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ВІД СЛОВА — ДО ТРАДИЦІЙ ПРЕДКІВ 

 
Найархаїчнішими формами духовної культури народу є вірування, звичаї, обряди. В обряді 
тісно переплітаються дві сторони: дійство і його мовний супровід, мовне тло. Останні 
охоплюють обрядову термінологічну лексику, словесні формули, кліше, малі фольклорні 
жанри — примовки, замовляння, заклинання. Кожен новий запис навіть добре відомого 
обряду додає нові штрихи до вже пізнаного, розширює коло назв. Усе це сприяє глибшому 
розумінню обряду як явища культури. Розгляньмо елементи весільного обряду з його 
термінологією на основі нових записів, зроблених нами на Волині у 1992 році. 

На Волині існує такий весільний звичай: перед тим, як іти до церкви, молодий тричі 
обходить навколо стола, тримаючи під рукою хліб. Це обрядове дійство має назву колесом 
обійти (обходити). 

У слов’ян колесо вважалось символом сонця. Зв’язок цього предмета з сонцем сягає 
давніх уявлень про колісницю володаря небесного вогню Перуна. Колесо відіграє важливу 
роль у купальському обряді, в якому найповніше відбився солярний культ. Колеса 
прикріпляли до довгих жердин і запалювали; їх кидали в купальське вогнище. Колесо також 
обмащували дьогтем, обкручували соломою і, запаливши солому, пускали палаюче колесо-
сонце з гори в річку. 

Те, що колесо імітує сонце, підтверджує пісня, якою супроводжувалось весільне 
дійство: 

Колесом сонечко угорі йде, 
Молодейкий Іванко довкола стола йде. 
Довкола стола йде, пуд рукою хліб несе, 
Пуд другею палінку, бо поїде по дівку. 

(с. Гайки Турійського р-ну Волинської обл.). 
Сонцю, як втіленню небесного вогню, приписувалася очищувальна сила. Фігурування у 

назві обрядового дійства колеса-сонця наводить на думку, що це дійство виконувалося для 
очищення роду молодого. 

Триразовий обхід молодого навколо стола або діжі відомий і в інших місцевостях 
України в основному під назвою карагод. Ця лексема, на думку багатьох учених, тотожна 
російському хоровод «народна гра, учасники якої рухаються по колу з піснями і танцями». В 
Етимологічному словнику М.Фасмера походження лексеми хоровод пов’язується з грецьким 
хорос «груповий танок». В. О. Рибаков у праці «Язычество древних славян» зазначає, що 
лексема хоровод (карагод) має зв’язок з іменем слов’янського бога сонця Хорса, яке означає 
«круглий». На Гуцульщині існує звичай «ловитись у колесо» — тобто утворювати кола. 
Коло, як символ сонця, має магічну силу. У давнину людина, щоб захиститися від нечистої 
сили, обводила себе колом. На Різдво, Водохреща, Великдень господар брав свячений хліб і 
тричі обходив хату, подвір’я, город або поле, щоб охоронити їх від усього злого, а худобу від 
звіра. Ця дія зовні нагадує вищезгаданий весільний обряд. До речі, хліб, який теж має форму 
кола, виступає не тільки символом плодючості, а й виконує функцію обереги. Так, на Волині 
свати — «неодружені хлопці з роду молодого», супроводжуючи молодого до шлюбу, несли 
за пазухою булочки — «маленькі хлібці» — як оберегу. 

Таким чином, словосполучення колесом обійти, (обходити) вказує на те, що обряд з 
такою назвою виконувався для очищення і охорони роду молодого, забезпечення його 
добробуту. 

Невід’ємними атрибутами українського весілля були прапор або прикрашений жезл, 
який тримав розпорядник весілля. На Закарпатті, Поліссі функціонує реалія, що має назви 
прапір, курагов або флаг: це палиця з прикріпленим до неї червоним полотнищем або 
рушником, поясом, стрічкою, сорочкою. Прапір прилаштовували над молодими на посаді; 
його виставляли як знак цноти молодої, вдалого сватання, як знак того, що в хаті 
відбувається весілля і под. 

На Волині, Гуцульщині використовується тризубий жезл (або гілка дерева з трьома 



пагонами), прикрашений квітами і дзвоником. Він має назву ма́рша́лок, ма́рша́лка. Ці 
лексеми одночасно є назвами весільних чинів: маршалок «неодружений хлопець з роду 
молодого», «жонатий чоловік з роду молодого, розпорядник весілля», маршалка «незаміжня 
дівчина з роду молодої». Лексеми марша́лок, марша́лка запозичені з польської мови. Їх поява 
в українській весільній обрядовості пояснюється семантичною близькістю: пол. marszałek 
означає «предводитель сейму», а також «весільний маршалок — керівник, розпорядник 
весілля». В українській весільній лексиці маршалок — особа, яка виконує головні функції на 
весіллі. Польський маршалок мав жезл — символ влади і особливих привілеїв. Мабуть, за 
подібністю до цього жезла весільна палиця має назву маршалка. На користь цього 
припущення свідчить її функція у весільному обряді. Маршалкою найстарший брат — 
одружений чоловік, родич молодого — давав знак до початку тієї чи іншої обрядової дії. 
Коли ділили коровай і обдаровували молодих, сват стукав нею у планку над дверима, 
підкликаючи гостей до столу. 

У багатьох говірках Волині весільний жезл — три палиці, з’єднані разом, прикрашені 
квітами і дзвоником, — має назви хоре́нга, хоро́нжа. У західнопольській весільній 
термінології ця лексема з’явилась, можливо, під впливом польської мови (пор.: пол. 
chorągiew «прапор, стяг»), хоч вона відома всім слов’янським мовам (пор.: друс. хоругы, 
хоругъва «прапор, корогва, стяг», болг. хоръгва, серб., хорв. хоругва, хоруга, чеське korouhev 
«те саме» та ін.). 

Хоча за зовнішнім виглядом хоренга не схожа на корогву, прапор, вона нагадує його 
своїми функціями у весільному обряді. Варто згадати, яке значення мала корогва для наших 
предків І. Франко у повісті «Захар Беркут», змальовуючи життя галицької громади, показав, 
що корогва була її святинею і оберегою. З корогвою скликали людей на громадську раду; на 
вічі вона стояла на місці, де раніше були язичницькі боги. 

Подібну роль відігравала хоренга у весільному обряді. Вона супроводжувала весільну 
драму від початку і до кінця. На Волині існує звичай, що символізує перехід молодої до роду 
молодого: молоду в хаті молодого накривають полотном. Сват хоренгою підхоплює полотно 
і кидає його на запічок. У даному випадку хоренга мала таке ж призначення, що й рогач 
(тобто предмет хатнього вжитку, пов’язаний із родинним вогнищем). На хоренгу вішали 
чоботи або черевики, які молодий дарував молодій, щоб прихилити її до майбутньої хати, 
роду молодого. Крім того, хоренга виконувала функцію обереги: дзеленчання дзвоника 
відганяло всяке лихо від молодих. 

У волинському весільному обряді хоренга, можливо, замінювала гільце — весільне 
деревце. Тому вона, як і гільце, мала ритуальне призначення забезпечення добробуту, 
багатства, плодючості, здоров’я (напр., на Поліссі хоренгу клали біля шлюбного ложа 
молодих). 

Обрядова інформація дозволяє зрозуміти, чому в багатьох говірках Волинської обл. 
особа, яка «продає» молоду, неодружений брат молодої, називається намі́сник (у друс. мові 
намhстьникъ «заступник, намісник, представник світської або церковної влади»). В обрядах 
передвесільного циклу — сватанні, заручинах — важливу роль відігравали батьки молодої. 
Вони вели переговори про одруження, домовлялись про посаг з представниками роду 
молодого. У власне весільній обрядовості головні функції як представник роду молодої 
виконував неодружений брат нареченої. В українському весільному обряді, зокрема на 
Волині, брат розплітав косу молодої, «продавав косу» сестри-нареченої, місце на посаді 
молодому. В інших регіонах України брат ставав на шляху почту нареченого; інколи 
імітувалась його боротьба з молодим при зустрічі весільного поїзду. На Житомирському 
Поліссі не батьки молодої, а саме брат проводжав її у дім чоловіка. Таким чином, рід ніби 
уповноважував брата молодої бути її охоронцем і одночасно надавав йому владу над сестрою 
до переходу її у рід чоловіка. Ці функції близькі до тих, що відбиті у семантиці лексеми 
намісник. 

Інтерес становить лексема да́рі, яка у весільній обрядовій термінології має значення 
«подарунок молодої свекрусі», «подарунки молодої весільним гостям», «частина приданого 



молодої, що складалася з рушників, полотна». 
У формах однини і множини лексеми дар спостерігається семантична відмінність. 

Форма однини цієї лексеми в усіх слов’янських мовах уживається із значенням «дар; 
подарунок», а форма множини у багатьох слов’янських мовах та їх діалектах, у тому числі й 
українському західнополіському, має вужче значення «весільні подарунки» (пор.: болг. діал. 
дари «подарунки нареченої родичам», серб., хора дари «подарунки весільним гостям», рос. 
діал. дары «весільні подарунки»; також болг. діал. да́ра «робити весільний подарунок», 
в.луж. darіс́, «дарувати (особливо про весільний подарунок)». 

Весільний термін дарі у західнополіському діалекті зберігає деяку особливість 
семантики. Адже раніше у дар приносили тканини, одяг, дорогоцінні вироби. І подарунками 
нареченої були сорочка — свекрусі, рушники, полотно — весільним гостям. Цей відтінок у 
значенні лексеми дарі передається і в пісні: А Галюня в коморі Ріже дарі шовкові Мої дарі 
тонкі, хороші, Щоб були за них гроші (с. Гайки). 

У давньоруській мові форма множини лексеми дар — дары вживається із значенням 
«викуп» і «шлюбний посаг». Перше значення, можливо, має зв’язок з такою давньою 
формою весільного обряду, як умикання (викрадення) нареченої. Залишки умикання 
вбачаються у деяких обрядових дійствах: переймі — перегородженні шляху весільного 
поїзду молодого, коли він їде до молодої, в імітації дружиною молодого військового нападу 
на дім молодої. 

Із значенням «придане» лексема дар (дари) відома не тільки українським діалектам, а й 
діалектам багатьох слов’янських мов (пор.: серб., хора діал. дар «придане нареченої», рос. 
діал. дор «те саме», дары «придане», болг. діал. да́рове «те саме»). Ця давня назва приданого 
нареченої трапляється в українській народній творчості, напр.: у приказці «Дівчину годуй і 
дарі готуй» (с. Гайки). 

Таким чином, слово дас цінну етнографічну інформацію, дозволяє виявити глибинну 
щодо часу появи міфологічну основу обряду, наблизитись до джерел духовної культури 
народу. 
 


