіонами. Проаналізувавши історію формування 

етнорегіону, дисертантка не вбачає жодної їх винятковості і проводить межі 

Західного Полісся північніше від умовної лінії Устилуг – Володимир-

Волинський – Луцьк аж до річки Горинь, яка окреслює південну межу регіону. 

Східний кордон проходить по річці Горинь із півдня на північ до Давид-Городка, 

потім по річці Прип’ять на захід, охоплюючи північні землі сучасної Білорусі 

(історичну Берестейщину). Західна межа проходить приблизно річці Західний 

Буг, вклинюючись по річці Нарві на територію історичного Підляшшя, що 

етнографічно має всі ті особливості, що й Західне Полісся.  

За адміністративно-територіальним принципом його обмежують населені 

пункти Устилуг – Володимир Волинський – Луцьк – Костопіль – Сарни – Турів – 

Лунинець – Ганцевичі – Іванцевичі – Гайнувка – Дорогичин (над Бугом) – Холм.  

Принаймні весільна пісенність у цих межах упродовж ХІХ – ХХ ст. не 

виявляє істотних відмінностей ні в лексичному, ні в текстуально-поетичному 

планах. Цілком оригінальні тексти, невідомі в інших місцевостях, як і деякі 

обрядові відмінності, трапляються на Пінщині, тобто етнографічному Загородді, 

що легко пояснюється особливою географічною відособленістю цього локусу 

через заболоченість, що утруднювало спілкування не тільки з сусідніми 

районами, але й між сусідніми, проте доволі віддаленими між собою селами. 

Введені нами в етнокультурні межі Західного Полісся села Холмищини і все 

Підляшшя жодних кардинальних відмінностей у побутуванні пісенного 

фольклору, в т.ч. й весільного, не виявляють. 

 Серед причин особливої «консервації» західнополіського фольклору 

встановлено географічні та кліматичні чинники, які зумовили мінімальну 

міграцію населення в межах регіону. 

У підрозділі 1.2 – «Дослідження весільного фольклору Західного Полісся 

та його актуальні проблеми» – висвітлено стан розробки цього фольклорного 

пласту на сучасному етапі. Зокрема, увагу зосереджено на історії записів та 

виданні збірників весільного фольклору досліджуваного регіону. Також 

зроблено ретроспективний огляд джерел починаючи від опублікованих більше 

століття тому праць К. Вуйціцкого, З. Доленги-Ходаковського, Ф. Колесси,       

О. Кольберга, М. Костомарова, К. Мошиньського, М. Янчука, до матеріалів, 
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зібраних сучасними дослідниками весільного фольклору Західного Полісся, 

серед яких – І. Денисюк, В. Давидюк, О. Цвид-Гром, О. Білик, З. Марчук та ін. 

Серед нагальних питань – динаміка західнополіського весільного 

фольклору упродовж усього періоду його побутування. К. Мошинський та         

Р. Кирчів вказували, що Полісся попри його консервативність – це зона складних 

міжетнічних взаємовпливів, тому народна культура населення цього краю 

виявляє всебічні зв’язки. Окрім того, тут збереглося чимало архаїчних явищ, які 

легко впізнаються в культурах народів, які не контактували з поліщуками й не 

мали спільної історії (киргизи, таджики). Їх не можна пояснити інакше, як 

виявом доісторичних чинників, найвірогідніше – арійських. Поки сучасна 

українська наука матеріально не спроможна вийти на відомі наукові горизонти, 

завдання вітчизняної фольклористики полягає в консервації, каталогізації та 

картографуванні весільних явищ для подальшого порівняльного вивчення та 

з’ясування механізмів формування регіональних варіантів . 
Підрозділ 1.3. – «Гетерогенність весільних текстів Західного Полісся» 

– висвітлює питання походження зразків весільного фольклору Західного 

Полісся в наявному репертуарі виконавиць.  

Не тільки різні історичні умови призводили до появи регіональних 

варіантів, може бути, що й навпаки – це регіональні варіанти в процесі 

міжрегіональних комунікацій витворили національний тип весільного обряду. В 

основі його формування лежали й давніші етноісторичні, кліматичні, побутові 

чинники. Інакше звідки могли взятися відповідники українських обрядів у 

народів, з якими українці не мали спільного історичного минулого, а отже 

міжсусідські взаємодії як такі неможливі. Не випадково окремі відповідники 

української весільної звичаєвості, в тому числі й регіональної західнополіської, 

знаходимо з одного боку в литовців, латишів, білорусів, поляків, з іншого – у 

словаків, хорватів, сербів, ще з іншого – в киргизів і таджиків.  

Походження весільних текстів Західного Полісся можна з’ясувати лише на 

основі аналізу різних цілісних місцевих варіантів, які містять у собі значний 

відсоток автентичності. Адаптація ж фольклорних текстів має двосторонній 

характер. Адаптуються як літературні тексти до західнополіського діалекту (це 

відбувається як унаслідок фонетичної обробки самими виконавцями цих пісень, 

так і внаслідок творення нових варіантів додаванням нових куплетів), так і 

навпаки.  

Різновекторність походження весільних текстів підтверджується цілою 

низкою лінгвістичних маркерів. На основі аналізу раніше неопублікованих (а 

відтак і не відредагованих) матеріалів з фонду Інституту культурної 

антропології, особистих записів автора та численних збірників весільних пісень, 

виокремлено такі верстви текстів весільного фольклору Західного Полісся: 

тексти літературною мовою, які трапляються в записах багатьох дослідників та 

звучать однаково незалежно від того, в якому регіоні були записані. Зрідка в 

таких текстах проявляються фонетичні діалектизми. Схоже, що такі літературні 

тексти дісталися в цей регіон в 60–70 роках, коли географія шлюбів значно 



5 
 

 

розширилась. Міграція могла відбутись якщо не з Центральної України через 

Волинь, то з самої Волині 

У ході тривалого побутування в діалектному середовищі тексти весільних 

пісень можуть набувати окремих місцевих рис. Проте їх діалектна обробка 

зазвичай буває незначною і найчастіше відбувається там, де мовний аппарат 

мовця не пристосований до вимовляння окремих слів і словосполучень. На цій 

основі виділено в окрему группу тексти літературною мовою в діалектній 

обробці. 

У процесі побутування в освіченому середовищі або ж внаслідок 

неправильної фіксації записувачами ознаки місцевого походження фольклорного 

тексту там, де це не стосується лексичних діалектизмів, можуть зникати. Так у 

фольклорних записах з’являється категорія олітературених діалектних текстів. 

Головний критерій, за яким їх легко відрізнити від текстів літературною мовою в 

діалектній обробці, – вузький локус побутування. Часом їхня кількість росте 

через сучасне олітературення діалектних текстів. Внаслідок запису 

некваліфікованими виконавцями їхня кількість у фольклорних збірниках 

подвоюється чи й потроюється. Часом внаслідок того, що кореспонденту під час 

співу не вдається почути правильно всі слова, особливо, якщо вони йому не 

знайомі. Інша причина – слова записуються не безпосередньо під час співу, тоді 

респонденти їх плутають, часто міняють місцями, зводячи нанівець усю ритмо-

поетичну структуру тексту. Часто від колишнього автентичного тексту внаслідок 

тривалого побутування в освічених колах чи внаслідок непрофесійної фіксації 

залишаються лише окремі слова, 

Більшість серед наявних записів західнополіського весільного фольклору 

складають діалектні тексти. Перша їхня ознака – насиченість малозрозумілими 

для загалу регіоналізмами, а почасти й локалізмами, що унеможливлює їх 

олітературення, застосування якого до того ж погіршує ще й поетичну якість 

тексту, оскільки найперше ущент руйнує риму. 

Таким чином, тексти весільних пісень Західного Полісся відображають 

динамічний процес творення місцевого канону. На жаль, сучасна мовна ситуація 

сприяє зворотному процесу,  

Визначена атрибуція пісенного тексту дійсна лише на момент його 

фіксації, оскільки вже наступне його виконання може проявити окремі зміни. 

Найменша зміна умов (освіта виконавця, кваліфікація кореспондента тощо) 

призводить до неминучої мімікрії чи то адаптації. 

 Отож, весільна пісенність Західного Полісся з генетичного погляду 

неоднорідна. Гетерогенність визначається цілою низкою лінгвістичних маркерів. 

Однак переважну більшість тут становлять тексти місцевого походження. 

Другий розділ дисертації – «Поетика західнополіського весільного 

фольклору» – присвячений з’ясуванню питань змісту та символіки обрядодій, 

атрибутів, образів, визначенню поетично-виражальних засобів, відтворенню 

поетичної цілісності весільного фольклору. 

У підрозділі 2.1. – «Семантика терміну «поетика» у філологічних 

студіях» – висвітлено основні парадигми цієї наукової категорії в 
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літературознавстві та фольклористиці, а також подано авторське бачення 

терміну, яке випливає з практики його застосування щодо явищ фольклору: це 

своєрідність, створена традиційними засобами форми і змісту, яка вирізняє 

фольклорне явище з загального потоку аналогічних або схожих і відмінних явищ 

фольклору. За своєю сутністю поетика фольклору відрізняється від літературної 

тим, що вона не має теоретично встановлених правил і канонів і ніколи на них не 

опирається. Тим-то поетика художнього твору значно відрізняється від 

фольклорної стилістичними фігурами, тропами, принципами фоніки. 

Підрозділ 2.2 – «Західнополіські весільні пісні та їх обрядовий 

контекст» – присвячений реконструкції давніх весільних норм та відстеженні 

їх подальшої динаміки на основі пісенних текстів та народних наративів на тему 

забутих весільних звичаїв.  
Як відомо, весільні обряди кожного регіону мають ряд своїх особливостей, 

які обумовлені з одного боку традиціями, а з іншого – їх еволюцією під впливом 

економічних та соціальних чинників. Однак регіональний рівень – це далеко не 

межа такої варіативності. Достатню кількість відмінностей обрядового змісту 

легко знайти навіть у сусідніх селах. Тому у пункті 2.2.1 – «Інваріант та 

варіанти західнополіського весільного обряду» – розглянуто існуючі варіанти 

західнополіського весілля і на основі їх аналізу встановлено обрядовий 

інваріант, який усталював дотримання таких основних церемоніалів, як: допитки 

(перепитки), свати, запоїни (заручини), вінки, весілля в молодої, перезов, пироги 

(гостини).  

 У весільному обряді Пінщини сучасний білоруський дослідник В. Ригович 

виділяє такі його етапи: «перепитки, свати, запоїни, сорочкоміри, винок, 

коровай, убираннє коровая, висіллє в молодеї (день перший – приїзд жениха до 

молодеї, перепиваннє молодеї, убираннє молодеї, посад молодеї, благословеннє 

на посад, даріннє молодеї, винчаннє, благословеннє молодих, нав’язуванє 

сватув), сваття (день другий – міраннє короваю, скупляють дружку, осипальници 

осипають, викупляннє місця дружком, даріннє сватув, «запоріжни гости», 

викраданнє молодеї, «на добрий день», батько покриває молоду, викупляннє 

постели й кухра, вивозять молоду), висіллє у молодого (день другий, 

продовження – привезли молоду, перепиваннє молодих, здимають винка, 

завивалне, скриває батько, убираннє хати свекруси), пиризов (день третій – 

пиризов приїжжає, дарать пиризвєне, пиризов од’їжжає, призов приїхав до хати), 

потрусини (день четвертий), гости (день п’ятий)».  

На формування локального варіанту, як показує практика, може впливати 

не тільки сусідство з різними етнографічними групами, а й знаходження 

адміністративного центу регіону в межах проживання інших етнографічних 

груп. Тоді за принципом домінуючої етнографічної еліти метрополія впливає на 

периферію не лише економічно та політично, а й культурно. 

У пункті 2.2.2. «Сватання (розвідини, домовини)» висвітлено 

західнополіські особливості цього ритуалу, який залишається обов’язковим 

компонентом весільного обряду і до сьогодні. Ритуал сватання, як свідчать його 

регіональні варіанти, теж пережив багато змін. Тим-то кожна регіональна модель 
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має свої особливості. Часто буває так, що обряд уже змінено, а пісенний 

супровід забарився і залишився попереднім. Відтак найоб’єктивнішим 

документом використання тих чи інших обрядових дій виступають пісенні 

тексти, які виконувалися при них. Загальна кількість пісень, що супроводжують 

обряд сватання, не така вже й велика. Бувало, що на перших порах сватання 

загалом відбувалося без пісень. І це закономірно. У багатьох випадках дівчині 

давався час подумати, щоб прийняти остаточне рішення. Адже часто вона могла 

мало що знати про того, хто претендує стати її чоловіком, про його рід, статки, 

тощо. Отже, мала про все це розвідати. Тому сватання не завжди закінчувалося 

згодою, відтак не було й особливих підстав озвучувати піснями сам факт, що 

таке відбулося. Пісні, які висвітлюють цей обряд, могли виконуватись на публіку 

вже під час весілля. 

Сватання було й залишається дотепер обов’язковим компонентом 

весільного обряду. Сватались переважно в «жіночі» дні: найчастіше – в 

п’ятницю, рідше в неділю та середу. Це, знову ж таки, підкреслює жіночий 

пріоритет цього обряду. На Пінщині у середу чи в п’ятницю ходили свататись 

«до вдовици альбо покидюнки», а зазвичай ходили в неділю або на якесь свято. 

 З самого обряду складається враження, що все вирішують батьки. Одначе 

сватання не було остаточним обрядом, який визначав згоду чи не згоду дівчини 

на шлюб. Воля батьків, судячи з пісень, мала декларативний характер, зрештою 

все залежало від дівчини. При всьому показному пріоритеті батьків у вирішенні 

доччиної долі, останнє слово усе ж належало їй. На Підляшші свати домагалися 

у знак згоди щоб саме дівчина подала чарку з горілкою парубкові. 

На Західному Поліссі обряд сватання вважався самодостатнім у 

передвесільному циклі, тому під час його проведення найчастіше вирішувались 

ті питання, які зазвичай входять і в звичаєву сферу заручин. То ж у пункті 2.2.3. 

«Запоїни» (заручини, злюбини)» на матеріалі пісенних текстів досліджено зміст 

обряду заручин та причини часткового поєднання цього церемоніалу з обрядом 

сватання. Розглядаються і причини його повного ігнорування на сучасному 

етапі.  

 Там, де планувались заручини, обряд сватання відбувався за спрощеною 

процедурою. До прикладу, у с. Велимче Ратнівського району якщо дівчина 

погоджувалась вийти заміж, давала сватам порожню пляшку, перев’язану 

червоною биндою. З цією пляшкою вони й їхали додому, а сватання на цьому 

закінчувалося. На заручини свати привозили ту саму пляшку з червоною 

биндою, але вже наповнену горілкою. 

Одначе в міру непопулярності обряду заручин загальна кількість пісень, 

які його супроводжують, украй мала, а тих, які безпосередньо стосуються 

обряду, ще менше. Деякі з них відображають обряд сватання. 

Під час заручин молодих уперше садовили на посад і вони обмінювалися 

перстенями. Як кожний посад, цей ритуал супроводжувався обміном 

подарунками. Молодий дарував молодій черевики, а вона йому вишиту сорочку. 

Свашки молодого у віддяку за рушники дарували молодій сувій полотна на 

«плат». Відображення звичаю дарувати молодій черевики знаходимо в різних 
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частинах Західного Полісся. Після заручин хлопець і дівчина набували статусу 

відповідно молодого та молодої. 

 Період від заручин до весілля був перехідним у житті молодої пари і давав 

можливість поступово звикати до нового становища і відвикати від колишнього 

способу життя, а дівчині ще й від своєї сім’ї. Невипадково у багатьох піснях 

заручини називаються «розлучинами» чи «одлучинами». У пісенності стан 

молодої після заручин набуває образу «пощипаної рожоньки». 

Пункт 2.2.4. «Коровай» висвітлює особливості коровайного обряду 

Західного Полісся. Його давність на території сучасної території України 

підтверджується багатьма чинниками, зокрема – великою кількістю варіантів 

найменування. Західнополіські назви короваю, які існували параллельно з 

основною – «бохун» та «дивень» Тут закцентовано увагу на віруваннях, табу та 

пересторогах, які супроводжували коровайний обряд, а також ритуальних 

замовляннях та магічних формулах коровайних пісень. Весільна пісенність 

детально передає, як і хто долучався до випікання короваю, якими фігурками з 

тіста його орнаментували, як вшановували коровайниць. Трапляються на 

Західному Поліссі й «безкоровайні» села. Там цей обряд відсутній. 

 У пункті 2.2.5. «Вінки» досліджено переддень західнополіського весілля 

(загальноукраїнські назви – вінкоплетини, гільце). Більшість пісень, що 

супроводжують цей ритуал, мають сумний ліричний настрій, зумовлений 

прощанням із попереднім життям. Окрім того, весільні вінки виконували 

функцію маєстатних маркерів, оскільки головна вимога до них полягала в тому, 

що вінок молодої мусив відрізнятися від вінків її подруг, адже в решті вони 

нічим не відрізнялися, бо на той час одягалися однаково. На пізніх етапах часто 

обряд відбувався паралельно з випіканням та прикрашанням короваю у молодої. 

Учасниці вінкоплетин тут же прикрашали його квітами. Загалом коровай від 

молодої належить до запозичень останніх десятиліть. Чи не в цей же час стали 

обов’язковими й «вінки». Як один, так і інший обряд супроводжується піснями з 

ознаками немісцевого походження – найчастіше позначені волинізмами та 

галицизмами. Традиційними для Західного Полісся в цей день були «злюбини», 

описані К.Вуйціцьким у першій половині ХІХ ст. Коровай у цьому обряді 

відсутній. Родина займає місця за столом, де має сидіти молодий з боярами. 

Молода обходить усіх і кланяється батькам і родичам за «годування», а ті 

благословляють її. Коли приїжджає молодий, дружко торгується з братом 

молодої, щоб поступився місцем. Коли угоди досягають, молодий з розгону 

перескакує через стіл, сідає біля молодої, обімаруч хапає її за шию й цілує в 

губи. Це і є справжній зміст обряду, що дістав на Поліссі назву «злюбин» і 

повністю відображає семантику цієї назви.  

У пункті 2.2.6. – «Спомаганнє у молодого» – на основі неопублікованих 

раніше архівних матеріалів реконструйовано початок весілля в нареченого. 

Основний мотив цих пісень – це збір роду в дорогу до молодої. Зрештою й сам 

обряд колись називався «збир». Із суботи на неділю молоді хлопці, декоторі з 

яких могли проживати й у сусідніх селах, залишались у молодого не спавши на 

всю ніч, а вранці супроводили його до молодої. На сьогодні згадка про це 
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лишилася хіба що в піснях: «Збирайся родойку, В цьой день суботойку, А 

взавтра в ниділийку, Поїдим по дівойку». Незважаючи на те, що на Західному 

Поліссі такий збір відбувається зранку перед самим походом до молодої, пісенні 

тексти, за старою традицією, подають нічні картини. Ритуальний збір родини, 

передував спомаганню молодого усіма її членами до від’їзду до майбутньої 

дружини.  

У пісенних текстах відбилися різні етапи історичної еволюції весільного 

обряду залежно від суспільних норм. Спочатку товариство молодого нагадує 

розбійників, що їде грабувати «комороньку, ще й новую обороньку» та забирати 

дівчину. До того ж хор закликає учасників їхати тихо, а «дороженьку», 

«дубровойку», «червону калинойку» не давати тестеві знати, «що йде зять 

грабувати». Далі вони мають назву боярської дружини на чолі з князем. Мета 

їхнього походу та ж сама, але тепер вони вирушають у бій: «Збирайтеся, 

з’їжайтеся, Всі бояри, до столу (2), Та й підемо, та й поїдемо У чужу сторону (2). 

Там виб’ємо, вистрелемо, Кам’яную стрілку (2), І узьмемо, й привеземо Вітьочці 

жінку». 

 Згодом наближення «Іванка з своїм полком» навпаки стає гучним і 

помітним здалеку. Щойно підковані коні піднімають «дими стовпом», а самі 

бояри постають татарами, ляхами або литвою, тобто білорусами («– Не 

наїжджайте, Литва, Бо буде з вами битва. Будемо войовати, Гальочки не 

’ддавати…»), козаками і нарешті міщанами. Пізніше походження мають ті пісні, 

у яких майбутній зять посилає до тестя посланця, щоб сповістив про близький 

їхній приїзд: «Ой, ти, дружечку, вперед біжи, Моєму тестейку вісти неси. Хай 

застилає тисові столи, Хай наливає повни повници, Повни повници, меду 

шкляници. Хай ожидає гостя любого, Гостя любого зятейка свого». Як бачимо, 

мотив нападу вже відсутній, але успадкованих обрядових перейм ніхто не 

відміняє. Загалом таких перейм на шляху молодого до молодої буває три: в 

дорозі, де перепиняють хлопці з села молодої, біля воріт, де не пропускають 

дружки та безпосередньо за столом, де місце біля молодої пильнує брат. Згодом 

буде ще одна нагода взяти з молодого гроші в кінці весілля. Це вже «перепій», 

без якого молоду не випустять із хати.  

 Із часом економічна складова «збору» – забезпечення молодого коштами, 

щоб міг відкупитися по дорозі від перейми та сторгуватися за місце біля молодої 

в її домі – переважила його військову суть, відтак обряд отримав назву 

«спомаганнє». 

Пункт 2.2.7 – «Початок весілля в молодої. Розплітання коси. Викуп вінків» 

– присвячений фольклору першого дня весілля в домі молодої. Оскільки 

стадіально це старіший обряд, ніж перший день весілля в молодого, то й 

варіативність належних йому церемоній значно строкатіша. Різноманіття додає 

ще й та обставина, що тривалість весілля та хронометрія локальних обрядів 

залежить від багатьох обставин необрядового плану. Відтак прибуття роду 

молодого, привезення короваю чи замість нього сиру-мандрички, викуп вінків 

відбувається в різних місцевостях по-різному. Особливою оригінальністю в цій 

частині весілля позначені посад молодих та сирний обряд. 
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 На Підляшші весілля в молодої, за описом Казимира Вуйціцького, 

починалося задовго до приїзду молодого. Основна увага приділялась підготовці 

коси молодої під вінець. На початку ХІХ ст. дотримувались такого церемоніалу: 

«Вранці в неділю, коли близький час шлюбу, сідає княгиня посеред світлиці і 

дружки за стародавнім звичаєм починають розплітати коси». Цей звичай, 

зауважує вчений, залишився і в піснях, які закликають молоду не давати 

розплітати косу, яку вони доглядали. Молода, поки не приїде молодий, навіть не 

одягалась у весільне. Так само ніхто не розплітав коси до приїзду молодого з 

боярами. Розплести косу сестрі мусив брат, про що є багато згадок у весільних 

піснях. У цей час наречена останній раз була з розплетеним волоссям, адже після 

шлюбного ложа молодому належало здійснити ритуал обрізування волосся. На 

Ковельщині молодий «утинав» молодусі косу одразу після того, як її розплете 

брат. Садовив її собі на коліна і відрізував невеликий «кус» волосся. До цього 

його спонукали світилки: «Ой утніте молодусе супрунцє, щоб звикала до нашого 

молодцє». 

 Далі дружки в своїх піснях вимагають викупу боярами молодого дівчини 

для свого князя. Проте у давні часи основним їхнім завданням було забрати 

молоду, пізніше – зайняти місце молодому поруч із дівчиною. Найпочеснішим 

методом вважалося «братика з місця знести». 

 На Ратенщині разом із молодим, який вирушав до молодої, їхала на возі 

старша сваха, тобто найповажніша жінка з його родини, яка везла з собою 

засушений сир. Він призначався закісницям – дружкам молодої. Порівнюючи 

записи із сіл Залухово, Воля Щитинська, Заброди на Ратенщині спостерігаємо 

процес поступового заміщення сиру короваєм. Адже він виконує у весільному 

обряді ту саму функцію. У деяких селах Західного Полісся ту ж саму роль, що й 

сир, виконує калач. Його також привозить на возі, на якому зазвичай везуть 

коровай і молодого, старша сваха. 

 Не має чітко визначеного місця в весільному обряді перепій. Залежно від 

змін у тривалості весілля він міняв своє місце дуже часто. У записах весільного 

обряду знаходимо таку ремарку: «Після перепою родиною молодої гості сідають 

за столи». Виходить, що принесений дар слугував своєрідною перепусткою на 

весілля. Але оскільки це відбувається на початку весілля в молодої, то перепій 

набуває форми «спомагання» – своєрідної складчини в дорогу, щоб заплатити за 

шлюб. Тому співають: «Наш роде, хороший, Не жалуйте гроший, Йдіте з синий 

до хати Молодих спомагати». Таке «спомагання» саме обох молодих доцільне 

перед дорогою до шлюбу. 

Пункт 2.2.8 – «Вінчаннє» – присвячений виявленню відмінностей цього 

ритуалу на Західному Поліссі у порівняння з іншими етнографічними регіонами 

України. Достеменно відомо, що обряд церковного шлюбу ввійшов в українську 

весільну традицію в період ХVІІ – ХVІІІ ст. і на перших етапах свого існування 

категорично не сприймався населенням, адже суперечив народним весільним 

обрядам. Лише поступово освячення шлюбу в церкві набрало юридичної сили і 

стало невід’ємним компонентом весілля.  
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Записи К.Вуйціцького з Підляшшя дають зрозуміти, що на початку ХІХ ст. 

до церкви молоді їхали кінно та ще й з верховим почтом. Молода перед виїздом 

давала молодому хустку, а боярам рушники ручної роботи, які вони затикали за 

пояс. Молодий з боярами кінно оточували вози і так їхали до самої церкви. 

 Весільний фольклор про вінчання більшою мірою відображає народні 

забобони, ніж церковно-канонічний зміст цього ритуалу. Народні традиції були 

настільки непорушними, що під їхнім впливом почав набувати нової специфіки 

та місцевих форм насаджений церквою варіант православ’я. Причиною таких 

змін В. Борисенко вважає впливи язичницьких релігійних переконань, що 

знайшли своє відображення у різноманітних заборонах, повір’ях та прикметах. 

Зрештою, це стосувалося не тільки України. Звичай спостерігати під час 

шлюбної відправи за полум’ям та згоранням свічок, за чим робили висновки 

щодо довголіття молодих, існував на окремих територіях України, Франції та 

Німеччини. Звідти походить і висвітлена в пісні цікавість матері з приводу того, 

як горіли в церкві свічки: «Питалася мати дочки: – Чи палали в церкві свічки? – 

Ой палали, ой палали, Поки нас не звінчали. А як нас звінчали, То й палати 

перестали». 

 Зовнішні зміни в молодої після вінчання характеризує набутий перстень: 

«Вона на головци да віночок має, На правій рученьці да перстеньочок сяй…». 

Перша ж частина куплета утверджує збереження попереднього стану. Церковний 

шлюб не змінив її статусу з дівчини на жінку, доказ тому – віночок на голівці. 

 У пункті 2.2.9 – «Посад (обід) у молодої» – реконструйовано перебіг 

обрядодійств, які відбувалися у хаті молодої після повернення молодих із 

церкви. А це обід, де існувало два варіанти страв – літній (сирно-молочний) і 

зимовий (капустяно-м’ясний), посилання молодого з боярами по батьків з 

рештою родини, танці, вечеря, обдаровування молодою гостей молодого, 

збирання молодої в дорогу, «скривальщина», перепій молодої 

Головним же церемоніалом під час перепою був розподіл короваю. 

Після приїзду весільного поїзда з церкви маркування дружок змінюється. 

Вони знімають віночки і приєднуються до решти родичок молодої. Місце за 

столом займають бояри молодого, які, пообідавши, разом із молодим ідуть по 

його батьків. 

Уночі з неділі на понеділок молодий з батьком, свашками, маршалком, 

сватом та дружком ідуть до хати молодої. Маршалок несе з собою палицю з 

зав’язаною на кінці хусткою, в якій знаходяться чоботи й вінок бубликів. Усе це 

подарунок для молодої. Молоду ховають від молодого за піч. Дружки співають: 

«Не зажигай, дружкό, лучини, Бо не знайдеш дівчини, Зажги, дружко, свічку, 

Пуйди по запічку». Наблизившись до хати, молодий зі свашками залишаються 

надворі. Після цього дружко йде шукати молоду, а коли знаходить, маршалок 

віддає їй хустку, чоботи й бублики. Молодий зі сватами в цей час чекають на 

вулиці, коли їм буде дозволено увійти до хати. Дружко підходить до дружок, 

щоб скупити в них вінки для свашок. Торгуються. Дружки співають: «Скупий 

дружечко, скýпий, Що виночкув не купить, Що виночок осьмачόк, А той 

зелений шостачόк». 
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Дружко дає кілька грошів за віночки, після чого маршалок, староста, 

дружко і батько йдуть по молодого, який мерзне під порогом (весілля 

найчастіше відбувалося взимку). Дружко віддає віночки свахам, ті 

пришпилюють їх до наміток і заходять до хати. Молода сидить за столом, поруч 

із нею брат. Зайшовши до хати, молодий затримується біля порогу, а дружко 

просить брата аби поступився місцем молодому. Дає йому кілька грошів. Той 

сидить доти, доки дружко не штовхне його. Тоді брат, вхопивши гроші, тікає. На 

посад вмощується молодий. 

 Такий сценарій здійснюється тоді, коли молоді з’їжджаються до вінчання 

окремо. Але і в такому разі спостерігаємо поєднання двох форм посідання 

молодим місця біля молодої: давнішим насильницьким методом і новішим – 

підкупом брата. Причому навіть при викупі основним залишається 

насильницький. Звідти й подальший змагальний настрій дійства.  

Слідом за братом молодого встають і дружки. На їх місце сідають свашки 

молодого. 

 Сценарій, за яким після вінчання молодий ішов додому «по коровай», 

довго зберігався в с. Сварицевичах на Дубровиччині. Тільки там входини в хату 

молодої відбувалися через вогонь. Основна мета церемоніалу – не впустити в 

хату чужинців та їхніх шкідливих чарів. Після цього відбувався спільний посад 

молодих, що здавна вважався головною юридичною санкцією шлюбу незалежно 

від того, яке значення мало церковне вінчання в той чи інший період. 

 Завершальним етапом весілля в батьків молодої вважався її перепій. У 

деяких місцевостях Західного Полісся обряд спомагання молодої або ж перепій 

відбувався перед самим від’їздом до свекрухи. 

У пункті 2.2.10 – «Дорога до молодого» – аналізуються весільні пісні, в 

яких вивезення молодої уподоблюється втечі та погоні.  

 Після поділу короваю, найчастіше вже за північ, молодий із молодою 

їдуть до свого дому. Після від’їзду молодої гості ще не розходились. Вони мали 

«підтримати» батьків у зв’язку з їхньою втратою. 

За свідченням К. Вуйціцького, на Підляшші в 30-х роках ХІХ ст. зберігся 

пісенний відгомін давньої традиції поривання молодої, яка в сербів існувала й до 

того часу. Дівчата закликають братів наздогнати викрадачів та повернути сестру, 

узяту ґвалтом: «До коні, братики, до коні, Гоніте сестроньку в погоні. Виїхали 

братики на гору, Не видно сестроньки на долу». 

 У пункті 2.2.11 – «Приїзд молодих до дому молодого» – на основі 

фольклорних текстів реконструйовано особливості зустрічі молодих на подвір’ї 

та в хаті молодого. Регіональною своєрідністю позначені ритуал проходження 

через вогонь та сходження молодою з воза на хлібну діжу. Батьки молодого 

чекали на сина з невісткою вдома. Може, звідти й звичай палити солому в 

воротях. Візникам це вказувало дорогу до хати, а батькам давало можливість 

помітити наближення молодої пари. На таке прочитання цього звичаю провокує 

пісня, в якій мати нарікає на те, що «вже соломонька в вортах зотліла», а 

невістки все ще не видно.  
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 В окремих селах Старовижівщини та Любомльщини молодій 

влаштовували випробування. У сінях клали драбину від порога до хати. 

Хорунжий зав’язував молодій очі «платом» і вона мусила так пройти по драбині, 

щоб не впасти. Про всяк випадок хорунжий підтримував її за руку, але іспит 

вважався успішним тільки тоді, коли вона пройде так три рази. Тоді вона сама 

знімала «плат» і закидала його на піч.  

 Вочевидь, цей відріз тонкого полотна, який жінки носили як головний 

убір і називали «платом», означав покривало («скривайло»), яким захищала мати 

дочку від злого умислу, споряджаючи в дорогу. А тримання рівноваги на драбині 

мало переконати рід молодого, що дівчині не заподіяно шкоди в дорозі та чи не 

відбулося часом з нею якої лихої метаморфози, чим часто під час весілля 

«грішили» ворожбити. Наведений ритуал може вважатися одним із 

найоригінальніших у західнополіському весіллі нарівні з сирним. 

 У пункті 2.2.12. – «Весілля в молодого» – висвітлено пісенний супровід 

фінальної частини зустрічі молодих – перепій родиною молодого, який зазвичай 

передує обряду «комори», що передбачає дефлорацію молодої (найархаїчніша 

назва цього ритуалу на Західному Поліссі – «кліть»). Тут же досліджено одну із 

завершальних і найколоритніших стадій весілля – перезву. Це міг бути похід 

родини молодого з перепрошенням до роду нареченої. Могло бути самостійне 

припровадження родини в пошуках своєї родички. І могло інсценізуватися 

пограбування села невістки («циганщина»), що означало, що вона поріднилася з 

циганами. В усіх трьох випадках обряд перезви мав переважно розважальний 

характер. Із трьох сценаріїв («циганщини», перепросин батьків молодої та 

«погоні») інваріантом можна вважати «погоню». Після неї молоду переховують 

у «кліті» – окремій коморі без вікон. Загальний настрій перезвяних весільних 

пісень – замирення між родами. Найпізнішим варіантом такої «погоні» можна 

вважати сценарій, коли свекруха привозить молодим не тільки сніданок, а й 

скриню з приданим.  

 Економічною основою весільного обряду традиційно було матеріальне 

забезпечення молодої сім’ї зусиллями родів. Відтак кожен його значимий етап 

починався чи завершувався обдаровуванням молодих. Поки свати заносять до 

хати придане, родина «перепиває» (обдаровує) молодого. Відбувається все це 

вже за північ, коли співають перші півні: «Ой, заспивав півничок на тині, 

Забрижчєла тарілочка на столі. На тарилочци платочок із шовку – Склоняй, 

склоняй, Васельку, головку». 

 Тут же ділили й коровай. А молодих відправляли в комору. На Західному 

Поліссі найдавніша назва цього обряду «кліть». Кліттю називалась комора, яка 

ставилась окремо від хати. Але «кліть» – це ще й обряд остаточного прилучення 

молодої до роду молодого. Після цього вона ставала законною жінкою і членом 

нової сім’ї. 

 Пункт 2.2.13 – «Пироги» – висвітлює фінальну частину весілля на 

Західному Поліссі, коли через тиждень донька з частуванням приходить до дому 

своєї матері. Народна пісенність пояснює необхідність цього обряду потребою 
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не так звикання дочки до нового статусу, як матері до її відсутності. Інші 

локальні назви обряду – «гостина» і «пущаннє». 

 У підрозділі 2.3 – «Символіка весільнопісенних образів» – досліджено 

символіку весільних обрядодійств та атрибутів, найяскравіше виражену у 

пісенних текстах. Пісні супроводжують чи не кожен ритуал весілля і, 

найчастіше, містять значно архаїчніші елементи, ніж сам обряд. 

 Матеріалом для пісенної символіки послугував об’єктивний, реальний світ 

– це, насамперед, світ природи (сонце, місяць, зірки, хмари, вітер, річка, дерева, 

трави, квіти, птахи), деякі види трудової діяльності (сівба, поливання, риболовля, 

полювання), і обрядові дійства (витоптування саду, кропіння водою, розплітання 

коси тощо). Об’єктом поетичної символізації у весільних піснях стали головні 

персонажі весілля, а саме їхні взаємовідносини, вчинки, думки, настрій, почуття 

та переживання.  

 Символотворення весільних пісень дуже архаїчне, а тому відображає 

загальну еволюцію народної символіки. Воно відбувається внаслідок 

паралельного подання в тексті пісні образу-символу та його пояснення; підміни 

образів-символів, застосування порівняльного та заперечного паралелізму, 

самостійне функціонування образу-символу. Увиразнюють пісенну символіку 

метафора, персоніфікація, епітет-прикладка, порівняння. 

 Підрозділ 2.4 – «Пісенна сакралізація обрядового простору» – 
присвячений згадкам про християнські та нехристиянські божества у 

західнополіський весільній обрядовості. Участь нехристиянських сакральних 

образів у західнополіській весільній традиції вичерпується передвесільним 

циклом та підготовчою стадією весілля. Однак буває, що в пісенному супроводі 

інтродукції головних весільних дійств давніші, а тому звичні астральні образи 

(місяць, зоря) безперешкодно поєднуються з християнськими. Таким чином, у 

весільній символіці західних поліщуків збереглося двовір’я. Одні й ті ж функції 

можуть виконувати як християнські святі Бог, Пречиста, Трійця, Спас, ангели, 

так і дохристиянські божества: сонце, місяць, зорі, кінь, ворони, хліб. 

 Участь сакральних християнських образів вважається нормою у весільних 

обрядах до моменту вінчання, далі неминучості апелювання до їх участі в 

обрядодійствах у весільних піснях не спостерігається. Що ж до астральних 

дохристиянських, то вони більшою мірою супроводжують молодого. 

 У більшості текстів функції образів святих здійснюються незримо. Їхня 

присутність проявляється в їхніх діях, тобто в щасливому перебігу подій. Лише 

зрідка вони проявляються відкрито. Як ті два ангели, що купаються, збираючись 

на заручини чи Бог, що сходить із ключами в оточені ангелів з неба. 

 Опіка сакральних образів незалежно від їх походження випрошується для 

молодих на час їхнього перебування в лімінальних зонах: біля воріт, у коморі 

(місяць, сонце), в сінях, на посазі (Господь-Бог, Трійця, Спас). 

 У підрозділі 2.5 – «Поетико-виражальні засоби пісенних текстів» – 

досліджено складну і різнобічну поетико-виражальну систему західнополіських 

весільних пісень. 
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 Використання поетично-виражальних засобів спричинене особливістю 

функціонального спрямування жанрових різновидів весільних пісень. Ліричне 

звучання окремих пісень поглиблюють психологічні паралелізми, порівняння, 

метафори, димінутиви, гіперболи, риторичні звертання, різноманітні 

тавтологічні повтори, рефрени, діалоги, монологи, які наближують зображуване 

до слухача, створюють задумливу інтимну атмосферу. У жартівливих сваських 

піснях для створення комічного ефекту використовуються аугментатив, літота, 

профанація, просторічна лексика, синекдоха, іронія, сарказм, антитеза, 

тавтологія, плеоназм. Пісні, що описують чи пояснюють поодинокі дії весілля, 

позначені використанням епітетів, метафор, порівнянь, анафор, асиндетонів, 

конкатенацій та композиційних паралелізмів. У піснях, що заворожують щастя-

долю, майже завжди фігурують апострофи, метафори та персоніфікації.  

 

ВИСНОВКИ 

 На основі проведеного у роботі аналізу можна стверджувати, що Західне 

Полісся – один із тих регіонів, де весільний фольклор збережений найповніше, а 

його пісенний супровід, як складова частина народної культури, містить у собі 

архаїчні елементи первісного мислення наших предків. 

 Визначаючи етноісторичні межі Полісся на основі різних підходів учених 

зауважено наявність двох тенденцій у розв’язанні поставленого питання. Одна з 

них, оперуючи фізико-географічними характеристиками, виокремлює ареал 

Полісся широко – як своєрідну ландшафтно-морфологічну зону. Відтак під 

Поліссям могли розуміти будь-яку лісисту місцевість – майже всю Білорусь, 

частину України, Литви, Смоленщини, Брянщини тощо. З іншого боку, в 

найбільш сталій формі назви «Полісся», «поліщуки», «полєщуки», в які вкладено 

вже лише етнографічний зміст, збереглися в тому центрі усієї фізико-

географічної зони, де вони були найтрадиційнішими і мали глибоке коріння, 

тобто в басейні Прип’яті. Вочевидь, ці землі стали епіцентром формування 

поліської культури, а ті що знаходилися на периферії, визнавалися чи не 

визнавалися поліськими через те, що поряд з поліськими зберігали чимало рис 

етноконтактних зон, тому мали всі підстави сприйматися в якості перехідних до 

культур суміжних регіонів. Так зване «поліське ядро» в районі басейну Прип’яті 

охоплює й частину земель, які сучасними дослідниками відносяться до Західного 

Полісся. 

На основі різноманітних підходів учених до вирішення питання 

етнографічного районування України загалом, а також західної її частини, 

уточнено межі західнополіського регіону. Отже, Західне Полісся знаходиться 

північніше від умовної лінії Устилуг – Володимир-Волинський – Луцьк до річки 

Горинь, яка окреслює південну межу регіону. Східний кордон проходить по 

річці Горинь із півдня на північ до Давид-Городка, потім по річці Прип’ять на 

захід, охоплюючи історичну Берестейщину. Західна межа проходить приблизно 

річці Західний Буг, вклинюючись по річці Нарві на територію історичного 

Підляшшя та частково Холмщини (біля Вдодави). 
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 Весільна пісенність досліджуваного регіону здавна перебувала у полі зору 

видатних збирачів фольклору (З. Доленга-Ходаковський, М. Костомаров,           

П. Чубинський К. Мошинський та ін.), проте всебічне їх вивчення почалося у 

кінці ХХ ст. У наші дні є чимало описів весільних обрядів окремих місцевостей 

Західного Полісся. Записами та упорядкуванням весільних текстів займалися  

О. Ошуркевич, О. Кондратович, І. Денисюк, В. Давидюк, Р. Цапун, Л. Гапон,  

Т. Микитюк, О.Савчук, Л. Чирук та ін.  

 Регіональним особливостям пісенної символіки західнополіського весілля 

присвячена дисертація та ряд статей О. Гром-Цвид. Досліджуючи різні аспекти 

українських весільних обрядів, принагідно обрядової специфіки цього регіону 

торкаються В. Борисенко, Р. Кирчів, З. Марчук. 

 Історична динаміка цього процесу складно піддається аналізу, адже 

спочатку польські дослідники весільних обрядів західного Полісся, а потім і 

радянські допускали значні похибки в фіксації польового матеріалу. Відтак одні 

й ті ж тексти спочатку набували рис польськості чи білоруськості (як у 

Кольберга), потім української літературності. 

 У результаті опрацювання наукової літератури, архівних матеріалів 

досліджено поетику та художню специфіку західнополіських весільних пісень.  

 Підсумувавши погляди учених різних часів, конкретизовано складові 

компоненти поняття «фольклорна поетика». Слід зазначити, що поетика 

літературного твору значно відрізняється від фольклорної стилістичними 

фігурами, тропами, принципами фоніки. Одні поетично-виражальні засоби 

можуть бути характерними або переважають у ліричній поезії, а інші – в 

обрядовій, хоча чимало і спільних. Проглядається важлива закономірність – що 

давніший пісенний жанр, то простіші його поетично-виражальні засоби. Вже 

склалася традиція, що стосовно різних явищ фольклору вчені застосовують 

різні парадигми поняття «поетика», варіюючи його формально-змістові 

параметри. Стосовно весільного фольклору, крім основних засобів 

майстерності творення художнього тексту засобами мовних прийомів 

поетичного мовлення, композиції, віршування та стилістики художнього 

мислення, неодмінним компонентом, на нашу думку, мусить виступати 

обрядовий зміст.  

 Проведений у роботі аналіз символіки весільних пісень Західного 

Полісся дозволив розширити розуміння мовно-культурного комплексу 

українців, пізнати семантику основних весільних обрядодійств, атрибутів та 

образів. 

 З’ясувалося, що символіка весільних обрядодійств та атрибутів 

найяскравіше виражена у пісенних текстах, що супроводжують чи не кожен 

ритуал весілля, адже у багатьох із них містяться значно архаїчніші елементи, ніж 

у самому обряді.  

 Матеріалом для пісенної символіки послугував об’єктивний, реальний світ 

– це, насамперед, світ природи (сонце, місяць, зірки, хмари, вітер, річка, дерева, 

трави, квіти, птахи), деякі види трудової діяльності (сівба, поливання, риболовля, 

полювання) та обрядові дійства (витоптування саду, кропіння водою, 
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розплітання коси тощо). Об’єктом поетичної символізації у весільних піснях 

стали головні персонажі весілля, а саме їхні взаємовідносини, вчинки, думки, 

настрій, почуття та переживання. 

 Найбільше у піснях відбилися найдавніші народні вірування (тотемізм, 

анімізм, культ предків), пережитки окремих етапів еволюції суспільства – від 

часів шлюбного гетеризму до княжої доби, інсценізуючи те, що в минулому було 

реальною дійсністю: в доісторичний період – викрадення нареченої, укладання 

шлюбу біля води, освячення його хлібом, договору між родами, викупу; у княжу 

добу – життя дружини та княжого двору, військових нападів та походів; у 

козацький період – найменування весільних чинів, елементи одягу. Сліди 

пізніших часів вже малопомітні. Мотиви татарської експансії, польського 

панування, козацької держави збереглися в лише в поодиноких пісенних текстах. 

З утвердженням в народній свідомості християнського світогляду в 

найвідповідальніших обрядових моментах в піснях почали фігурувати образи 

Господа, Божої Матері, ангелів та ін. Побутують спеціальні пісенні формули-

звертання до Бога з проханнями поблагословити та наділити доброю долею.  

 Побутування весільних пісень із сирітськими мотивами, у яких 

звертаються до покійних батька чи матері з проханням поблагословити, 

випровадити до шлюбу, привітати молодих після вінчання, дати пораду тощо 

зумовлене традиційними для нашого народу віруваннями культу предків. 

 На атрибутиці традиційного весілля значною мірою позначився вплив 

тотемізму – одне із найдавніших вірувань часів матріархату, що було первісною 

формою усвідомлення родинних стосунків. З-поміж них найбільше вирізняється 

коровай, який замінив собою тваринну жертву. Вживання впольованого звіра на 

перших порах означало прилучення до роду тотема, а з утворенням ендогамної 

сім’ї стало символом об’єднання двох родин. У багатьох весільних піснях 

вмістилищем родового тотема фігурує кожух.  

 Символіка образів весільних пісень мотивується передусім через фонові 

знання народу. Найчастіше символами ставали ті образи, які постійно 

перебували в полі зору наших предків, наприклад, астральні тіла, тварини та 

рослини. Символіка образів як стійке художнє уявлення виникла у весільній 

пісні в результаті використання різних художніх засобів, серед яких 

найголовніші – прикладка, художній паралелізм, метафора, персоніфікація та 

порівняння. Найчастіше ліричні персонажі у піснях постають у вигляді тотемних 

птахів: молодий – голуб, сокіл, лебідь; молода – голубка, зозуля, перепілка, 

лебідка; сакральних дерев (дуб, явір; калина, береза), астральних образів (місяць, 

сонце; зірка). Найчастіше ці поетичні символи у текстах весільних пісень подані 

попарно: «лебідь-лебедойка», «голуб-голубочка», «селезінь-вутонька», «дубок-

калинойка». 

 Поетико-виражальна система західнополіських весільних пісень не 

вирізняється особливою складністю, проте досить різнобічна, має багато 

спільного з творами інших пісенних жанрів, однак вирізняється більшим 

динамізмом, стислістю, лаконізмом вислову. Художня мова пісенних текстів 

позначена підвищеною емоційністю, дотепністю, особливою фонікою. Текстова 
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фактура насичена тропами, стилістичними фігурами, що покликані підкреслити 

силу висловлюваного у пісні смутку, радості, страху та інших емоцій. 

 Використання поетично-виражальних засобів спричинене особливістю 

функціонального спрямування жанрових різновидів весільних пісень. Ліричне 

звучання окремих пісень поглиблюють психологічні паралелізми, порівняння, 

метафори, димінутиви, гіперболи, риторичні звертання, різноманітні 

тавтологічні повтори, рефрени, діалоги, монологи, які наближують зображуване 

до слухача, створюють задумливу інтимну атмосферу. У жартівливих сваських 

піснях для створення комічного ефекту використовуються аугментатив, літота, 

профанація, просторічна лексика, синекдоха, іронія, сарказм, антитеза, 

тавтологія, плеоназм. Пісні, що описують чи пояснюють поодинокі дії весілля, 

позначені використанням епітетів, метафор, порівнянь, анафор, асиндетонів, 

конкатенацій та композиційних паралелізмів. У піснях, що заворожують щастя-

долю, майже завжди фігурують апострофи, метафори та персоніфікації.  

 Як бачимо, дослідження поетики весільних пісень виносить на поверхню 

багату палітру уявлень нашого народу про світ та про шлюбні стосунки зокрема. 
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АНОТАЦІЯ 

Ковальчук Л.А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся 

(Регіональна специфіка). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2017.  

Дисертація – це перше комплексне дослідження регіональної специфіки 

поетики весільного фольклору Західного Полісся. У науковий обіг введено 

значний обсяг не досліджуваних раніше матеріалів, у тому числі польові записи, 

які зберігаються в архівних фондах. У дисертації висвітлено історію вивчення 

західнополіських весільних пісень, на основі пісенних текстів реконструйовано 

зміст та динаміку еволюції західнополіського весільного обряду, розкрито 

символіку основних весільних обрядодійств та атрибутів, з’ясовано способи 

вираження символіки та семантики образів західнополіських весільних пісень, 

узагальнено специфіку образів-символів у піснях та визначено основні 

зображально-виражальні засоби досліджуваного обрядового пісенного 

матеріалу.  Це дозволило визначити роль західнополіського весільного обряду у 

загальноукраїнському масиві та визначити його регіональну специфіку. 

Ключові слова: Західне Полісся, поетика, весільний фольклор, символ, 

регіональна специфіка, лінгвістичні маркери, гетерогенність, архаїчність, 

інваріант, сакралізація. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Ковальчук Л.А. Поэтика свадебного фольклора Западного Полесья 

(Региональная специфика). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философии 

(кандидата филоогических наук) по специальности 10.01.07 – фольклористика. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2017.  

Дисертация – первое комплексное исследование региональной специфики 

поэтики свадебного фольклора Западного Полесья. В научный обиход введено 

значительный объем не исследуемых раньше материалов, в том числе полевых 

записей, сохраняемых в архивных фондах. В диссертации освещено историю 

изучения западнополесских свадебных песен, на основе песенных текстов 

реконструировано содержание и динамику эволюции западнополесского 

свадебного обряда, раскрыто символику основных свадебных обрядодействий и 

атрибутов, выяснено способы выражения символики образов западнополесских 

свадебных песен, обобщено специфику образов-символов, а также определено 

основные изобразительно-выразительные средства исследуемого обрядового 

песенного материала. Это позволило определить место западнополесского 

свадебного обряда в общеукраинском массиве, а также определить его 

региональную специфику. 
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SUMMARY 

Liliya Kovalchuk. Poetics of Western Polissya wedding folklore (regional 

specificity). - Manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Philological Science, specialty 

10.01.07 – folklore studies. Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Thesis – is the first comprehensive study of regional specificity of wedding 

folklore poetics in Western Polissya. A significant amount of previously unpublished 

material, including field records, stored in archival collections introducedin the 

scientific circulation. In this paper, based on archaeological, historical and ethno 

culturaldata were specified the limits of the Western Polissya as a folklore region. The 

study highlights the Western Polissya wedding folklorehistory. Based on the song texts 

reconstructed the content and dynamic evolution of Western Polissya wedding 

ceremony, set the timing and sequence of each of the wedding rituals. By means of 

analysis of song texts and folklore memorats, the marriage theme played specific 

Western Polissya rituals such as: enigming to the fiancé verbal puzzles at the threshold 

of the house of the bride, cheesy ceremony, the withdrawal of the bride across the table 

on the ladder, forcible seizure by the fiancé a place near the bride, cutting off brides 

braid by ax on a shoe tree. In the extended facts obtained through access to 

unpublished recordings revealed a number of key symbolic sacred ceremonies and 

wedding attributes, found ways of expressing Western Polissyawedding-

songsymbolism summarized the specific images and symbols and the main figurative-

expressive means of investigated ritual song material. This made possible to determine 

the place of Western Polissya wedding ceremony in general Ukrainian terrain and 

define its regional specificity. As a result of special conservatism of Western Polisky 

folklore the dissartation oliscovers a lot of interestion olirections and topics that need 

further research, starting with the genesis of ukrainian wedding ceremony and ending 

in its typology in global contaxt. 

Keywords: Western Polissya, poetics, wedding folklore, symbol, regional 

specificity, linguistic markers, heterogeneity, archaic, invariant, sacred. 
 


